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ÖNSÖZ 
Kemal Daşcıoğlu, hadi gel çay içelim derdi. Hemen her gördüğüne… Onun 

için çay, sohbetten öte bir şeydi. Neredeyse her şeye hep dertleşme ve hasbihal 

olarak yaklaştığının duyurusuydu o çay sözü. Arkadaş bir tavırla, dostluk 

ilişkilerinin samimiyeti içinde, bizzat bu bahanenin arkadaşlık kurmaya ve 

geliştirmeye faydasını dikkate alarak… 

* 

Onun ismini, önce bölüm kütüphanemize ve lisans-üstü dersliğimize verdik. 

Kemal Daşcıoğlu ismini yaşatmak, akademik hayatın harala gürelesinde bizi 

başka bir gerçeğe, gerçek hayata, akıp giden hayata döndürecekti. Dopdolu bir 

hayatın içine sığan arkadaşlığın, yardımlaşmanın, güleryüzün, selamlaşmanın 

iyiliğin kıymetini bilin dercesine. Yukarıda andığımız çay’ın yaptığı her 

çağrışımı yapıyordu, Kemal Daşcıoğlu ismi.  

* 

İsmini yaşatmak için kalıcı bir şey daha yapabilirdik. Ona ithaf edilecek bir 

armağan kitabı. Bir araya gelip bu fikri açtığımızda hemen herkesin gözü 

parlayıp yazı ile destek verme sözleri peşisıra geldi. Doğrusu böylesi bir ilgi 

bekliyorduk da… Planlamalar yapıldı, iş bölüşümü yapıldı, takvim çıkartıldı, 

ilgili resmi izinler çıkarıldı, gerekli yerlere duyuruldu. Yazı için özel 

haberleşmeler yaptık, rica ettik. Herkesin samimi niyetleri ve hisleri bize 

geçiyordu. Kitabın ismini en başta düşündüğümüz gibi “Vefa Kitabı” dedik. 

Çünkü Kemal Hocaya en çok bu kelime yakışıyordu ve nihayet bizim 

yapmaya çalıştığımız da buydu. Çok geçmeden sosyal alanların hemen her 

branşından yazılar geldi: Eğitim bilim yazıları, tarih, edebiyat coğrafya, 

felsefe, idari bilimler… Bu da, onun, farklı disiplinlerle olan temasını 

gösteriyordu. 

*  
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Bu süre içerisinde başta mensubu olduğu Pamukkale Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinin, bölümü Sosyal Bilgiler Eğitiminin özellikle akademik 

personelinin katkısı büyük oldu. Kitap için büyük emek sarf eden, bize her 

adımda yardımı olan bölüm elemanlarımız Araş. Gör. Dr. Kudret Aykırı ve 

Araş. Gör. Melek Öztürk ise özel teşekkürü hak ediyorlar. Yayınevimiz 

PEGEM Akademiye ve özellikle Servet Sarıkaya’ya böyle bir armağan kitabı 

çıkarırken gösterdikleri vefa da bizi memnun etti. Bu kitabı başta değerli eşi 

Prof.Dr.Ayşegül Daşcıoğlu’na ve sevgili oğlu Eren’e adıyoruz. Umarız bu 

kitap, Kemal Hocanın ruhunu yaşatır.  

Mithat Aydın-Süleyman İnan 

Editörler   
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EREN’E MEKTUP; KEMÂL’İ 
ANARKEN/ARARKEN!  

(BİR AHLAK EĞİTİMİ DENEMESİ) 

 

Kenan ÇÖLGEÇEN* 

 

Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara’nın Cebeci semtindeki evini 

dünyanın merkezi görürmüş. Zira bodrum kattaki dairenin penceresi hem 

doğumevi hem de kabristana nazırmış! Âlem-i şehadetin evreleri ve ikisi 

arasına sığdırılmış bir imtihan. Ne hikmetse, ilki başlangıç diğeri son gibi 

algılanır! Elbette öyle değil; ölüm hayata ve yarına dair en yalın gerçek! Ama 

zihin sürekli öteler, yokmuş gibi yaşarız. Hep ötekilerde arar ve düşünürüz; 

kendimize, sevdiğimize konduramayız. Hele gençler hiç ölmesin! Sıralı ölüm; 

Teneşire yakışsın gibi nice temenni dillenir buna dair. 

Oysa bitiş ve hiçliğe gidiş değil; bir rahmet! Düşünüp, değerlendirip 

kendini 

hazırlayana… Hele yaşantıyı mamur kılıp ömre çevirir; anlam ve ayar 

kazandırırsa! Adımlar istikamet ve sorumluluk şuuruyla atılmışsa, ne âlâ! 

Hayata güvenle tutunmadır iman; fırtınalardan kurtaran sakin bir liman. 

Rüzgârın önünde kuru yaprak misli savrulmak mı, yoksa ebedi bir hayata 

kanatlanmak mı? Yok olma düşüncesi yeis ve karamsarlığın girdabına çeker, 

dengeleri bozar; varoluşsal sıkıntı bu… Şuurlu kabul ve teslimiyet ise, 

kendimizle, duruş ve yürüyüşle barışık olmayı sağlar. 

Mümin ruhun özgürleşmesi, rahat bir soluklanma, sevdiklerine 

kavuşma anı! Derin bir 

uykudan kalkar gibi... En Sevgil’iye kavuşma arafesi, hatta terhis; 

‘dünya sürgünü’ biter! Kimi ruhların zincirleneceği, nefeslerin kesileceği, 

heva/hevesin peşinden koşmanın hitama ereceği hesap günü! Mezar ziyareti 

tavsiye edilmiş; hakikatle yüzleşip çeki düzen vermek için kendimize. 

 

 

* Öğr. Gör. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, 

kenanc@pau.edu.tr 
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Zahmetsiz rahmet olur mu; gezinirken hayata bakışınız değişir… Ehl-i kabrin 

başucunda taşlara nice hikâye kazınmış… Asıl olan insanın kendisine mezar 

değil, kendisini mezara hazırlaması! Ölümden başkası yalan değil, imtihan. 

Var olmak, düşünmek ve hareket etmekmiş Nurettin Topçu’ya göre. 

Davranış belirler ahlak denen külliyatı; etkin ve mühim. İ. Kant’ta da benzer 

yaklaşımı görürsünüz. Yolcusu olduğunuz gemi; meleke halini almış yatkınlık 

ve kabiliyetlerinizle yol alır, hayat denizinde. Kendinizden ailenizden, âlemin 

diğer ucuna varıncaya dek, seyreyleyin! Fazla söze ne hacet; yapıp 

etmelerimiz ve değeri üzerine konuşmamız lazım! 

Daşcıoğlu Eren, bir iman ve öncelikle ahlak meselesi var. Ne zaman 

Ahlak bahsi açılsa beraberinde Tanrı ve din gibi pek çok kavram devreye 

girer. Peki, önceliğimiz ne olmalı? Evvela bunu niye dert edindik? Ahlakı 

bitevi birilerinin peşine takmışız; ne zaman biri tartışılıp eleştirilse diğeri 

etkilenmiş. Bilhassa dinlerin yanlış temsil/tasarımı; akıl ve iradenin ruhban 

sınıfınca askıya alınması ya da çalınması! İnsanlar dindar olanı ahlaklı görmek 

ister; peki, aksi mümkün mü? Özellikle monist dinler adına yargıda bulunan 

kesin/keskin inançlı müntesiplerin macerası gözler önünde. Evvele 

Yahudileşme olarak gösterdi kendini İlahi hitabı literal/lafzi anlayış. 

Hıristiyanlık hakeza, Tanrı’nın insan bedeninde zuhuru; teslis dayatması; 

Kilisenin baskı ve zulmü! Her defasında bir dizi eleştiri ve hesaplaşma da 

oldu! Ama ruhbanlık önlenemedi! Nice kabahat, kötülük ve zulüm… Hal 

böyle olunca çoğu insan, Tanrı’ya değil adına hükümran olana bakıp; dine sırt 

döndü. 

Bizde farklı mı? Meşruiyetini dini referanslara dayandırmak isteyen 

zorbaların ahlaki/imani çizgiyi zedeleyen çıkarım ve çarpıtmaları yok mu? 

Dahası temsil iddiasında olanların hikâyesine İslam Tarihi bile demişiz! Özü 

ahlak olan İlahi hatırlatmaların, başına neler gelmiş? Eşyanın fıtratı 

dolayısıyla hakikati reddedilmiş evvela; gözün gönlün doğruyu görme; ahlaki 

değerlendirme yapma kabiliyeti körelmiş; özne olmaktan çıkmışız. Rüzgârın 

önünde savrulup gidene ne denir? Görünen o ki bilgi probleminden evvel 

geliyor varoluş meselesi! Asırların tortusu altında kalmış âcil çözüm 

bekleyen. Hayata konum atamıyoruz; 

“Ben neyim?” sorusunun cevabı yok! İç dünyamızı dışa yansıttığımız 

ölçüde yararlı ve üretkeniz, ama nerde? Kendimize dahi takiyye yapar 

olmuşuz! 

Bir dokun bin ah işit! Bunca kötülük ve dayatma; dinleri ve imanı hedef 

tahtasına haline getirdi. Keşke sağlıklı/akli bir zeminde yapılabilseydi bu 

muhasebe ve yargılama. 

Kantarın topuzu kaçınca, kendi içinde mantığını da üreten ve onunla 

beraber doğayı da kutsayan bir eğilim başladı. Voltaire göre, bir tasarımcının 
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oluşu zaten gözler önünde; akılla görülüyor. İmanın ne gereği var? İşte bu 

yaygınlaşıyor. Gözle doğayı, ulaş doğal işaretlere ve sıfatlara, gerisi boş! Her 

şeyi tetiklemiş, evreni yaratıp saat gibi kurmuş ve köşesine çekilmiş bir güç! 

Etkisiz, akmaz kokmaz bir yaratıcı güç! Din ya da vahiy onun işi değil 

uydurma; deizm deniyor bu sâri duruma. 

İstenen hakikate ulaşmak için eleştirel aklı kullanma, sürekli bir 

sorgulama ve hareket! Ama istikamet şaşmış... Birinden yola çıkıp diğerleri 

mahkûm edilince; ölçü ya da değer mi kalır; Tanrı etkisizleşmiş? Malum doğa 

boşluk kaldırmaz! Müşteri avına çıkmış; sofistler, doğa filozofları ve 

safsatacılar... Hiçbir şeyden hiç birşey çıkar çakılı döşenmiş zemine gelsin 

hiççilik, amaçsızlık, anlamsızlık… Ahlakın sükûtu, nasıl bir felaket; 

derinlemesine düşündünüz mü? 

Modern zamanlarda hayli etkin biri; Hıristiyanlığa, kiliseye, tüm 

değerlere savaş ilan etmiş! Atmış tutmuş, ağzına geleni söylemiş; eline geçen 

değeri ilkeyi çarpmış duvara. 

Hakikati, anlamı yerle bir etmiş. Tek durağı var sanat; dini, ahlakı, 

bilimi ve felsefeyi alaşağı edip yerine oturtacak… Çıldırıp öldü ama film 

bitmedi kendi meşrebine uygun nice izmin alt yapısına yerleşti. Neticesi mi; 

Tanrı’nın/dinin yerini alacak, her şeyin ölçüsü olacaktık ya; insanlıktan çıktık 

tüketim sürüsü olduk. 

Haz ve hız akidemiz; ‘ahsen-i takvim’den ‘esfele safilin’e bir seyir; 

‘Mankurtlaşma’nın hazin ve ibretli hikâyesi bu... 

Daşcıoğlu Eren; bu alil vaziyetten kurtuluş ahlakın ihya ve inşasıyla 

mümkün! 

Sakın önüne konulacak engeller, duvarlar; can çıkar huy çıkmaz savları 

yılgınlığa sevk etmesin. Yaradan’a, yaratılışa ve insana güven; 

peygamber/vahiy gönderilme hikmetini düşün. Cümle âleme kol kanat gerene; 

terbiye ve tedbir edene, Rububiyet’e sırtını dönme. 

Bizde bahşedilmiş bir değişebilme yeteneği var; onunla kemâle 

yürürüz. Hayya’l el felah diyorsanız önce taşlar yerlerine oturmalı. Yapıp 

etme biçimleri hatta nizam ve sistemler; kavramlar; işlevleri sorgulanmalı. 

Davranış, ahlakın kendisi değil onun sonucu ve dışa yansımasıdır. İyi niyete 

dayalı hareket; ahlaki hedefe yönelip, kendini “olma” da göstermeli. 

Ahlak; yaratılışı üzere olmaktır; insan özünde, ‘İyi’dir. Boş bir levha 

değiliz, doğumla getirilen fıtrat verili durum. Kalanı kesbi; cevher olarak 

getirilen doğruların üzerine kazanımlar eklenir ve mizaç oluşur; sonrası 

karakter. Ama işlenmesi terbiye edilmesi elzem... 

Böyle düşünmeyen; bu özden sapışı; arızi değil daimi gören de var! 

Bunaltan, karamsarlığa iten bu kabulleniş; düşünce ve sanata dahi yansımış. 
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Lakin hakikat bu değil; bizde ‘iyi’ye yatkınlık, meyil var. Film ve dizi 

kahramanını bile bu belirlemez mi? Seyirci senaryonun İlahi adaletin tecellisi 

ile bitmesini bekler. Hiç kimse kendine kötü muamele yapılmasını istemez. 

Birey olmaktan şahsiyete şuurlu bir yürüyüş! İnsan tabiatına ait, 

nesneleştiren, biyolojik bir isimlendirmeden kişiliğini bulmaya… Özünüze 

uygun, kendiniz ve çevrenizle ilişkinizi düzenleyen sosyo-kültürel sistemin 

bilinçli bir inşası! Aklını ve iradesini ruhbana teslim etmeden; aktif bir özne 

olarak seçme ve tercih edebilme özelliğini kullanma. 

İşte bu noktada maddi-manevi, hissi, sosyal, ahlaki şartlara haiz; aile 

çok mühim. İyi, örnek ve model ebeveyn, baskıcı yöntemlerden uzak, sevgi 

merkezli sağlıklı diyalog ortamı, birlikte etkinlik, zaman ayırma, sırdaşlık, 

verilen sözü tutma, uyum ve başarıyı takdir, sorunları hasıraltı etmeme, yasak 

yerine alternatif, sosyal etkinliklere teşvik, sorumluluk kazanımı. Hal böyle 

olunca, şekilci yani öğrenme maksatlı olmadığı için edinimler hayatın normal 

akışı içinde kavranır, doğru ve yanlış deneme yoluyla bulunur. Ama bir yere 

kadar beklentinizi çok da büyütmeyin! Çevre, okul, öğretmen, akran ve 

arkadaş gurubuna yer açın. 

Doğrularla olmasına yön verin, hatırlatıcı ayarında. 

Daşçıoğlu Eren, bir aşkın güce ihtiyaç var mı? 

Davranış kazandırma da, özellikle olma aşamasında bu sualin karşılığı 

verilip; uygun çevre ve ortam hazırlanmalı. Bir müheymin yani değer koyucu 

olmalı mı? Bir aşkın referansa dayanmayan hiç bir kuralın kıymet-i harbiyesi 

yok! İstemekle iş bitmiyor aksine asıl sorun tetikleniyor; nasıl bağlanacak bu 

‘Güç’e? İlahi hitabı nasıl anladığınıza bağlı bu… İnanç ya da iman sahibi olma 

ve tezahürü birbirinden farklı. İnanç cansız, durağan, pasif, bir kabulleniştir.  

İman insanı eyleme zorlar hatta isyan edercesine. Bu ölçülü ise 

berekettir lakin tersi anarşizm! 

Edebi olmayan iman, ölü bir bağlanıştır. 

Davranış; bir üst/aşkın referansa bağlı, daimi olur davranışa yansırsa 

ahlakidir. Görece ve de adamına göre değil! Bir sözleşme, kendi 

bağlısına/yurttaşına gösterdiği etik tavrı gayri sinde göz ardı ediyorsa, bu su-i 

edeptir. Tefecilik aranızda men edilmiş ama ötekine serbest olur mu hiç? 

Kur’an hitabında, olma/varoluş daima; davranmadan/soyut kurallardan 

önce gelir; aksi nifak alameti dahi sayılır. Bir aşkın göz, yüreği görmeli! En 

ilkel toplumlarda bile, değer/racon var ki bazısı şaşırtır! Ama ne çare; onları, 

Cahiliye yaftasından kurtaramaz! 

Fıkıh külliyatındaki bir yaklaşım ve anlayış ne garip? Lüzum üzerine 

hüküm tasnifi; akait, ibadet, muamelat şeklinde sıralanmış; ama hep ahlak 

ikincil! Nerde kaldı İlahi hitabın tavsiyelerine hürmet? Yaratılmışa şefkat, 
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insan olma, dinin özü değil mi? İmana girişte dahi istenen bu… Kendisinde 

hiç şüphe bulunmayan; muttakiler için bir hidayet olan hitaba, kulak tıkanmış. 

Teganni yeter görülmüş! Takvayı; hidayete taşıyacak sorumluluk şuurunu, 

davranış ahlakını ıskalamışız. Salih amel, çıkar zincirinde yitmiş. 

İnsan evvela kendi varlığını tanımlayacak, farkındalığı görecek; vazife 

üretecek. Bu mesuliyet bilinci onu güvenli bağlanışa/imana taşıyacak! Ahlak, 

İslam aklının zemini; iman onun üstüne oturursa yerini ve anlamını bulur. 

Vahiyde öncelik; ahlaki tavsiyelerin değil mi? 

Sözünde dur, emanet ehli ol, boş işlerden yüz çevir, yetimi itme... İbadet 

ve diğerleri peşi sıra gelirse manidar. 

Ahlak aktarımı/kazanımı ve usûl... 

Alışkanlık oluşumu için gereken belli; doğrularla/örneklerle yaşama; 

arzu ve ihtirası dizginleme yönünde bir irade terbiyesi. Ortam ve model 

hazırlama; öznelliği görme; fiziki ve sosyal gelişimi izleyip eğitimi 

düzenleme; arkadaş ve akran grubunu izleme yani rehberlik. 

Aile ve yakın çevrenin yaklaşımı ne kadar hayati! 

Önümüzde ahlakı Kuran olmuş, üsve-i hasene bir kılavuz var. Postacı 

muamelesini hak etmiyor, asla! Hz. Muhammed’in yaşantısı her şeyin özü ve 

özeti, ne güzel! Kuran ve sünnet merkezli duruşta, her neye inanıyor ve 

yapıyorsanız; ahlakı başa oturmalı. Müslüman oluşun yegâne tanımı belli, 

elinden, belinden, dilinden emin olunacak! Neresindeyiz bunun? Nitekim 

evvela; ‘Oku’ “Rabbi’nin adıyla oku”  hitabıyla; tanıma, bilme ve duyurma 

ahlakı inşa edilmiş. 

Rahmet damlaları, insan olmamızla alakalı. İyilik, güzellik, doğruluk 

yolundan ayrılma; sevgi ve sorumluluk taşı; sözünün eri ol; hakka hukuka 

riayet et; kalbin adalet üzere çarpsın; daha iyi ve yaşanılır bir dünya için 

kötülükle mücadele et; komşun açken tok yatma... Kevser ırmağı bu olsa 

gerek! 

Her biri zübde-i kâinat; emaneti iyi gözlemleyin! Duyduğu ve 

gördüğüyle algılar. 

Sorumluluk ve paylaşım kazanımı mühim, öğrenme yaşantısı nizama 

kavuşsun. Abur cuburdan uzak tutun. Sabır işi bu; kızmayın, örselemeyin; 

ibadet dahi bir yanıyla buna hizmet eder. İstenmedik davranışı, kendine 

buldurup, telafi ettirin. Henüz karşısındaki kişinin duygularını anlayamaz, 

somut algıları daha yoğun ve baskın. Yaptığın hatayı düşün, tarzı bir yaklaşım 

yerinde değil! Kimi kavramı somutlaştırmak için hikâye ve filmlerden 

yararlanın; iyi ile kötünün çarpışması ona haklı oluşu gösterir; öğrenimi 

kolaylaşır; kendini özdeşleştirir, model alır. İstendik davranışa dikkat çekin; 

ödüllendirin ama abartmayın. Yalancılık, hırsızlık hatta yaramazlıkla suçlayıp 
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etiketlemek hiç doğru değil! Düzeyine uygun kuralları öğrenmesini 

sağlayacak ortam ve çevre hazırlayın. 

Kendini ve varlığı tanısın. Somut olana ve ilişki önceliğine göre, 

duyumlar ve işler. 

Muhayyilesi, gerçeğine göre daha güçlü ve geniş! Tasavvur bunun 

üzerine oturur; evvela elmayı, eriği vs. görür. Önünüzde bir dilemma; ilki kısa, 

biraz da beleş. Diğeri meşakkatli, emek ve sabır ister. Objeden direk 

Yaratıcı’ya taşı; gelsin ezberden dua ve şükür! Telkin, taklit ve ezber... Aman 

dikkat, bu onu, her şeye karşı duyarsız ve kayıtsız; ya kesin inançlı ya da deist 

yapar. Kestirmeden götürülüp her türlü sorumluluk Ona yıkılıyor; yok, böyle 

bir ölçü... 

Seyrüseferde ne lazım? Önce varlığı tanısın hemen en yakınından 

başlayarak. 

Meyveden arşa çıkmasın, dala, yaprağa, gövdeye ve köke insin. Neden 

sorusunun peşinde diğer varlığa yürüsün. Kevni ayetin okunması olarak 

görülmüş bu, elzem! Elbet bir vakit kendine gelecek sıra, acele etmeyin; Ben’i 

tanımlayıp hayata konum atacak. La İlahe, süreci bu... Tanışacak, bilişecek 

düşünecek, tasavvur edecek; ifadeye dökecek, siz sadece ne olmadığını 

hatırlatın. Bu kadarla bitti mi, elbette hayır? Bilgi ya da davranış; her şeyin 

öğretimi kendi nev’inden! Zihni yapısı; kuralları ve ahlak ilkelerini anlamaya 

yetmez. Soyut semboller yani sözcüklerle tartışmak yerine, uygulayarak, 

yaşayarak benimsetin, alışkanlık kazansın. Nedenleri, anlayabileceği şekilde 

eylemlerle ve somut yolla izah edin. Tavrınız açık net, tutarlı ve sürekli olmalı; 

ruhsal durumunuza göre değişmemeli. 

On beş yaş ya da daha ötesine uzanacak tenzih dönemi bu... Sonrası 

akil, baliğ olma deniyor ya bunun oluşumu ve inşası. En büyük hata 

başlangıcın, olma gibi görülmesi! Geldi sıra “Niçin?”in peşine düşmeye, işte 

burada muallim gerek. Âlemin, mevcudatın ve kendinizin varlığından Ona 

ulaşma. Unutma, önce insan olunacak… Bu kadarı yeter mi? Davranıştan 

olmaya geçiş için ahlaklı birey ve toplumun ön şartı olan sivilleşmede sıra. 

Evvela meslek ve sanat sahibi olunacak. Seçimi ve eğitimi o kadar mühim; 

ince eleyin sık dokuyun, haydi omuz verin gayretine! Eşya hatta meslekler 

bile ahlakı inşa eder. Özgürleşme, sivilleşme meslek sahibi olma. Açıklık, 

diyalog, karşılıklı ilişki. 

Ne kadar önemli; emek ve sabır ister. 

Daşçıoğlu Eren, önce kendini bilmeli! 

Her ne üzere iseniz, ahlakı kendinden önce gelmeli! Ahlaksız iman 

dahi, nifak alameti; münafıklık başa bela bir sorun! Aya, güneşe, yıldıza 

bakmış, inanmış ama güvenmiyor; olur mu hiç? İbadetlerin özü ve maksadı 
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ahlak; bilgiden hatta imandan önce gelmezse bir felaket olur. Hakeza 

teknoloji; kesin inançlılar elinde nasıl bir felakete götürür insanlığı. 

Daşçıoğlu Eren; 

İlahi hitap sana “Ya Sin” seslenişiyle duruşunun ne olması gerektiğini 

hatırlatıyor. Zekâ fışkıran yumuk gözlerinle sevgi ve umut dolusun. Her şey 

fıtratında mevcut bil- kuvve... 

Âleme rahmet olasın. 

Babanı sevdik; ahlaklı bir mü’min idi. Sende anıyoruz/arıyoruz 

Kemâl’i. Gayrete ayar versin duamız; ameli imanına şahit, babanın izinden 

yürü! 

“İnsan aradığıdır.” diyor Celaleddin i Rumi. 

Hayra seferin şimdiden mübarek ola! 
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KEMAL DAŞCIOĞLU KİMLİĞİ  
ÜZERİNE  

(BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ) 

  

Şerif KUTLUDAĞ* 

 

Kemal: Sözlük anlamı itibariyle bilgi ve erdem yönünden eksiksizlik, 

yetkinlik ve en yüksek değer kavramlarını karşılayan bir öze sahip bir 

kelimeyse Kemal Daşcıoğlu da bir insan olarak “İsmiyle müsemmâ!=isminin 

anlamını yaşayan- üzerinde taşıyan; ismiyle hemhâl olmuş bir kimliğe sahip 

özel bir şahsiyetti her şeyden önce. 

Onun bu kemallik vasfı, aynı zamanda çok geç kavuştuğu biricik 

evlâdında “Eren” ismiyle filiz vermiştir. Daşcıoğlu soyadı da ekmeğini taştan 

çıkaran yani alınteriyle kazanan bir aile geleneğinin yansımasıydı onun 

şahsında.  

Çallıydı.  Çalın Ortaköy’ü doğumluydu. 

Çal, Denizli’nin kuzeyinde Uşak iliyle komşu olan Demirciköy(Çal 

merkesin eski adı), Baklan ve Bekilli’yi kapsayan bir yörenin adıydı. 

Bu yörenin özelliği toprağının sert olması bundan dolayı da kuru arazi 

şartlarına uygun tarımsal faaliyet yapılan; arpa buğday, tütün, üzüm 

üretilebilen bir coğrafi yapının çocuğu olmasıydı: 

İşte Kemal rahmetli’de gördüğümen belirgin özelliklerden birisi 

yöresinin toprak yapısıyla örtüşen ve zaman zaman ortaya çıkan bazılarına 

sert gibi gelen taviz vermeyen yanıydı. Meselâ: Bir yere yemeğe mi gidilecek 

illâ kendi istediği yere gidilsin isterdi. Bu olmazsa o gün ya gelmez, ya da 

gelse bile memnuniyetsizliğini belli eden birr uh hali beden dilinde ifadesini 

bulurdu. 

Bu özellik bir yandan da ondaki belirgin bir şahsiyetin de ifadesiydi. 

Meselâ; İnandığı değerlerie son derece bağlıydı ve o değerleri koruma 
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konusunda yöresinin toprak yapısı gibi sertti, tavizsizdi. Milletinin tarihin 

içerisinden süzülüp gelen; vatan, millet, bayrak, Türklük, devlet vb  

değerlerine son derece bağlıydı ve bu konuda tavizsizdi.  

Ortaköy, kendi ifadesiyle ilk kurulduğu zamanlarda yörede bulunan 

köylerin ortasında yer aldığı için ortada bulunan köy anlamında adını almış 

bir yerleşim yeriymiş ve Demirciköy(Çal’ın eski ilçe merkezi)’den de önce 

gelen bir özelliğe sahipmiş. 

 İşte rahmetlinin bu anlatımı ve kabulü aynı zamanda onda da bir 

merkez kimlik şeklinde karşımıza çıkardı. Ne yapar ne eder  gündemin 

merkezinde kendi duygu ve düşüncelerinin yer alması için olağanüstü bir 

gayret gösterirdi. Eğer bu olmuyorsa da oradan sessizce çekilirdi. 

Yörenin insan dokusu; Oğuzların Kayı boyuna dayanırdı. Kayı devlet 

kuran bir özelliğe sahip bir boy olduğu için yöre insanına yansıyan devletli 

olma anlayışı onda da tezahür ederdi zaman zaman:  

Geçmişten Günümüze DENİZLİ Yerel Tarih ve Kültür Dergisine 

yazdığı yazılardan birisindeki “Bir üzüm tanesindeki Mutluluk” başlıklı 

yazısındaki Kiraz Nine’de yore insanının en sade bir hayat tarzı içerisinde 

hayata ve insane bakışının tezahürü iken aynı zamanda Kemal’in mutluluk ve 

iç huzur anlayışının da bir yansıması oluyordu. 

Yine aynı dergide yer alan “Emin Efendi” başlıklı yazısında da devlet 

hizmetine adanmış olan onurlu bir hizmet erinin hikayesi yazılırken aslında 

kendi devlet hizmetindeki akademisyen kimliğine yansıyan ruh halinin 

izlerini buluyorduk. 

Batı Anadolu’nun en önemli nehri olan Büyükmenderes, Çivril 

ilçesinden sonra Çal-Güney arasındaki derin vadilerden akarak inerken düz 

ovaya aynı zamanda vardığı topraklara berket taşırken, Kemal’in ruh halinde 

de Büyükmenderes’in bu bereket taşıma, Mevlânâ’nın “cömertlikte akarsu 

gibi olma!” tespitinin yansımasını görürdük.  

Gerçekten Kemal, cömertlikte her zaman bir akarsu kimliğini 

sergilerdi: Odasındaki buzdolabı, kapaklı dolapları ve çalışma masasının 

çekmecelerinde çeşit çeşit yiyecek ve içecek bulunur odasına gelen hemen 

herkes bu ikramlardan nasiplenirdi.  

Bunun yanında da ekip olarak her ne zaman dışarıya yemeğe gidilse 

hesapları ödeme konusunda hep önde davranır ve mutlaka ödemeye çalışırdı. 

Bunların yanında çoğunlukla gizli yaptığı yardımlar da onun sır edindiği 

arkadaşlarının çok  defa gözlemledikleri alışkanlık haline getirdiği 

davranışıydı. 

Doğup büyüdüğü Ortaköyden söz ederken Sarayev’den bahis açması ve 

Ortaköy’e götürdüğü dostlarını ilk olarak Sarayev’e götürmesi ve heyecanla 
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gezdirmesi ve anlatması boşuna değildi:  İşte o Sarayev yapısı onun ruh 

dünyasında yer bulmuş, zaman içerisinde fark etmediği saraylı gibi davranan 

bir Kemal Daşcıoğlu kimliğinin oluşmasını gerçekleştirmiştir.  

Nitekim onun sosyal kimliğinde yukarıda tek tek irdelemeye çalıştığım 

özellikleri birleştirildiğinde işte saraylı  demekle kast ettiğim kimlik algısı 

ortaya çıkıveriyor. 

Kemal Daşcıoğlu’nun varlığında etkili olan yukarıda dile getirdiğim 

unsurlar onun tarih vadisine niçin girdiğinin ve akademik kimliğinin niçin 

tarih olduğu sorularının da en berrak cevaplarıydı.  

Onda ilk karşılaşan kişilerde oluşan sert insan kimliğinin içinde yer alan 

derin bir merhamet duygusunun varlığını ben onun akademik çalışmalarında 

Osmanlı’da İskan Politikası ve Sürgünler konusunu seçişinde bulurum. Çünkü 

devlet hayatındaki iskan politikasında göçün zamanının ve nerelere nasıl 

hangi koşullarda olduğunun belirleyicisi devlet olduğu için ister istemez 

göçe/mecburi iskana muhatap olan insanlarda zaman zaman acıların 

yaşanmasına yol açmış, özellikle de sürgün tarzındaki göçlerde  yaşanan acılar 

daha da öne çıkmıştır. İşte Kemal’in bu konuları alışını da ben onun ruhunda 

yer edinen merhamet duygusuna bağlarım. 

Bir başka çalışma alanı olarak seçtiği cezaevleri de yine ondaki 

merhamet duygusundan kaynaklanan bir konu tercihi olmuştur diye 

düşünürüm… 

 Rahmetliyle ilgili söyleyebileceğim tespitlerden birisi de odasına 

vardığınızd oluşan sohbetin niteliğine göre ruh halini oluşmasıydı. Eğer belli 

bir günden yoksa, boş konuşmaları bir zaman kaybı olarak görür ve mutsuz 

olurdu. Halbu ki gündemli bir sohbet varsa ve ondan konuyu destekleten 

kaynak talep ediyorsanız mutlu olurdu.  

Yine onu çok mutlu eden ortamlardan birisi olarak odasına girdiğimde 

duvarları boydan boya kitaplarla dolu raflardaki kitapları incelemem, bu arada 

da ilgi duyduğum  kitapları okumak için istemem olurdu. Zaman zaman da 

çok beğendiğimi hissettiği bir kitap olduğunda onu bana armağan etmesi, 

imzalayıp vermesiydi… 

Sözün özü: Kemal Daşçıoğlu ismiyle, varlığıyla, kültürüyle, sosyal 

kimliğiyle Çal’ın/Ortaköy’ün vücut bulmuş halidir diyebilirim… 
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KEMAL DAŞCIOĞLU İÇİN NE 
DEDİLER? 

 
"Gençti, yakışıklıydı, akademisyendi, cömertti, hayırseverdi… 

İnançlıydı, milletine devletine millî ve dinî değerlerine gönülden bağlıydı… 

Eren’i vardı, eşi dostu vardı, yakınları, yakınlarına misal  gönülden seven can 

dostları  vardı… 

25 Ocak 2019 Cuma günü hayatının dersini vererek vedâ etti 

dünyamıza Kemal Daşcıoğlu Hocamız/Kardeşimiz… 

Ruhunu teslim edişinin ardından ilk dersi gecenin ilk saatlerinde İzmir 

Alsancak Gazi Hastanesindeki kalp ameliyatını yapan ülkenin en ünlü kalp 

cerrahınaydı; sağlık personeline, ameliyathane önünde bekleşen 

canlarınaydı: Padişahların eczacısı Abdülhak Molla’nın ilaç dolaplarının 

üstüne yazdırdığı, “Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı!..” sözüne 

misâl… Şifâ, ancak şâfi olan Allah’tandı… Hekimler şifâya vesileydi sadece… 

Maalesef bu ameliyat sonrasında ameliyat ekibi şifâya vesile olamamıştı…  

Günün ikinci dersi, kuruluş yıllarında 1995’te araştırma görevlisi 

olarak girdiği, yirmi beş yılı beraber paylaştığı; çaycısından personeline, 

akademisyenlerinden dekanlarına, farklı fakültelerden gelen sevenlerine 

PAÜ-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde  tabutunun karşısında 

hayatlarının en yoğun hüznünü yaşayan can dostlarınaydı: 

Dile kolay yirmi beş yıl içerisinde PAÜ’nün şimdilerde çoğu profesör 

olan yola beraber çıktıkları araştırma görevliliğiyle başlayan zorlu bir 

akademik sürecin sayısız hatırası vardı elbette akademisyen dostlarıyla… Çok 

kişi dünyalık makamların rüyasını görürken rahmetli ısrarla kaçardı idârî 

görevlerden. İnsanları rütbeleri ve makamlarına göre değil insan yanlarıyla 

görür ve her kimle muhatap olursa ona da bir insan olarak sevgiyle saygıyla 

hitap ederdi her zaman. Onun için odasının kapısı açık olurdu çoğu zaman… 

O kapıdan herkes rahatça girer, güler yüzle ve ikramla karşılanırdı her 

zaman. Sanki Yunus Emeremiz “Sevelim sevilelim!..” sözünü Kemal’e 

söylemiş gibicesine yaşardı sevgilerini. 

Üçüncü dersi, PAÜ’nün hemen girişinde inşa edilen ve kısa süre önce 

ibâdete açılan; Müftü Ahmet Hulûsi Efendi adını taşıyan külliye Camiindeydi. 

Günlerden cumaydı ve câmi binlerle doluydu. Cuma namazının ardından 

camide kılınan ilk cenâze namazı rahmetli Kemal Hocaya nasip olurken 

Kemal Hoca camiyi dolduran binlerden cenaze namazına katılanların 

yanında özellikle PAÜ’nün akademi dünyasına hayatının dersini veriyordu.  
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Hani “Kadrini seng-i musallâda bilip ey Bâkî 

         Durup el bağlayalar karşına yârân saf saf!..” 

Deyişine misal karşısında el bağlayan akademi dünyasına dünyanın; 

ipek böceğinin ipeğiyle ördüğü kozası misali günlerinin çoğu zamanını 

geçirdikleri daracık odalarıyla otel gibi kullandıkları evlerinden ibaret bir 

hâlet-i ruhîye ile oluşan algılardan ibâret olmadığının en acı, en gerçek ve en 

çıplak dersini veriyordu.  

Dördüncü dersini, doğduğu büyüdüğü, sokaklarında koşturduğu Çal 

ilçesinin Ortaköy’ünde veriyordu Kemal Hoca/Kardeşimiz: Bu sefer yıkık 

dökük evlere eş, “…nice insanlar gördüm üzerlerinde elbise yoktu!” sözünün 

vücut bulduğu kılık kıyafetiyle geçmiş çağlarının dervişlerini hatırlatan, sel 

olup akan köylülerinin omuzlarında çıktığı son yolculukla buluşuyordu ebedî 

istirahatgâhıyla. 

Dostları, sevenleri son topraklarını bırakılarken avuç avuç mezarına, 

mezarlığı çevreleyen kadınların erkeklerin gözlerinden dökülen göz yaşlarını 

görünce şu dokunaklı ezginin sözleri geldi geçti zihnimden: 

Eğer ölürsem buralarda! 

Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda! 

Vasiyetimdir; “beni götürsünler doğduğum topraklara… 

Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. 

Baş ucumda biten yediverenleri, âh âşıklar koklasınlar!..” 

Öyle oldu be Kemal!.. Sen İzmir’de öldün… Baş ucunda da çok ağlayan 

vardı, köyünde de  her yerde de…  Vasiyetin yerine geldi!.. Seni doğduğun 

topraklara emanet ettik… Şimdi köyünün yağmurlarıyla yıkanıyor ana 

toprağın… Bundan sonra da yedi veren gülleri bitecektir emin ol ve âşıklar 

da o gülleri koklayacaklardır… 

 Mekânın cennet olsun KEMAL HOCAM/KARDEŞİM…"    

Şerif Kutludağ 

 

 “Güzel adam, Son günlerde doktor ağırlık 

kaldırma deyince 42’sinde kavuştuğu biricik yavrusu 

Eren’ine bu fotoğraf için kucakladı son kez. İstedi ki 

iyileşip çokca kucaklayayım, sarılayım diye. Olmadı, 

olmadı be güzel adam. Ben bilerek detaylı konuşmadım 

ameliyatı. Moralli git ve gir diye. Şakalaştım, espriler 

yaptım. Helalleşemedik ya güzel arkadaşım. Hilafsız 

iyilikperest, yardımsever, hayırlı...nasıl olsa Hâlık 

bilecek dercesine bir adamdın.Eli açık, cömert, 
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mükrim... sofrasına katılanlar gülümseyecek dercesine bir adamdın. 

Kuralsızlara asabi, işlerde titiz, tavizsiz... alan alır dercesine bir adamdın. 

Önce terbiye düsturlu, ‘fazladan’ ahlakçıydın işte... Adamlığı önemsedin hep. 

Çoğu zaman manalı sükutlu, birşeyler söylüyorum anla dercesine bir 

adamdın. Ortaklıklara sevdalı, vakıf kültürlü, her daim insaniyetli. Hayatını, 

20 yıl öncesinden yaşamış gibi olgun bir adamdın. Maddi yaşın 46 manevi 

yaşın ise 66 idi. Ben böyle tanıdım seni. Kadim dostum Kemal hoca. Kadimdi 

dostluğumuz, bil ki şimdi ezeli oldu.”    

Süleyman İNAN 

 

 

 “Öyle temiz ve güzel gidişinin ve 

inançlarımıza göre çoğu ölçütün 

doğruluğu ferahlığında olmamıza 

rağmen seni özlediğimizden dolayı 

üzülme bencilliği yaşadığımız bugün, 

“hayat ve akademik danışmanım olan 

Kemal Hocam”, yine maddi bir gösterge 

olan sertifika ile vereceğim 

danışmanlığınızın devam ettiğini. 

Gitmediğinizi, burada olduğunuzu. 

Madden giderken verdiğiniz ya da gittiğinizde o sevgi gösterisinde 

hatırlattığınız birçok değeri de göz önüne alarak. Sevdiklerinizin muhteşem 

tespitleri içinde harmanlayarak. Bu sertifika da ne mi yazıyor: (a) Makama 

değil, insanlığa önem ver yazıyor. Her kesimden kişinin sizi öyle sevdiğini 

duydum, öyle yüksek (!) makamlara karşı onların haklarını savunduğunuzu 

duydum ki. (b) İkram et yazıyor. Onca seven önce sizin adınıza ikram etme 

yarışına girdiler. Sonra ikramın sevgi getirisini görerek kendi adlarına, ki 

başta ben. (c) Gülümse yazıyor. Köyündeki imamlar yarıştılar bir şeyler 

söylemek için. Ve seni tanıyan imam eline aldı, çocukken hiç somurttuğunu 

görmedim dedi. Sizi yakından tanımayanlar bile hep gülümser ve selam 

verirdi diyordu. Kızgınlıklarınız sadece haksızlıklara karşıydı. (d) Aile 

bağlarını sıkı tut yazıyor. Öyle güzel bir ailenin var ki. Birbirine sımsıkılar şu 

an. Dostluklar kur ve bağlarını sen tut, planların başlatıcısı sen ol yazıyor. (e) 

Öğretmenler yetiştir yazıyor, gece arayıp inanamayan, arkandan ağlayacak 

kadar sana değer verebilecek değeri kattığın, sosyal medyalarda çok uzun 

yıllar önce mezun ettiğin ancak hala sizi güzelliklerle yad eden öğretmenler 

yetiştir yazıyor. ‘Kudretim’ yazıyor. ‘Kudretim’, ‘Kudretim’. Burada verilen 

bende kalsın. Ben kudretinizim hocam.”          

Kudret AYKIRI 
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“Gözyaşlarım konuşmama izin vermiyor. Oysa ben hep Kemal hocamı, 

Kemal abimi konuşmak istiyorum. Herkes onu konuşsun, herkesle onu 

konuşayim istiyorum. Olmuyor...hayat devam ediyor diyorlar, demeyin çok 

gücüme gidiyor...boğazımda bir düğüm...çok canım yanıyor.”  

Tülay Aygören 

 

 

“Geçen çarşamba pazarına girdim. Pazardaki abi Kemal Hocamın 

hemserisiymis. Nasıl da ağlıyordu. Ölüm herkese var ama öldükten sonra 

herkes bu kadar sevilir mi bilemem. Öldükten sonra gülümseyen yüzle, 

ikramlarıyla, iyiliklerle ve sevgiyle anılmak umuduyla.”  

Esra UÇAK 

 

 

“Kemâl'im ‘hep iyilik-hep iyilik’ gidiyordu.Ne oldu böyle.Hem 

fakülteni, hem sevenlerini, hem de öğrencilerini bırakıp gittin. Ameliyatta 

cenneti gösterdilerde orayı çok mu sevdin. Biz de seni pek severdik be 

Kemalim. Ne diyelim mekânın cennet olsun. Sevenlerine sabr-ı cemil olsun.” 

Muharrem ÖK 

 

 

“Değerli Hocam, Dr. Kemal Daşçıoğlu, isminin geçtiği hiç bir konuşma 

ya da yazı yok ki içeriği yaşam dersleriyle dolu olmasın. Onu tanımak demek 

insana insan olduğu için kıymet vermeyi öğrenmek demek. Onu tanımak 

demek kendini tanımayı öğrenmek demek. Onca yaşanmışlık sonunda 

öğrendiklerim için sonsuz minnet doluyum. Biz öğrencilerine verdiği son 

dersin notları; ‘Topraktan geldik ve gittikçe toprağa yaklaşıyoruz dönüşümüz 

toprağa olacak. Bu yüzden önemli olan bu Dünya’ya bir iz bırakabilmek. 

Çocuklar, iyi izler bırakın yaşamınızla ,yaptıklarınızla ve kendinize iyi bakın..’ 

diyerek öğrencilerinin kalbine bir iz bırakarak o dersten çıktı. Son dersimiz 

olduğunu bilmediğimiz o dersi bu sözlerle bitirdi. Kıymetli Hocam bize 

söylenecek tek bir kelime bırakmadınız. Bizlere bıraktığınız sözleriniz daima 

kalbimizde kalacak ve yolumuza yön verecek . Cümlelerim Kemal Hocamı 

tanımanın ve öğrencisi olabilme imkanının  kıymetini anlatabilecek yeterliliğe 

hiç bir zaman erişemeyecek. Bitmeyecek bir özlem ve sonsuz sevgi ile.” 

Buket UZAL 
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“Şu kısacık ömrümde yaşadığım bir takım kırılma noktaları oldu. Her 

bir kırılmada karşıma birden fazla yol çıktı. Bu yollar üzerine verilen öğütler 

ve  fikirler beni doğru olduğunu düşündüğüm kararlara yönlendirdi. Kemal 

hocam, sizden aldığım dört yıllık akademik eğitimim sürecinde sizi dinlediğim 

her an doğru bir yola yönlendiğimi gördüm. Mezun olup okuldan ayrıldığımda 

dahi sizin verdiğiniz fikirler ve yönlendirmeler ile şu an ki aşamaya geldiğimi 

ve hayatımı doğru yönlendirdiğimi düşünüyorum. Dört yılı ve sonrasını uzun 

uzadıya süslü cümlelerle de anlatsam size olan minnetimi tam anlamıyla ifade 

edemem. Öğretmen yürekli, öğrencisinin kıymetini bilen, zaman zaman 

çocuğu için endişelenen bir babanın huysuzluğuna bürünen ama herşeyden 

önce gerçekten öğretmen yetiştirmek isteyen bir eğitimciydiniz kemal hocam. 

Umarım sizin öğütlerinizi iyi almış, zihnimize kazımışızdır. Umarım mezun 

ettiğiniz bizler iyi insanlar yetiştiririz. Sizin mum misali yaktığınız 

öğrencileriniz olarak, yeni nesile ışık veririz de  üniversite hayatımız süresince 

vermek istediğiniz o alt metni ‘iyi insan olmayı’ kendi öğrencilerimize 

geçiririz. Hocam yaşamım boyunca size minnettar kalacak ve bu minnet 

borcumu siz değerli hocalarımın izinden giderek ödemeye çalışacağım. Kim 

bilir belki bende bir Meryem Büşra'nın hayatına dokunurum.” 

Meryem Büşra DİNSEVER 

 

 

" ‘İnsanın hayalleri bildikleri kadardır.’ Kemal Hoca'nın aklımda yer 

edinen ve henüz neden bu kadar sevdiğimi bilmediğim bir sözü. Küçük bir 

çocukken düşündüğüm,bildiğim ve hayalini kurabildiğim bana göre yaşam 

tarzı, kimine göre bir meslek olan öğretmenlik belki de beni bu söze 

yakınlaştırıyordur. Belki çevremde yaşayan insanların neden çaresiz ve 

gelecekten umutsuz olduklarını bana anlatan ve özetleyen yegane, özlü, sade 

bir anlatım şeklidir. İnsanlar kalbine, ruhuna dokunan insanların 

söylediklerini daha fazla önemserler. Tıpkı Kemal Hoca'yı tanıma şerefine 

nail olmuş çoğu insanın, Kemal Hoca'nın kalender, güler yüzlü, insanı mutlu 

eden tavrını önemsedikleri ve örnek aldıkları gibi. Kemal Hoca bir şiirin 

başlığı, bir kitabın ön sözü, bir tablonun fırçası, geleceğe yön veren bir ilim 

insanı...Kemal Hoca bir gönül insanı, sırtını dayadığın yürek, ışığında 

aydınlandığın bir güneş, en önemlisi ise bir rehber,hoca,öğretmen... Kemal 

Hoca sıcak bir tebessüm, eli ve kalbi bol bir insan, yardımsever, paylaşımcı, 

kalender... Gökyüzü gülmez oldu kahrından,  Sönmez ateş küle döndü göz 

yaşından, Kurudum, şaşırdım tutan yok mu dalımdan, Bu dünyadan bir Kemal 

Hoca geçti tam sol yanından. Duvarımda resmi olan tek insan Kemal Hoca'yı 

saygı ve sevgi ile anıyorum... Ruhu şad olsun.” 

Ahmet YILMAZ 
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“Kemal Öğretmenim. Sizin bendeki yeriniz çok farklı neden mi? Çünkü 

geleceğime sözcükleriniz sirayet etti ve ne zaman bir umutsuzluğa düşsem 

aklıma sizin sözleriniz geldi.Bana Merve sen mücadeleci bir kızsın güzel 

yerlere geleceksin eminim demiştiniz şimdi çok şükür öğretmen oldum ve o 

zorlu süreçte sizin sözcükleriniz geldi aklıma hem sizin gibi değerli bir 

hocamın sözlerini boşa çıkarmamak için hemde hedeflerime ulaşmak için çok 

çalıştım.Emeğiniz çok büyük üzerimde vatana ve bu vatanın tarihine gönül 

bağıyla bağlı evlatlar ,öğrenciler yetiştirdiniz. Nurlar içinde uyuyun.” 

Merve ÇİMEN 

 

 

“Kemal hocayı ilk gördüğümde tanışmamızın bu kadar kısa süreceği aklımın 

ucundan bile geçmezdi. Ondan yana bana kalan tek şey ise ne olursa olsun 

her zaman yanınızdayım deyip güler yüzüyle o gün yanımızdan ayrılışıydı. 

Saygı değer Kemal Hocam... 

Sizleri bu kadar kısa surede tanımak bile beni o kadar onurlandırdı ki ... Sizin 

gibi  iyimser, yardımsever ve her zaman güler yüzlü olmayı isterdim. Saygı ve 

özlemle.” 

Nejla Acar 

 

“Kemal Hoca ile sohbet etme imkânına sahip olduğum için kendimi şanslı 

hissediyorum. Güler yüzlü ve samimi konuşmalarıyla hep aklımda olacak. 

Kemal Hoca bizlere öğretmen adayı olarak her zaman destek ve değer verir, 

yaşadığımız sorunları onunla paylaşabileceğimizi söylerdi. Kemal Hoca'nın 

kocaman bir kalbi ve bu kalpte herkese yetecek kadar sevgisi vardı. 

Gamzesine sığdırdığı tebessümünü, mutluluğunu ve sevgisini bizden 

esirgemediği  için ona çok teşekkür ederim. Kalbiniz ve ruhunuz şad olsun 

hocam.” 

Kader Şit 

 

“O içten gülümsemesi ve öğrencilerini önemseyen candan bakışı ile 

hatırımda. Mekânı cennet olsun inşallah. Güzel yürekli Kemal Hocam.”  

Songül Can 

 



 

3. BÖLÜM  
 

BİLİMSEL YAZILAR 



 

1.1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE  

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GELECEK OKURYAZARLIĞI VE 
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 

 

Adnan ALTUN 

 

 

Başlarken 

Sosyal Bilgiler Eğitimine dair ele geçen ilk öğretim programı/programları 
incelendiğinde sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından birisinin de 

öğrencilerin "geçmiş-bugün-gelecek bağlantısını kurabilmesi" olduğu 

kolaylıkla görülebilir (Gültekin, 1990; Altun, 2017). Başka bir ifadeyle Sosyal 
Bilgiler terazisinin üç gözü var: geçmiş, bugün ve gelecek. Dengede olup 

olmamasının gerekliliği tartışmalı elbet, lakin terazinin gözlerinden biri tarih 

lehine ziyadesiyle ağır basıyor. Bunun gerekçeleri de zihinde hızla belirebilir: 

"pozitivist bir bakışla söz konusu mutlak-kesin bilginin ele alındığı bilim algısı 
ise kanıt önemlidir ve tarihte bolca bulunmaktadır; geçmiş bir toplumun 

köklerinin yer aldığı en önemli disiplindir ve öğretiminde de pozitif 

ayrımcılığı normal karşılanmalıdır; belki sadece sempatiyle bakıldığı veya 
talep edildiği içindir; Demolins'in de (2016) dediği gibi Batı geleceği temsil 

ederken Doğu geçmişi temsil etmektedir ve bu nedenle öğretim içeriğinin 

ağırlığının da geçmişte olması kültürel hafızanın doğal bir yansıması olarak 
görülmelidir; başka bir ifadeyle ilgimiz gibi zihnimiz de fütüristik değil 

retrospektif işliyordur..." 1 

Terazinin ihmal edilen gözlerinden biri bugün, şimdi veya an. Ölü 

Ozanlar Derneği filmindeki fenomen edebiyat öğretmeni (yada öğretmen 

kavramının fenomeni) John Keating'in okulun eski mezunlarının yer aldığı 
vitrinin karşısında öğrencilerinin kulağına fısıldadığı gibi:  "Carpediem...".  

Kavramın da ifade ettiği gibi öğrencilerin "yaşadıkları anı kavramaları!" (anı 

yaşamaları değil!) Sosyal Bilgiler Eğitimi açısından ziyadesiyle önemli ve 

ayrı bir çalışmaya konu olmayı fazlasıyla hak ediyor; bu çalışmada değil... 

Terazinin ihmal edilen diğer gözü de bu yazının sebeb-i hikmeti olan 

gelecek, istikbal, ati mevzusu. Pekâlâ gelecek konusuna nereden 

 

 

 Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Anabilim Dalı, aaltun@ibu.edu.tr. 
1 “Gelecek Neden Bize Uzak?" sorusu bağlamında Cahit Arf'ın "Makine Düşünebilir Mi ve 
Nasıl Düşünebilir?" başlıklı konuşmasını tahlil etmek yararlı olabilir.  
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başlamalıyız? Evet geçmişten; daha doğrusu gelecek düşüncesinin 

geçmişinden başlamak; kim bilir zihnin doğası gerçekten de retrospektifdir...  

 

Geçmişteki Gelecek 

Eskigelecek (palaeofuture) kavramı yanlış olmazsa eskigelecek koleksiyoneri 

olan Matt Novak tarafından Isaac Asimov'un "Gelecek Günleri" kitabından 
aldığı ilhamla ortaya konulmuş. Geçmiş yüzyıllarda geleceğin nasıl olacağını 

hayal eden insanların bu hayallerine dair ürünlerini (fikir, görsel, roman, film 

vb.) araştıran tarihçilerin yaptıkları çalışmaları adlandırmak için tarihin 
ilgilendiği bir konu alanı olarak nitelendirilebilir. Eskigelecek araştırmalarına 

konu olan en dikkat çeken çalışmalar başta Jean Marc Côté olmak üzere bazı 

sanatçılar tarafından Paris'teki 1900 Dünya Sergisi için hazırlanan "En L'An 
2000" (2000'li Yıllar) başlıklı kartpostal seti. Başlangıçta puro paketlerinde 

kullanılan görseller sonradan kartpostallara dönüştürülmüş ve zamanla 

unutulmuş. Ta ki 1986'da bilinen tek seti alan Isaac Asimov'un 1986'da 

Gelecek Günler adlı eserinde bu çalışmalara yer verene kadar.  
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Eskigelecek kapsamına sadece görseller girmiyor elbette. "İnsanlara ne 

istediklerini sorsaydım hızlı giden at üretirdim" diyen Henry Ford gibi 

geleceği şekillendiren girişimciler ve düşünceleri; 1863 tarihli ve “20. 

Yüzyılda Paris” başlıklı bir el yazmasında “Foto-telgraf sayesinde her türlü 
yazı, imza yada resim çok uzaklara gönderilebiliyor ve 20 bin kilometre 

uzaktaki birisiyle bile bir sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Bütün eveler 

kablolarla birbirine bağlanmıştır" (Negroponte, 1996) diyen Jules Verne 
veya Yevgeni Zamyatin, Isaac Asimov, Arthur Charles Clarke, Aldous 

Huxley ve lise edebiyat dersinden öğrencisi George Orwell ve burada 

isimlerini sayılmayan pek çok bilim kurgu yazarının eserleri; birçoğu bu 
eserlerden uyarlanan filmler... Bu kapsamdaki tüm çalışmalar geleceği 

düşünmenin en önemli pratikleri aslında. Bu açıdan da gelecek 

okuryazarlığının bulanıklığını giderecek temel kaynaklar... 

 

Geleceği Okuma Ustaları Olarak Fütüristler 

Yukarıda adı geçen yazarlara ilaveten Leonardo da Vinci, Alvin Toffler, 
Herbert George Wells, John Naisbitt, Michio Kaku, Ziauddin Sardar, Thomas 

Frey, Ray Kurzweil, Nicholas Negroponte veya Ufuk Tarhan gibi birçok isim 

telaffuz edilebilir. Ancak burada sadece bir ismin düşünceleri üzerinde 
durulacaktır: Nicholas Negroponte2. Bu isim, çünkü Türk Düşünce 

Dünyasının en fazla ıskaladığı isim olması sebebiyle duyurulması zorunluluk 

olarak görülmektedir. Negroponte'nin başka ortamlarda çok öncesinden 
dillendirdiği (mesela TED konuşmaları gibi) ancak 1995 yılında yazıya 

döktüğü düşüncelerini eğip bükmek yerine bunların bazılarına doğrudan 

vermek daha uygun düşecektir (Negroponte, 1996):  

• Örneğin, makineniz size, içecek mağazasının asistanından özel bir 

içecek satışı yapılacağını öğrenmiş olduğunu aktarabilir; çünkü yarın 

akşam yemeğe gelecek konuklarınızın geçen sefer bundan hoşlanmış 
olduğunu bilmektedir. Size, otomobilinizi gideceğiniz yerin 

yakınındaki bir servise bırakmanızı hatırlatabilir; çünkü otomobiliniz 

kendisine lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bir 

restoran kılavuzundan on gün sonra gideceğiniz kentteki yeni açılmış 

 

 

2 Buradaki ıskalama aslında eserin değil Türkçenin ıskalanması olarak da düşünülebilir: MIT 

Media Lab'ın kurucusu olan Negroponte'nin en önemli çalışması 1995 yılında yazdığı "Being 
Digital" adlı eser ve bu çalışma Henkel Yayınları arasında Türkçe olarak 1996 yılında "Dijital 
Dünya" olarak yayınlanmış. Google Akademik üzerinde yapılan aramada eserin Türkçe 
basımına atıf olarak bir elin sadece bir parmağı kadar çalışmada (Gürcan Papatya tarafından 
2019 yılında değişim mühendisliği üzerinde yaptığı çalışma) rastlanması üzücü... 
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bir restorana ilişkin değerlendirmeyi size bulabilir; çünkü bu kılavuzu 

ciddi bulduğunuzu geçen seferden bilmektedir. Bütün bunları, belli 

bir marka diş macunu yada sabunu satın alabilecekler grubunun bir 

parçası olmanızdan değil, sizin bir birey olarak modelinizden 

çıkarmaktadır. 

• Gelecekte video cihazım eve geldiğimde bana şöyle diyecek: 

“Nicholas, sen dışarıdayken beş bin saatlik televizyon izledim ve 
senin için toplam kırk dakikalık altı bölüm kaydettim. Today 

programında lise arkadaşın vardı, Dodekanes Adalarıyla ilgili bir 

belgesel gösterdiler…” 

• Dallas uçuşunuz rötar yapacaksa, çalar saatiniz daha geç çalacak ve 

taksi servisiniz otomatik olarak, üstelik trafik durumu dikkate 

alınarak haberdar edilecektir. 

• Eğer buzdolabınız evde süt kalmadığını saptayabilirse, o zaman 

arabanıza, size eve dönerken süt almanızı hatırlatmasını da “rica 

edebilir”. 

Negroponte (1996) makine öğrenmesi veya nesnelerin interneti ile 
ilişkilendirilebilecek bu fikirlerinin dışında daha birçok öngörüsüyle dikkat 

çeken bir fütüristtir; farelerin ve ışıklı kalemlerin yok olmaya başlayacağından 

ve sonra zamanla parmaklarımızla ekranlar üzerinden teknoloji ile temas 
kuracağımızdan; kullanıcıların paylaştıkları videolardan oluşan medyaların 

TV kanalarının önüne geçeceğinden; spor ayakkabı gibi ürünleri kullanmaya 

devam edeceğimizden ancak birçok hizmetin bitlere dönüşeceğinden; okuruna 

özel olarak içeriğinin şekillendirildiği tek nüshalık geleceğin gazetesinden... 

Tüm bu kişiler  aslında gelecek düşüncesinin ete kemiğe bürünmüş 
halleri ve eskigelecek çalışmaları gibi fütüristler de gelecek okuryazarlığının 

bulanıklığını giderecek temel kaynaklar... 

 

Gelecek Okuryazarlığı Üzerine 

Günümüzdeki önemli fütüristlerden biri olarak nitelendirilen Prof Dr. Michio 
Kaku zekayı geleceği görmek ve tasarlamak ile ilişkilendirmektedir. Başarılı 

ve zeki insanların geleceği düşünerek uzun vadeli, diğerlerinin ise şimdiye 

odaklanarak kısa vadeli olduklarını ifade etmiştir. Evet geleceği görmek, 

geleceği tasarlamak gelecek okuryazarlığının önemli parçaları. Geleceği 
bugünle ve geçmişle ilişkilendirmek, geleceği planlamak, geleceği tahmin 

etmek, geleceğe hazırlanmak, geleceğe taşımak (yada geçmişte bırakmak) ve 

belki de geleceği kontrol etmek de geleceği okumanın önemli parçalarıdır. 

Öyleyse bu parçalar nasıl anlamlı bir örüntüde ifade edilebilir? 
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Gelecek Okuryazarlığının İçeriği 

A. Konular: Gelecek düşüncesi bazı konularda daha kolay yol alıyor. 

Teknoloji (bilgisayarlar, robotlar, otomasyon gibi), iletişim ve haberleşme, 
uzay, mimari, ticaret, kültür (özellikle moda), sanayi, enerji, sağlık, beslenme, 

politika, eğitim gibi alanlar bilim kurgu çalışmalarında sıklıkla ele alınan 

konular. Ancak gelecek okuryazarlığının bugünkü dünyamızdaki her konuyla 
ilgili olabileceğine yönelik, hatta hem geçmişteki hem de bugünkü 

dünyamızda yer almayan şeylerle ilgili olabileceğine yönelik geniş bir bakış 

açısıyla ele alınması gerekiyor. 

B. Kaynaklar: Gelecek ile ilgili edebiyat ve sanat çalışmaları bu 

çerçevede ele alınabilir. Örneğin bilimkurgu romanları ve filmleri. 

C. Kişiler: Gelecek konusunda önemli fikirler ortaya koyan fütüristler 

bu başlık altında ele alınabilir.  

D. Kavramlar (Terminoloji): Gelecek, fütürizm, fütürist, ütopya, 

distopya, bilim kurgu, tahmin, öngörü, vizyon, katastrofi, eğilim, atraktör gibi 
gelecek ile ilgili kavramlar da geleceği düşünmenin önemli bir parçası olarak 

görülebilir. Hatta katastrofi veya atraktör gibi bazı kavramlar doğrudan 

geleceği düşünmenin önemli bir aşamasını temsil ediyor.  

 

Gelecek Okuryazarlığının İlkeleri 

Eskigelecek çalışmalarına bugünün ruhuyla bakıldığında bazıları 

hayranlık uyandırırken bazıları da tebessüm edilmesine sebep olmaktadır. 

Hayranlık uyandıran çalışmalar incelendiğinde geleceği düşünmek için ne 
gibi fırsatlar olduğu; diğerleri incelendiğinde ise geleceği düşünmenin önünde 

ne gibi engeller olduğu konusunda fikirler verebilmektedir. Öğrencilerinin 

gelecek okuryazarlığını geliştirmek için çabalayan bir öğretmen onları 
yönlendirmek için aşağıdaki ilkeleri (engeller ve fırsatları) fark etmelerini 

sağlayabilir: 

• Mümkün olanı düşünmek geleceği sınırlandırır. Özellikle de uzak 
gelecek söz konusu ise gerçekleşmesi mümkün olmayan geleceği 

(ütopya ve distopya gibi) hayal etmek daha fazla fırsatlar sunacaktır.  

• Bugünün en gelişmiş teknolojisi bile gelecekte basit kalabilir. Bu 
nedenle günün popüler teknolojisine odaklanmak geleceği düşünmeyi 

sınırlandırabilir.  

• Geleceğin yeni fikirleri bugünün nesneleri ile anlatılmaz. 1900 yılı 

için görüntülü konuşmak yeni bir fikirdir ama bunu gramofon ile 
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gerçekleştirmek bugün için hiç de yeni değildir. Bu nedenle gelecek 

kurgusunda fikirler kadar söz edilen nesneler de yeni olmalıdır. 

• Bugünün alışkanlıklarını, normalliklerini geleceğin anormali 
olabilir. Bunları sorgulamak; geleceği keşfetmenin en önemli 

araçlarındandır. Örneğin gelecekte de insanlar saatlerini kollarında mı 

taşıyacaklar; okula kitap defter götürmeye devam edecekleri mi; 

günde üç öğün mü beslenecekler... 

• Güncel sınırlılıklar geleceğin fırsatlarını barındırır. Gelecek 

kurgusunu oluştururken bugünkü sınırlılıkları aşmaya odaklanmak 
öngörüleri güçlendirebilir. Örneğin telefonunuzun şarjı neden birkaç 

gün ile sınırlı olmak zorunda...  

• Daha fazla zaman ayırdığımız ve kullandığımız ürünlerin (eylemler, 
nesneler, olaylar, durumlar, duygular...) işlev alanları gelişime daha 

açıktır. İnsanlar beslenmeye, eğlenmeye, sağlıklı olmaya, iletişim 

kurmaya vb. doğaları gereği eğilimlidirler. Gelecekte de şekilleri 

değişse de bu güçlü eğilimlerin var olma olasılıkları daha yüksektir.  

• Süreklilikleri sorgulamak geleceğin nostaljisini ortaya çıkarabilir. 

Bugünün nostaljileri geçmişten günümüze taşınanlar, elbette 
bugünden geleceğe taşınanlar da olacaktır. Bunları keşfetmenin yolu 

da değişimlerden değil sürekliliklerden geçmektedir.  

• Bugünden geleceğe gitmek yerine gelecekten bugüne gelmek daha 
kolaylaştırıcı olabilir. Zaman makineniz olsa 2050 yılından 

günümüze ne getirmek isterdiniz sorusu kolaylaştırıcı olmaz mı? 

• Eğilimleri takip etmek değişimleri yordama fırsatı verir. Geçmişte 

insanların, ilişkilerin, düşüncelerin, duyguların, nesnelerin veya 

mekanların nasıl bir değişim izlediğini düşünmek geleceği tahmin 

etmeyi kolaylaştırabilir.  

• Güçlü bir öngörü; olası sonuçlarını öngörme fırsatını da sunar. 

Örneğin geleceğe dair ekranı gözünüze taşıyan akıllı lens fikrini 
ortaya koyarken bu fikrin insanların yaşamını nasıl değiştirebileceğini 

düşünmek de önemlidir.  

 

Gelecek Okuryazarlığının Boyutları 

Geleceği düşünmek aslında insanoğlunun doğasının bir parçası. 
Geleceğe yönelik hayal kuran insanı geleceğe yönelik umudu teşvik ederken, 

geleceğe yönelik kaygısı da sınırlandırmaktadır. Bazen bu hayalleri 

gerçekleştirmek için adımlar atılır; bazen de hayal dünyasında yaşamaya 

devam eder. Zihinde de olsa eyleme de geçse bunların geleceği okumanın bir 
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parçası olduğunu söylenebilir. Bu açıdan gelecek okuryazarlığının hayal 

etmek ile başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

1. Geleceği hayalle kurgulamak 

Gelecek kaygısıyla ve daha çok da gelecek umuduyla insanlar geleceğe 
dair hayaller kurarlar. Bunlar gelecekte yapılacak eylemler, sahip olunması 

arzulanan nesneler, şahit olmak istenen olaylar, yaşamak istenen deneyimler, 

gerçekleştirmek istenilen projeler veya huzura erişilecek durumlar olabilir. Bu 

kısa kurgular edebiyatın ve sanatın zahmetli yollarından geçtiğinde birer 
ütopya ve distopyaya dönüşürler. Öğrencilerinin gelecek okuryazarlığını 

geliştirmek isteyen bir öğretmen onların geleceği hayal etmesini sağlamalı; 

hatta distopya veya ütopya olarak nitelendirilebilecek kısa (elbette uzun da) 
kurgular (öyküler) yazmalarını teşvik etmelidir. Ütopyada olumlu, distopyada 

ise olumsuz olan bu gelecek kurgularının en önemli yanı "gerçekleşmesi 

mümkün olmayan bir gelecekten" söz ediyor olmalarıdır ve her şeyin mümkün 

olabileceği bir çerçevesizliğe sahip olma durumu öğrencilerin hayal 
güçlerinin, yaratıcı düşüncelerinin önünde bir engelin olmadığını göstermesi 

bakımından ziyadesiyle kıymetlidir.  

 

2. Geçmiş-bugün-gelecek bağlantısı kurmak 

Geçmişten ders alarak bugünü ve geleceği şekillendirmek eğitimcilerin, 
özellikle de tarih eğitimcilerini aşina oldukları düşüncelerdir. Tabiri caizse 

karşı yakada bulunan fütüristler için de bu düşünceler geçerlidir. Arthur 

Charles Clarke (1970) "geleceğin gerçekleri, geçmişin fantastik hayallerine 
alışıklık kazanmamış olanlarca tasavvur edilemez" diyerek gelecek 

okuryazarlığında geçmişin önemine dikkat çekmiştir. Retrospektif düşünme 

ile geçmişten bugüne doğru ilerleyen bir düşünme sürecinde değişimleri, 
eğilimleri ve süreklilikleri tespit etmek gelecek okuryazarlığı açısından 

geleceği öngörme bağlamında değerlidir.  

Bugün de elbette geleceği şekillendirir. Bugünün sınırlılıkları, 

ihtiyaçları ve de eğilimleri geleceğin inşa edileceği boşluklar olarak 

nitelendirilebilir. Frey (2914) ise konuya bambaşka bir perspektiften 
yaklaşmakta ve geleceğin bugünü şekillendirdiğini ileri sürmektedir:  

"İnsanlar gelecekte olabilecek şeylere yorumlar getirerek bugünden kararlar 

alırlar. Bu nedenle gelecek şimdiyi şekillendirir" 

Bugün geçmişi şekillendirir mi? Orwell 1984 adlı eserinde ülkenin 

lideri olan Büyük Birader her zaman doğru konuşmaktadır ve geleceğe dair 
öngörüleri de kusursuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Çünkü Gerçek 

Bakanlığı'nda çalışanlar arşivde olan bu sözleri günün gerçeklerine uygun hale 
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getirmekteydiler. Bir nevi geçmişin güncellenmesi olarak nitelendirilebilecek 

bu durum kurgu olsa da bugün yazılan tarih bugünün geçmişi şekillendirmesi 

olarak da yorumlanabilir3.  

Bugünün geçmişi şekillendirmesi tartışmalı olsa da geleceğin bugünü 

şekillendirmesi daha kabullenilebilir bir durumda. İnsanoğlunun geleceğe dair 

hayaller kurması ve bunlar doğrultusunda hedefler belirlemesi, bu hedeflere 
ulaşmak için planlamalar yapması, adımlar atması geleceğin bugünü 

şekillendirmesini basit argümanları olarak değerlendirilebilir.  

 

3. Geleceği planlamak 

Gelecek okuryazarlığının bir diğer boyutunu da geleceği planlamak 
oluşturmaktadır. Geleceği planlamanın ilk aşaması; ki gelecek okuryazarlığı 

açısından da son derece önemli olan, geleceğe dair güçlü bir bakış açısı, 

vizyon oluşturmaktır. Gelecek felsefesi olarak da değerlendirebileceğimiz 
vizyon oluşturmak hayat felsefesi bağlamında bireysel olabileceği gibi, 

kurumsal hatta ulusal bir mahiyette de olabilir. Gelecek okuryazarlığı 

açısından öğrencilerin hayat felsefeleri bağlamında geleceklerine 
odaklanmaları, planlamalar yapmaları ve gerçekleştirmek için stratejilerini, 

yol haritalarını belirlemeleri söz konusu olabilir.  

 

4. Geleceği tahmin etmek 

Geleceği tahmin etmenin en güçlü yanı insanların (kurumların, 
devletlerin vb) eğilimlerini takip etmekten geçmektedir. Frey (2014) geleceği 

anlama ve tahmin etme anlayışımızın halihazırdaki eğilimleri ve bu 

eğilimlerin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini anlama yetimize dayandığını 

vurgulamıştır. Kolaylık, sürat ve nostalji gibi görünür olan eğilimler geleceği 
tahmin konusunu öğrenciler için daha anlaşılabilir kılar. Lakin her eğilim bu 

kadar aşikar değildir, ayrıntılı çalışmayı gerektirir. Aslında geleceği tahmin 

etmek isteyen bir çok sektör bu zorlu göreve odaklanmaktadır. Buna teknoloji 
etnografı olan Tricia Wang'ın cep telefonu şirketinde çalışırken insanların cep 

telefonu kullanma eğilimlerini anlamak için gerçekleştirdiği dijital etnografya 

sürecini örnek olarak verebiliriz (Wang, 2017): "Wang 2009 yılında; ki o 

dönemde en büyük telefon şirketi olan, araştırma bölümünde çalışan bir 
araştırmacı olarak şirketin hakim olduğu pazarlardan Çin, Meksika ve 

Hindistan düşük gelirli insanların teknoloji kullanımı üzerine birçok 

 

 

3 Tarih ve Gelecek ilişkisi için bkz. (1) İnan, S. (2016). Tarihçilerin Geleceği; (2) Ata, B. (2012). 
Yahya Kemal Beyatlı`nın “Çamlar Altında Musahabe-II” Yazısı Üzerine Yeni Bir Yorum. 
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araştırma yapmıştır. Özellikle Çin'de epey fazla zaman harcamış; işportacılık 

yapmış, inşaat işçilerine mantı satmış, saha işi yapmış, gecesini gündüzünü 

internet kafelerinde geçirmiş, oyunları ve cep telefonlarını ve bunları köyden 

kente geçişte nasıl kullandıklarını anlamak için genç Çinlilerle takılmıştır. 
Topladığı tüm bu nitel kanıtlarla düşük gelirli Çin halkı içinde büyük bir 

değişimin olmak üzere olduğunu fark etmiş ve bütüncül olan resmi kendince 

ortaya koymuştur: En fakir Çinli bile bir akıllı telefon istemekte ve onlardan 
birine el sürebilmek için tüm imkanlarını seferber edecek durumdadır. Akıllı 

telefonların geçici bir heves olduğu düşüncesinin hakim olduğu o günlerde 

Wang çalışmasının bulgularını Şirketi ile paylaşmak için sabırsızlanmaktadır. 
Ancak şirket bulgularının büyük veriye dayanmadığı gerekçesiyle onu dikkate 

almaz. O ise şirketin uyguladığı anketlerin insanların akıllı telefonun ne 

olduğunu bilmediğini varsaydığını, bu nedenle de akıllı telefon kullanmak 

isteyen insanlar hakkında veri dönüşü alamayacaklarını bilmektedir. O ise 
henüz oluşmamış insan dinamiklere bakmaktadır." Çünkü çoğu zaman, 

Wang'ın tabiriyle tahmin etmemiz gereken gelecek, ot yığınının içinde 

değil, ahırın dışından üzerimize gelen o kasırgadır.  

Geleceği tahmin etme sürecinde sadece insanların eğilimleri değil 

bilimsel veriler, sınırlılıklar, ihtiyaçlar da önemli çıkış noktaları olabilir.  

 

5. Geleceğe hazırlanmak: 

Doğamız gereği istesek de istemesek de geleceği düşünür, iyi yada kötü 

hazırlık yapmaya çalışırız. Kaygı bağlamında Ağustos Böceği ve Karınca 

masalında bile geleceğe hazırlanma düşüncesi görülebilir. Geleceğe 
hazırlanmak daha çok senaryolar üzerinden gerçekleşmektedir. Aslında 

geleceği planlarken iyi senaryolarla yola çıkılmaktadır. Ancak hayat her 

zaman bu iyi senaryoları takip etmez; olağan dışı durumlar (olumlu veya 
olumsuz) bu senaryolarda sık sık sapmaların meydana gelmesine sebep 

olabilir. Bu açıdan geleceğe hazırlık boyutunda daha çok kötü senaryolara 

odaklanılmakta ve "katastrofik düşünme" deneyimlenmektedir. Olası bir 

İstanbul depremini düşünmek, bu afetin tüm olası sonuçlarını ayrıntılı 
düşünerek bir kötü senaryo üretmek, olumsuz hangi sonuçların meydana 

gelebileceğini ayrıntılarıyla senaryoya yansıtmak ve nihayetinde ortaya 

çıkabilecek tüm bu olumsuz durumlara yönelik hazırlıklı olmak katastrofik 
düşünme sürecine örnek olarak verilebilir. Özetle katastrofik düşünme ile 

senaryolar temelinde geleceğe iyi hazırlanmak vurgulanmaktadır.  
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6. Geleceği kontrol etmek:   

Leonardo da Vinci Enstitüsü müdürü fütürist Thomas Frey “Geleceği 
kontrol edebiliyorsanız neden ona dair tahminler yürütmekle uğraşasınız ki?” 

diyerek geleceği kontrol etme konusunda en ayrıntılı düşünceleri dile getiren 

kişilerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Geleceği kontrol etmek fikri ilk 

başta "Acaba?" denilmesine sebep olacak kadar iddialı bir söylem. Ancak 
Thomas Frey açıklamalarıyla bir dakika düşünüp "Evet, olabilir!" denilmesini 

sağlıyor. Geleceği insanların kafasında yaratılabileceğini öne süren Frey 

bununla ilgili olarak iki temel fikri vurgulamaktadır.  

a. Vizyon tohumları ekmek: Bunlardan ilki vizyon oluşturmaya 

dayanmaktadır. Frey (2014) bu konuda şunları dile getirmektedir: 
“Vizyonlarımız bizi ileriye götürür. Büyük vizyonlar hemen hemen temas 

ettiği herkese bir şekilde bulaşır. Fikirler ortalığa yayıldığında istekler, 

ihtiyaçlar ve arzular yaratır ve bunlar da sırayla bir piyasa ortaya çıkarır. İş 
dünyası insanların arzularını tatmin eden ürünler geliştirerek bu 

karşılanmamış arzuları on ikiden vurur hale gelmiştir… Büyük bir vizyon 

bilimsel bir biçimden çok, bir sanat formuyla başlar, sonrasında gerçeklik 
yolunda ilerlerken detaylar, özellikler ve duygusal bağlılıklar eklenir.” Frey'e 

göre insanlar gelecekte olabilecek şeylere yorumlar getirerek bugünden 

kararlar alırlar, özetle gelecek şimdiyi şekillendirir. Bu bağlamda insanların 

gelecek vizyonu değişirse, karar alma şekilleri de değişmiş olur. Başka bir 
ifadeyle vizyon bugünü etkiler; vizyonun inşası da geleceğin kontrolüne 

imkan verir.  

a. Atraktör yaratmak: Frey (2014) insanların içine çekildiği (eğilimler, 

trendler gibi) geleceğe dair bir olay olarak" tarif ettiği atraktör kavramına dair 

şunları vurgulamaktadır: "Atraktörler etkilenebilir, şekillendirilebilir ve belli 
bir noktaya kadar da inşa edilebilir. Şimdinin üzerinde çalışarak ve yaşamın 

dinamik sistemlerine odaklanarak yapılabilir. En büyük belirsizlik 

alanlarımız doğal afetler gibi doğal sistemler ile insan davranışları gibi 
insani sistemlerdir. Bu sistemleri yönetme ve yönlendirme yetimiz (atraktör) 

geleceği kontrol etmenin anahtarıdır. Da Vinci vizyonunu sanat yoluyla inşa 

ederek esin kaynağı olmuş ve bu sistemleri yönetebilmeyi başarmıştır. 

Fütürizm dilinde bir atraktör yaratmıştır. Kısaca fütüristler trendlerin, 
eğilimlerin "yaratıldığının" bilincindedir; çünkü "insanlar yolları takip 

etmekten hoşlanır". Burada "yol-patika" metaforu aslında fikirlerle, 

görsellerle ve diğer yaratıcı unsurlarla oluşturulan vizyondur." Frey ayrıca 
sekiz farklı atraktör bulunduğunu ileri sürmektedir: "icatlar, reçeteler, 

buluşlar, ilkler, meydan okumalar, sistemler, çözümler, standartlar". Aslında 

Eskigelecek çalışmaları atraktör işlevinin nasıl gerçekleştiğine dair önemli 

ipuçları vermektedir.  
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Örneğin Leonardo Da Vinci, sıcak hava balonundan ve Wright 

Kardeşler’den asırlar önce, 500’ün üstünde çizimi ve 35.000’in üzerinde 

sözcüğü uçma kavramına adamıştır. Gelecekle ilgili bu öngörüler uçma 

aletleri yapmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışan binlercesi için bir 

esin kaynağı olmuştur (Frey, 2014). 

Bir başka örnek olarak Jules Verne'den söz edilebilir. İlk kez 1994’de 

bulunup yayınlanmış olan, 1863 tarihli ve “20. Yüzyılda Paris” başlıklı bir el 

yazmasında, Jules Verne şöyle yazıyordu: “Foto-telgraf sayesinde her türlü 

yazı, imza yada resim çok uzaklara gönderilebiliyor ve 20 bin kilometre 
uzaktaki birisiyle bile bir sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Bütün eveler 

kablolarla birbirine bağlanmıştır" (Negroponte, 1996). "Bütün evlerin 

birbirine kablolarla bağlanması, 80 güne devri alem yapılması, denizler 
altında yaşanılması ve Ay'a yolculuk" Verne'in oluşturduğu atraktörler olarak 

değerlendirilebilir mi? "Kesinlikle!" demeyi hak ediyor... 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Bilim kurgu filmeleri bu çerçevede ele 

alınabilir. Uzay Yolu dizisinde yayınlandığı dönemde hayatımızda olmayan 

"otomatik açılan kapılar veya görüntülü konuşmaya imkan veren taşınabilir 
küçük telefonlar" bir atraktör oalrak nitelendirilebilir. Bugün için de Ray 

Kurzweil tarafından ortaya konulan "Tekillik" (Singularity) teorisini bu 

çerçevede ele almak ve günümüzün (belki de tarihin) en güçlü atraktörü olarak 

nitelendirmek yanlış olmayacaktır.  

Gelecek okuryazarlığının boyutları kısaca geleceği hayal etmek, 
geçmiş-bugün-gelecek bağlantısını kurmak, geleceği planlamak, geleceği 

tahmin etmek geleceği okumak olarak; geleceğe hazırlanmak ve geleceği 

kontrol etmek de geleceği yazmak olarak değerlendirilebilir.  

 

Sonsöz 

Duke Üniversitesi profesörlerinden Cathy N. Davidson’un “Dünyada bu yıl 

(2011) ilkokula başlayan çocukların %65’i, daha icat edilmemiş işlerde 

çalışacak” (Khan, 2017) öngörüsü de; bir ebeveynin tarihe bakıp meslek 

seçiminde binlerce yıldır değişmeme yönünde insanoğlunun eğilimini 
gösteren meslekleri (pazarlama, tarım, giyim gibi) dikkate alıp çocuğunun 

geleceğini bu çerçevede inşa etmeye çalışması da gelecek okuryazarlığının bir 

parçası. Ancak Davidson'un vurguladığı gerçek giderek daha dikkat çekici bir 
şekilde beliriyor: teknoloji başta olmak üzere birçok alandaki değişim 

tarihteki benzer deneyimlere göre çok daha hızlı değişiyor. Bu açıdan 

geleceğe hazırlık sürecinin de hızlanmasının gerekliliğini öngörmek zor değil. 
Bu çerçevede gelecek okuryazarlığını 21. yüzyıl becerileri arasında yer alması 

gereken önemli bir beceri olarak değerlendirmek gerekiyor.  
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Bu çerçevede üstesinden gelinmesi gereken ilk engel "gelecek 

okuryazarlığı" kavramıyla ilgilidir. Gelecek okuryazarlığının boyutları 

bulanık olarak görülebilir. Ancak bu konudaki çalışmalar yoğunlaştıkça daha 

açık bir örüntü ortaya çıkarılabilir. BAİBÜ Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümü 
doktora öğrencisi Mehmet Uymaz'ın bu bulanıklığı gidereceğini umuyorum. 

Burada gelecek okuryazarlığının arkaplanındaki çalışmaların gerekliliğini de 

görmezden gelmek olmaz. Kültürel olarak "gelecek bize neden uzak?" sorusu 
başta olmak üzere, gelecek düşüncesinin geçmişin perspektifinden, bireylerin 

algısından, etik penceresinden vb farklı disiplinlerden ele alınması, hatta 

disiplinlerarası bir metodolojiyle ele alınması da bulanıklığın giderilmesine 

önemli katkılar sağlayabilir.  

Gelecek okuryazarlığı ile ilgili bulanıklık giderildikten sonra 
üstesinden gelinmesi gereken ikinci engel gelecek okuryazarlığı becerisinin 

nasıl geliştirileceği, öğretim bağlamında neler yapılabileceği olacaktır. 

Şimdiden bunları kestirmek zor ancak aşağıdaki öneriler verilebilir: 

• Gelecek okuryazarlığı teknoloji olarak bazı konularda daha kolay 

uygulanabilmektedir. Bu bakımdan gelecek üzerinde çalışılması 

uygun olan konularla öğrencileri tanıştırmak başlangıç olarak 

öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır.  

• Eskigelecek çalışmaları olarak nitelendirilen geleceğe dair sanat ve 

edebiyat temelinde geçmişte üretilen düşünceler, çizimler, romanlar 
ve filmlerin incelemesi gelecek okuryazarlığının önemli kaynakları 

olarak görülebilir. Geçmişte olduğu kadar güncel olarak da 

fütüristlerin düşüncelerine odaklanmak gelecek okuryazarlığının 

önemli kaynakları olarak görülebilir.  

• Gelecek terminolojisi, gelecek okuryazarlığını geliştirmenin temel 

unsurların biri olarak görülmelidir. "Katastrofi" kavramının bilmeden 

"katastrofik düşünmeyi" uygulayabilmek mümkün olabilir mi? 

• Öğrencilerin geleceği hayal ederek kurgulamalarını, geçmiş-bugün-

gelecek bağlantısı kurmalarını, geleceği planlamalarını, geleceği 
tahmin etmelerini, geleceğe hazırlanmalarını ve geleceği kontrol 

etmelerini sağlamak gelecek okuryazarlığının alt becerileri olarak 

geliştirilebilir. Gelecek okuryazarlığı alt becerileri, öğretim 

etkinliklerinin geliştirileceği temel kaynaklar olarak görülebilir.  

Martin Luther King sivil haklar hareketine ilham olduğunda, 'Bir 
kabusum var' dememişti. 'Bir hayalim var' demişti. Benim de bir hayalim var. 

Geleceğin bir kabus olacağını düşünmeyi bırakabileceğimize dair bir hayalim 

var. Bu zor olacak çünkü son zamanlardaki kıyamet filmlerinin en 
önemlilerini göz önüne alırsanız, çoğunluğu insanlığın geleceğini felaket 

olarak gösteriyor (Marks, 2010). Geleceği distopik anlayış üzerine kurmak 
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yerine iyimser bir gelecek üzerine kurabiliriz. Kötülüklere hazır olmak için 

elbette katastrofik düşünelim ama geleceği inşa etme şansımız varsa bunu 

iyimserlik üzerine inşa edelim ve biz de "Bir Hayalim Var!" diye yola 

çıkalım... 
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
BAŞKANLIĞININ YENİ ÖNERİSİ:        
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 

DERSİ* 
 

Kudret AYKIRI** 

 

Giriş 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim-Öğretim Dairesi 
Başkanlığı, 23.03.2020 tarihli üniversitelere gönderdiği yazısı ile Gençlik ve 

Spor Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak dersler adı altında 

bütün öğrencilerin seçmeli ders olarak alabilecekleri gönüllülük çalışmaları 
adında içeriği hazırlanmış bir ders tavsiyesinde bulunmuştur. Bu bağlamda bu 

çalışmada gönüllülüğün ve gönüllülük çalışmalarının tanımı ve kapsamı, 

dersin amacı ve içeriğinin ne olduğu/nasıl olması gerektiği ve ders süresince 

dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulmuştur. 

 

Gönüllülük Çalışmaları Dersi Nedir? 

Ders tanımlanmadan önce gönüllülüğün ne olduğu üzerinde durulması 

gerekmektedir. Bu bağlamda gönüllülük Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde 

“gönüllü olma durumu”; gönüllü ise “bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü 
yokken isteyerek üstlenen” demektir. Bu tanımlar bağlamında gönüllük 

çalışmaları ise hiçbir yükümlülük yokken isteyerek yapılan işler şeklinde 

tanımlanabilir. Bu işler ile kastedilen ise genellikle sosyal problemlerin 
çözümü için gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Burada altı çizilmesi gereken nokta 

hiçbir yükümlülüğün olmamasıdır. Ancak ders bir yükümlülüktür. Bu nedenle 

gönüllülük çalışmaları dersi kavramı yerine toplum hizmeti dersi kavramı 
kullanılması ilgili alanyazın açısından daha uygun olurdu. Çünkü eğitim-

öğretim kapsamında ele aldığımızda gönüllüğün hizmet temelli deneyimsel 

 

 

* Kendini gönüllü işlere adamış, gönüllülükle ilgili derslerin uzun yıllar danışmanlığını yapmış 
ve benim de bu derslerde yanında yardımcı danışmanlık yapmama izin vermiş, bu alanda 
akademik ilerlememe rehberlik yapmış ebedi danışmanım Kemal Hocama ithaf olur. 
** Arş. Gör. Dr, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim 
Dalı, kaykiri@pau.edu.tr. 
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eğitim türlerinden biri olduğu görülür. Diğerleri ise toplum hizmeti, hizmet 

ederek öğrenme, saha eğitimi ve staj türleridir. Bu türler şekil 1’de 

sunulmuştur.  

  

 

Şekil 1. Furco’nun hizmet içeren deneyimsel eğitim türleri spektrumu 

 

Şekil 1 incelendiğinde hizmet içeren eğitimsel deneyim türlerinden 

gönüllülük türünde tamamen hizmete ve hizmet alana odaklanıldığı 
görülmektedir. Oysa YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazısında dersin 

adının gönüllülük çalışmaları, türünün seçmeli ve bir saati teorik iki saati 

uygulamadan üç ders saati olduğunu belirtmesi yanı sıra dersin kredisinin de 
dört kredi olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca dersin amacı şu şekilde 

vurgulanmaktadır: 

Dersin temel amacı; öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca 

edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum 

arasındaki bağları güçlendirilmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle 

toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere 
çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; 

katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, 

sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak 
olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi 

toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı 

artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanından, önceden 
hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda 

görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.  

Bu bağlamda gönüllülük çalışmaları dersi kredili bir ders olması ve 

belirli öğrenmeleri amaçlaması açısından hizmet verene yani bu dersi alan 

öğrencilerin faydasına da odaklanmaktadır. Bu nedenle dersin amacı ve içeriği 
gönüllülük türüne değil toplum hizmeti türüne daha uygundur. Ancak dersin 
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adı sadece kuramsal açıdan yanlıştır. Tek seçmeli ders olmadığı sürece 

seçmeli bir ders olması ve gönüllü olarak seçilmesinden dolayı da gönüllülük 

çalışmaları adı verilebilir. Ayrıca, üniversitelere gönderilen yazı 

incelendiğinde bu derse neden bu adın verildiği anlaşılmaktadır: Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 2019 yılını Gönüllülük Yılı kabul etmiş1 ve 2019 yılında 

gönüllülük teması çerçevesinde faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu derse de 

gönüllülük yılı çerçevesinde karar verilmiş, ilgili protokol 30.10.2019 yılında 
imzalanmıştır. Bu nedenle de derse 2019 yılının teması olan gönüllülük adı 

verilmiştir2. Ayrıca hâlihazırda eğitim fakültelerinde zorunlu ders olarak 

topluma hizmet uygulamaları dersi3 olduğu ve bu derslerin içerikleri 
birbirlerinden farklı olduğu için toplum hizmeti adını da alamayacaktır. Bu 

derslerden topluma hizmet uygulamaları dersi sosyal proje geliştirme 

temellidir.  Gönüllülük çalışmaları dersinin amacına baktığımızda ise dersin 

proje geliştirme amacının olmadığı mevcut etkinliklere dâhil olunması 

şeklinde algılanması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Tüm bu bilgiler bağlamında gönüllülük çalışmaları dersi, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İşbirliği Protokolünce 

2019 Gönüllülük Yılı çerçevesinde üniversite öğrencilerini gönüllü 

faaliyetlere teşvik etmek için yükseköğretim kurumlarına açması tavsiye 
edilen ve ilgili kurumlardaki mevcut etkinliklere dâhil olunması şeklinde 

yürütülmesi hedeflenen bir saati teorik iki saati uygulamalı dört kredili 

seçmeli bir derstir.  

 

 

 

 

 

1  GSB, 2018. 
2 YÖK’ün yazısındaki ilgili bölümler şunlardır “Bilindiği üzere Bakanlığımızca 2019 Yılı 

“Gönüllülük Yılı” İlan edilerek gönüllü faaliyetlerin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması, 
toplumda ve özellikle gençlerimizde gönüllülük bilincinin oluşması için birçok çalışma 
yapılmaktadır.” ve “Gönüllülüğün Üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması amacıyla 
Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 30.10.2019 tarihinde bir işbirliği 
protokolü imzalanarak Üniversitelerimizde gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 
yaygınlaştırılmasının önü açılmıştır. Bu protokol kapsamında “Gönüllülük Çalışmaları” dersi 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu 
toplantısında uygun görülerek ekte gönderilen 23.03.2020 tarihli yazı ile Üniversitelerimize 

gönderilmiştir.” 
3 Topluma hizmet uygulamaları dersi felsefi ve kuramsal temelleri hizmet ederek öğrenme ile 
ilişkilendirilen ancak genellikle toplum hizmeti anlayışı ile yürütülen bir derstir. İlgili bir 
çalışmada (Aykırı, 2019) topluma hizmet uygulamaları dersi ile hizmet ederek öğrenmenin 
benzer şeyler olmadığı vurgulanmaktadır.  
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Gönüllülük çalışmaları dersi ne değildir? 

Gönüllülük kavramının hayırseverlik ve yardımseverlik ile karıştırılmaması 

gerekir. Çünkü bu kavram yanılgısı derste yapılan çalışmaları da 

etkileyecektir. Bu bağlamda bu kavramlar ve aralarındaki farklar şunlardır: 

Gönüllülük (Volunteerism): Daha önce de vurgulandığı üzere tamamen 
hizmete ve hizmet alana odaklanan bir anlayıştır. Örneğin; bir eğitim vakfı 

bünyesinde sosyo-ekonomik açıdan dezavanatajlı çocuklar için düzenlenen 

etkinliklerde gönüllü olma4.   

Hayırseverlik (Charity): Para ve eşya bağışlama vb. davranışları içerir. 

Gönüllülük anlayışında zaman, kaynak ve enerji harcanırken hayırseverlikte 
sadece bağış söz konusudur5. Örneğin; sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 

çocuklar için faaliyetlerde bulunan bir vakfa para bağışlanması. 

Yardımseverlik (helpfulness): Para ve eşya ile değil emek ve beden gücü 

ile yapılan yardım davranışlarını içerir6. Örneğin; fiziksel engelli bir öğrenciyi 

asansörü olmayan okul merdivenlerinden sınıfına çıkarmak.   

Yani sadece para, eşya vb. bağışlanması ve sadece beden ve emek gücü 
harcanması gönüllülük değildir. Gönüllülük için uzun süreli zaman, kaynak 

ve enerji harcanması gerekmektedir. Ayrıca, ders kapsamında 

karıştırılmaması gereken diğer bir kavram da sosyal proje kavramıdır. Sosyal 

Proje (Social Project): Sosyal projeler kapsamlı ve kapsamlı olmayan sosyal 
projeler şeklinde iki düzeyi vardır. Her ikisini TDK’deki proje tanımları 

üzerinden tanımlayabiliriz. TDK’ye göre projenin tanımlarından biri 

“gerçekleştirilmesi istenen tasarı”dır. Bu tanıma göre sosyal proje sosyal 
alanda gerçekleştirilmesi istenen tasarıdır. Diğer tanım ise değişik alanlarda 

önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve 

kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye 
bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş 

bilimsel çalışma tasarısıdır. Bu tanıma göre projenin sosyal proje olabilmesi 

için sosyal alanda olması gerekmektedir. Ayrıca, tam bir bilimsellik olmasa 

da bilimsel yöntem aşamalarına benzer bir aşama izliyor olması 
gerekmektedir. Yani bir derste proje ismi geçiyor ise ya öğrenci bir proje 

geliştirmeli ya da bir projeye dâhil edilmelidir. Sadece toplum hizmetinde 
 

 

4 Gönüllük anlayışının oluşması için ilgili faaliyetlerin ders kapsamı dışında gerçekleştirilmesi 

gerekir. Üniversite düzeyinde öğrenciler bu anlayışı bireysel ya da öğrenci 
kulüpleri/toplulukları kapsamında gerçekleştirebilirler. Ya da yine ders dışında bir sivil toplum 
kuruluşu bünyesinde gönüllülük çalışmalarında bulunabilirler.  
5 Snyder ve Omoto, 2001. 
6 Şentürk vd., 2016. 
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bulunmak, sadece gönüllü olmak, sadece hayırseverlik yapmak, 

yardımseverlik yapmak bir projede bulunmak ya da proje geliştirmek değildir. 

Ayrıca gönüllülük, hayırseverlik ve yardımseverlik sosyal projelere 

güdüleyen değerler olarak da görülmeli ve benzer şeyler olmadığı 
bilinmelidir. Bu nedenlerle gönüllülük çalışmaları dersinde proje kavramını 

kullanmak doğru olmayacaktır.  

Sonuç olarak YÖK’ün üniversitelere gönderdiği gönüllülük çalışmaları 

ile ilgili yazıda bu ders kapsamında öğrencilerin en az sekiz hafta kamu 

kurumları yerel yönetimler ve STK’larda gönüllülük çalışmalarına katılım 
sağlanması ifadesinin geçmektedir. Yani dersin felsefesinin ilgili kurum ve 

kuruluşlar bünyesinde resmi izinler alınarak var olan etkinliklere dâhil 

olunması şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda bu derste bir yere 
bağışta bulunulması, kısa süreli yardımlar yapılması ya da sosyal proje 

geliştirilmesi söz konusu değildir. Kuruluşlar bünyesinde var olan etkinliklere 

katılım sağlanması söz konusudur.  

 

Gönüllülük Çalışmaları dersi gerekli ve önemli midir? 

Yeni bir ders olan gönüllülük çalışmaları dersine benzer bir ders olan ve 2006 

yılında eğitim fakülteleri programlarına eklenen topluma hizmet uygulamaları 

dersine ilişkin birçok çalışmada7 topluma hizmet uygulamaları ya da benzer 

derslerin diğer fakülte ve yüksekokullarda yer alması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Doğrudan gönüllülük üzerine yapılan ilgili üniversitedeki 

tüm fakültelerin (20 fakülte) her sınıf düzeyinde öğrencilerin katılım sağladığı 

bir araştırmada8 şu sonuçlara ulaşılmıştır: Birincisi; eğitim görülen anabilim 
dalında gönüllülük ile ilgili bir ders var mı sorusuna öğrencilerin sadece 

%9,5’i evet demiştir. İkincisi; gönüllülükle ilgili bir ders açılma durumunda 

öğrencilerin sadece %8,4’ü dersi seçmeyeceklerini vurgulamışlardır. Yani 
öğrencilerin gönüllülük ile ilgili bir dersi gerekli buldukları ve böyle bir ders 

olursa o derse katılım sağlamak istedikleri görülmektedir.  Ayrıca 

bilinmektedir ki; gönüllü olmak sadece “bir medeniyet göstergesi olarak; 

maddi ve manevi gücün, birlik ve beraberliğin sembolü değil, aynı zamanda 
evrenseldir”9. Yani, “gönüllü olmanın gerekliliği tartışma dışıdır ve 

gönüllülük her topluma lazım çok yararlı bir şeydir”10. Sonuç olarak tüm 

 

 

7 Gürol ve Özercan, 2010; Ekşi ve Cinoğlu, 2012; Kaf-Hasırcı ve Sarı, 2013;  Kurtaslan vd., 
2012; Aydın ve Dilmaç, 2018; Gelmez-Burakgazi, 2018; Yanık, 2019. 
8 Şentürk vd., 2016 
9 Fazlıoğlu, 2013. 
10 Çakı, 2014. 
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üniversite düzeyinde11 gönüllülük çalışmaları dersinin açılması gereklidir. 

Dersin önemi ise maddeler halinde şu şekildedir: 

• Türkiye’de gönüllülük her zaman var olmuştur. Ancak büyük ölçüde 
kayıt dışı ve enformel bir şekilde var olmuştur. Kurumsal/örgütsel gönüllülük 

açısından Türkiye yetersiz kalmıştır12. Örneğin,  Türkiye’de nüfusun sadece 

%9’u herhangi bir gönüllü kuruluşuna üyedir13. Bu dersin bu oranlara katkısı 

olacağı düşünülmelidir. 

• İlgili çalışmalarda14 gönüllülüğün yaygınlaştırılmasının demokratik 

değerlere ilişkin duyarlılığının gelişmesi için hayati derecede önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. Özellikle bireylerin üniversitelerde gönüllü çalışmalara 

yönlendirilmesi demokrasi açısından gereklidir. Ayrıca, bu faaliyetlerin 

artması sivil toplumu geliştirecek ve sivil toplumun gelişmesi de demokrasiyi 

geliştirecektir. 

• Gönüllülük faaliyetlerinde bulunulmasının, 36 ülkede ülke 

ekonomisine katkısı 400 milyar dolar; bu veriler küresel düzeye genellenir ise 
1,3 trilyon dolardır15 ve ABD ekonomisindeki payı yıllık 2,3 ile 2,9 milyar 

dolar olduğu tahmin edilmektedir16. ABD’de vatandaşların gönüllü 

faaliyetlerini desteklemek için harcanan her bir doların geri dönüşünün 1,66 

dolar olduğu hesaplanmaktadır17. Sonuç olarak bu veriler bile ekonomik 
açıdan gönüllülük çalışmalarında bulunmanın bir ülke ve dünya ekonomisi 

için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

• Özgeçmişte gönüllülük çalışmalarına yer verilmesi iş başvurularında 

avantaj sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler artık kariyer planlı gönüllülük 

yapmaktadırlar18. Seçtikleri gönüllülük çalışmaları alanlarında ilerleyerek iş 

hayatına atılmaktadırlar. Ya da gönüllülük ve para kazanma arasında denge 

kurarak sosyal girişimlerde bulunmaktadırlar.  

 

 

11 YÖK’ün üniversitelere gönderdiği ilgili yazıda gönüllülük çalışmaları dersinin hem 
yüksekokullar hem fakültelerde açılması tavsiye edilmiştir. 
12 Çakı, 2014. 
13 Rose ve Özcan, 2007.  
14 Yıldırım ve Yıldırım, 2007, Bjalesjö, 2010 ve Betil, 2013’den akt. Çakı, 2014. 
15 Salamon vd., 2011.  
16 Lough vd. 2009’dan akt. Çakı, 2014.  
17 Gal vd. 2003’den akt. Çakı, 2014.  
18 Şentürk vd., 2016.  
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• Gönüllülüğün doğasında olan ve gönüllü olmanın sebeplerinden biri 
olan19  diğerkâmlık20 değerinin bu ders sayesinde olumlu etkileneceği 

düşünülmelidir.  

• Gönüllülük ile ilgili bir çalışmada ailesinde ya da arkadaş çevresinde 
benzer faaliyetlerde bulunan kişilerin varlığı bireyin gönüllü çalışmalara 

katılımını olumlu etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Yani üniversite 

döneminde iyi bir arkadaş daha sonraki dönemlerde iyi bir ebeveyn olabilmek 

için bu ders öğrenciler için bir fırsattır. 

• İlgili bir araştırmada21 gönüllü çalışmalarda bulunmanın kalbe iyi 

geldiği yani fiziksel sağlık açısından olumlu etkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca, gönüllülük ile ilgili uluslararası bir raporda22 

araştırmaların gönüllülerin çevresindeki diğer bireylere göre daha mutlu, 

umutlu ve enerjik oldukları; kaygı ve çaresizlik duygularının bu faaliyetlerle 
birlikte azaldığı, beden ve ruh sağlığı yanı sıra oluşturdukları sosyal ağlar ile 

sosyal açıdan da sağlıklı oldukları vurgulanmaktadır.  

• İlgili bir araştırmada23 üniversite öğrencilerinin çoğunluğu gönüllülük 
çalışmalarında bulunmak için gerekli beceri ve değerlere sahip olduklarını 

ancak karşılarına bu tür faaliyetler için fırsatlar çıkmadığını, ortamlarının 

olmadığını, nasıl yapacaklarını/nereye gideceklerini bilmediklerini, üşengeç 
olduklarını ve hep erteleyerek bu tür faaliyetleri hiçbir zaman 

gerçekleştiremediklerini vurgulamışlardır. Gönüllülük çalışmaları dersi bu 

problemlerin çözümü için önemli bir fırsattır.  

• İlgili araştırmada24 Dünya’da gönüllülerin sayısının bir milyar 

civarında olduğu, yani gönüllüler ülkesinin Çin’den sonra nüfus bakımında 

Dünya’nın ikinci büyük ülkesi olduğu vurgulanmaktadır. Gönüllülük 

çalışmaları dersi bu ülkenin bir vatandaşı olmak için önemli bir derstir. 

  

Gönüllülük Çalışmaları Dersi Süreci nasıldır? Nasıl Olmalıdır? 

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği gönüllülük çalışmaları dersi ile ilgili 

yazıda dersin ilk dört haftasında konuların teorik olarak işlenmesi, en az sekiz 

 

 

19 Anderson ve Monreo 1975; Furco, 1996.  
20 İlgili alanyazında altruizm, özgecilik ve elseverlik kavramları ile eş anlamlı olduğu görülen 
diğerkâmlığın en genel tanımını TDK sözlüğünde buluyoruz. Bu tanıma göre diğerkâmlık  

“kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışma durumu”dur. 
21 Schreier vd., 2013. 
22 BM, 2011.  
23 Şentürk vd., 2016.  
24 Salamon vd., 2016.  
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hafta gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması, yapılan çalışmaların 

paylaşım ve sunumlarının öğrenciler tarafından hazırlanması ve sınıf 

ortamında paylaşılması gerektiği belirtilmiştir. Başka ayrıntı verilmemiştir. 

Bu bağlamda dersin doğasına bağlı olarak 16 haftalık süreçte bir saatlik teorik 
ve iki saatlik uygulama derslerinde yapılabileceklere ilişkin öneriler Tablo 

1’de sunulmuştur: 

Tablo 1. Gönüllülük Çalışmaları Dersi Dönem Programı Önerisi 

Haftalar Bir saatlik teori İki saatlik uygulama 

1. Hafta 
Dersin işlenişine yönelik bilgi 
verilmesi 

Gönüllülük ve gönüllülük 
çalışmaları ile ilgili çalışmaların 
okunması25.  

2. Hafta 
Gönüllülük ile yapılan okumalardan 
alınan notların tartışılması ve eksik 
kalan bilgilerin tamamlanması.  

Gönüllülük çalışmaları yapılacak 

alanın, çalışmaların birlikte 
yürütüleceği ekibin ve ilgili 
kurumun belirlenerek “gönüllülük 
çalışmaları öneri formu” 
oluşturulması 

3. Hafta 
Gönüllülük çalışmaları öneri 
formlarının incelenmesi ve gerekli 
dönütlerin verilmesi 

Danışman önerileri doğrultusunda 
gönüllülük çalışmaları öneri 
formuna son şekli verilmesi.  

4. Hafta 
İzin için formlarının alınması ve 
anabilim dalı sekreterliğine 
sunulması 

Gönüllülük çalışmaları için 
etkinlikler planlanması 

5. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 1 

6. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 2 

7. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 3 

8. Hafta Ara sınav dönemi26. 

9. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 4 

10. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 5 

11. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 

gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 6 

 

 

25 Bu kitap bölümü önerilebilir. 
26 Bu derste ara sınav yapılması önerilmez. “Gönüllülük çalışmaları öneri formu” ve “ilk iki 
haftanın raporları” ara sınav değerlendirmesi için kullanılabilir. 
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12. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 7 

13. Hafta 
İlgili haftada gerçekleştirilen 
gönüllülük çalışmaların tartışılması 

Gönüllülük Çalışmaları 8 

14. Hafta 

Gerçekleştirilen gönüllülük 

çalışmaların sonuçlarının sınıf 
ortamında sunulması 

Gönüllülük çalışmaları 

sunumlarının hazırlanması 

15. Hafta 

Gerçekleştirilen gönüllülük 

çalışmaların sonuçlarının sınıf 
ortamında sunulması 

Gönüllülük çalışmaları 

sunumlarının hazırlanması 

16. hafta Dönem sonu sınavları dönemi27 

 

Gönüllülük çalışmaları dersi süresince nelere dikkat edilmelidir? 

Gönüllülük çalışmaları dersi süresince dikkat edilmesi gereken noktalar 

şunlardır:  

• Teorik dersler önemsenmelidir: Gönüllülük çalışmaları benzeri 

derslerin önemsenmemesi öğrencilerin derse ve/veya bu tarz faaliyetlere 
olumsuz algısının oluşmasına, önemsememesine, motivasyonlarının 

azalmasına ya da hiç oluşmamasına neden olduğu ve dersin 

içselleştirilemediği araştırmalarda28 vurgulanmaktadır. Ayrıca benzer 
derslerle ilgili çalışmalarda29 dersin teorik saatinin ihmal edilmemesinin 

vurgulandığını; başka çalışmalarda30 da öğrencilerin benzer derslerin teorik 

saatlerinin verimli hale getirilmesini arzu ettiklerini ifade ettikleri 

görülmektedir. Sonuç olarak sadece ilk haftalarda değil gönüllülük 
çalışmalarının gerçekleştirileceği haftalarda da bir saatlik teorik dersin 

önemsenmesi önemlidir. Çünkü o hafta yapılan çalışmaların sınıf içinde 

sunulması dersi alan diğer öğrencilerin farklı çalışma örnekleri 
görebilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca çalışmalar değerlendirildikçe bir 

sonraki hafta daha verimli çalışmalar yürütülebilecektir. 

• Gönüllülük alanı, çalışma ekibi ve ortak kurumlar öğrenciler 
tarafından belirlenmelidir: Gönüllülük çalışmaları benzeri dersler ile ilgili 

 

 

27 Bu derste dönem sonu sınavı yapılması önerilmez. Dönem sonu gönüllülük çalışmaları sonuç 

raporu alınması önerilir. 
28 Gökçe, 2011; Yılmaz, 2011;Ekşi ve Cinoğlu, 2012; Beldağ vd., 2013; Alakoç-Pirpir vd., 
2014; Şentürk vd., 2016; Yanık, 2019. 
29 Çuhadar, 2008; Yanık, 2019. 
30 Hoş-Ercin, 2011; Kaf-Hasırcı ve Sarı, 2013.  
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yapılan birçok çalışmada31 çalışma ekibini öğrencilerin seçmesi, bu seçimde 

esneklik tanınması ve her öğrencinin istediği kişi ile çalışması gerektiği, bu 

durumun dayanışma ve uyumlu çalışmayı sağlayacağı, öğrencilerin çalışma 

ekiplerini kendileri belirlemek istedikleri görülmektedir. Yine birçok 
çalışmada32 çalışma konularını danışmanların seçtiği; danışmanın belirlemesi 

ve öğrencinin doğrudan bir çalışmaya dâhil edilmesi uygulamasına son 

verilmesi gerektiği; dersin ideal işleyişinde çalışma alanı konusunda danışman 
baskısında kalınmaması ve öğrenci görüşlerine öncelik verilmekle beraber 

danışmanla birlikte belirlenmesi gerektiğinin hem öğrenci hem danışmanlar 

tarafından vurgulandığı; aksi takdirde dersten gerekli verimin alınamayacağı, 

öğrencilerin gerekli kazanımları kazanamayacağı, bu ders sonrası benzer 
faaliyet alanlarına yönelik olumsuz algılarının oluşacağı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Son olarak; ilgili çalışmalarda33 öğrencilerin ilgi alanlarına 

yönelik çalışmalar gerçekleştirmek için kurumları kendileri seçmek istekileri, 
kurum seçenekleri sunulması gerektiği, kurumları sınırlandırmanın dersin 

amacına uygun olmadığı, öğrencinin kurumu seçmesi gerektiği ve hem bir 

listenin sunulup hem önerilerin dinlendiği uygulamaların olduğu 
görülmektedir. Burada karşımıza iki durum çıkmaktadır: Birincisi; kurum 

seçimi riskli bir alan olarak düşünülür ve fakülte/yüksekokul ve danışmanların 

çekinceleri olabilir. İkincisi, kurum öğrenci tarafından seçilmez ise çalışma 

alanı da doğrudan seçilmiş olur. Bu bağlamda kurumun doğrudan danışman 
tarafından seçilmemesi ancak hem bir listenin sunulması hem yeni önerilerin 

dinlenmesi ve kurumla iletişime geçmeden önce danışmana bilgi verilmesi 

gerekmektedir. 

• Gönüllük çalışmaları öneri formu hazırlanmalıdır: Bu formda 

sırasıyla şu bilgiler yer alması önerilir: Gönüllük çalışmaları adı, çalışma ekibi 

ile ilgili bilgiler (öğrenci numarası, ad, soyad, iletişim numarası), çalışmanın 
hedef kitlesi, çalışmanın amacı, çalışmanın konusu, ortak kurum adı ve 

kuruma ait iletişim numarası, öneri formu veriliş tarihi, danışman adı ve 

soyadı. Forma hazırlandıktan sonra danışmana sunulmalı, danışman 

incelemesi sonrası forma son şekli verilmelidir.  

 

 

31 Elma vd., 2010; Küçükoğlu vd., 2010; Hoş-Ercin, 2011; Tilki, 2011; Tilki ve Hergüner-

Yaman, 2011; Coşkun, 2012; Seban, 2013; Kılınç ve Dere, 2014; Boran ve Karakuş, 2017. 
32 Elma ve diğerleri, 2010; Gürol ve Özercan, 2010; Arcagök, 2011; Gökçe, 2011; Tuncel vd., 
2011; Kurtaslan vd., 2012; Kaf-Hasırcı ve Sarı, 2013; Kuran, 2013; Seban, 2013; TOG, 2013, 
Kılınç ve Dere, 2014; Tosun, 2014; Korkmaz, 2015; Şentürk vd., 2016; Yanık, 2019. 
33 Yılmaz, 2011; Berberoğlu, 2017; Yanık, 2019. 
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• İzinler alınmalıdır: Gönüllülük çalışmaları benzeri dersler ile ilgili 
yapılan birçok çalışmada34 bu tür derslerde izin problemi yaşandığı 

görülmektedir. Bu problem dersin ilerleyen süreçlerinde başka problemlerin 

de oluşmasına hatta gönüllülük çalışmalarının başarısız sonuçlanmasına ya da 

değiştirilmesine neden olacak bir problemdir. Ayrıca, izin almak çalışmaya ve 
çalışma ortaklığına resmiyet kazandırır. Böylece etkinlikler 

gerçekleştirilirken hedef kitlede ve paydaşlarda güvensizlik oluşmaz. 

Etkinlikler gerçekleştirilirken şayet başka bir izin alınması gerekirse o süreci 
hızlandırır ve kolaylaştırır. İznin başlatıcısı gönüllülük çalışmaları ekibidir. 

Ekipler, öncelikle ortak kurumunun kendileri ile çalışıp çalışmayacağına dair 

izin/onay almalı daha sonra gönüllülük çalışmaları öneri formunu doldurarak 
danışman onayı/izni almalıdır. Danışman onayından sonra gönüllülük 

çalışmaları izin formu35 doldurulup danışmana iletilmelidir. Danışman da 

anabilim dalına iletmelidir. Daha sonra bölüm, dekanlık/müdürlük, rektörlük 

ve valilik şeklinde izin ilerlemelidir. Bu bürokratik süreç uzun süreceği için 
resmi bir izin olmadan gönüllülük çalışmalarını başlatamayacak olan 

kurumlar için dekanlıktan ilgili iznin başlatıldığına dair resmi yazı alınması 

önerilir.  

• Karşılaşılabilecek zorluklara hazır olunmalıdır: İlgili 

araştırmalarda36  vurgulandığı üzere gönüllülük çalışmaları dersi benzeri 

derslerde karşılaşabilecek zorluklardan birisi bütçe oluşturmaktır. 
Oluşturulmak istenen bütçe çalışmadan çalışmaya değişmektedir. Bu bütçenin 

öğrencilerin kendi ceplerinden karşılamaları ve bu tür faaliyetlere genellikle 

ayrılan bir bütçe olmadığı için dekanlık ya da yüksekokul yönetiminden de 
istenmesi önerilmez. Öncelikle en az bütçe gerektiren faaliyetlere eğilim 

gösterilmesi, daha sonra gerçek ihtiyaca yönelik gerçek bütçenin belirlenmesi, 

bütçe belirlendikten sonra ilgili sponsorlar aracılığı ile bu bütçelerin 
 

 

34 Gürol ve Özercan, 2010; Arcagök, 2011; Hismanoğlu, 2011; Özdemir ve Tokcan, 2011; 

Saran vd., 2011; Yılmaz, 2011; Tanrıseven ve Yanpar-Yelken, 2011; Ural-keleş ve Yılmaz, 
2011; Ekşi ve Cinoğlu, 2012; Kesten, 2012; Arcagök ve Şahin, 2013b; Kaf-Hasırcı ve Sarı, 
2013; Kaya, 2013; Alakoç-Pirpir, Girgin-Büyükbayraktar, Yıldız-Çiçekler ve Konuk Er, 2014; 
Uğurlu ve Kıral, 2012;; Küçükoğlu ve Koçyiğit, 2015; Aykırı, 2017; Kop vd., 2017; Gelmez-
Burakgazi, 2018; Topkaya vd., 2018; Yanık, 2019. 
35 İzin formunda ekipte yer alan öğrencilerin öğrenci numaraları ile birlikte adları ve soyadları, 
gönüllülük çalışmalarının konusu ve birlikte çalışılacak ortak kurumun tam resmi isminin 
yazılması yeterli olacaktır.  
36 Gürol ve Özercan, 2010; Özdemir ve Tokcan, 2010; Hoş-Ercin, 2011; Saran vd., 2011; 
Dinçer, 2011; Tanrıseven ve Yanpar-Yelken, 2011; Ekşi ve Cinoğlu, 2012; Kesten, 2012; 
Uğurlu ve Kıral, 2012; Kaya, 2013; Kuran, 2013; TOG, 2013; Alakoç-Pirpir vd., 2014; Beldağ 
vd., 2015; Er-Nas vd., 2015; Küçükoğlu ve Koçyiğit, 2015; Aykırı, 2017; Cebeci ve Yildiz, 
2017; Aydın ve Dilmaç, 2018, Topkaya vd, 2018; Yanık, 2019 
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oluşturulması önerilir. Karşılaşabilecek zorluklardan biri de zaman 

yetersizliğidir37.  Daha doğrusu zaman yetersizliği algısıdır. Bu zorluk zaman 

yönetim becerisi ile aşılır. Karşılaşılan zorluklardan bir diğerinin ulaşım 

olduğu birçok araştırmada38 vurgulanmaktadır. Ulaşım bir problem olarak 
görülecek ise gönüllülük çalışmalarının başında ulaşım açısından zorlayıcı bir 

hedef kitle seçilmemelidir. İlgili araştırmalar39 kuruma bağlı zorlukların da 

olabileceğini vurgulamaktadırlar. Kuruma bağlı zorluklar öncelikle kurum 
yetkilileri ile görüşmeler, görüşmeler verimli geçmez ise kurumdan bağımsız 

çalışma ile aşılabilir. Süreçte hedef kitleye bağlı zorluklar 

yaşanabilmektedir40. Onların duyarsızlığı ve/veya olumsuz tutumları ile 

karşılaşabilmekte, hedef kitle beklenenden daha zorlayıcı bireylerden 
oluşabilmekte ve hedef kitlenin çalışma ekibinden beklentileri yüksek 

olabilmektedir. Hedef kitlenin zor olması bir dezavantaj değildir. Aksine daha 

sağlıklı deneyimler kazandıracaktır. Danışmanlar burada hedef kitlenin 
zorluğunu göz önüne almalıdırlar. Emeğe önem verilmelidir. Hedef kitlenin 

çalışma ekibinden beklentisine dair zorluk sürecin başında hedef kitle ile 

kurulan ilk görüşmelerde aşılması gerekmektedir. Bu tür faaliyetlerde hedef 

kitle için her şeyi yapabilme coşkusuna girilmemesi önerilir. 

• Gönüllülük çalışmaları süresince rapor için kanıt ve bilgiler 

toplanmalı hatta haftalık rapor hazırlanmalıdır: Ders danışmanı her zaman 
etkinliklere katılamayacağı için gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanıp 

sağlanmadığına inanmak ister. Bu sebeple etkinliklerin gerçekleştirildiğine ve 

etkisine dair kanıtlar toplanması önerilir. Özellikle fotoğraflar çekilmesi 
önerilir. Çünkü fotoğraflar güçlü kanıtlardır aynı zamanda ilgi çekicidirler. 

Hedef kitleden onay alınmayan ve kimlikleri açığa çıkaracak fotoğraflara yer 

verilmemelidir. Gizliliği sağlamak için yüzlere figür koyma ve buzlama gibi 

teknikler kullanabilir.  Ayrıca süreç sonunda genel bir rapor almanın yanı sıra 
gönüllülük çalışmaları süresince de haftalık raporlar alınması şiddetle önerilir. 

Böylece her hafta gerekli bilgiler ve kanıtlar toplanarak genel raporun 

oluşturulması kolaylaşır. Ayrıca izlemeye de izin vereceği için süreç 

içerisinde dönüşümler yapılabilir. 

 

 

37Ayvacı ve Akyıldız, 2009; Gürol ve Özercan, 2010; Hoş-Ercin, 2011; Cebeci ve Yildiz, 2017; 
Alakoç-Pirpir vd, 2014; Uğurlu ve Kıral, 2012; Kuran, 2013; Kesten vd., 2014; Beldağ vd., 
2015. 
38Gürol ve Özercan, 2010; Dinçer, 2011; Hoş-Ercin, 2011; Coşkun, 2012; Kesten, 2012; Seban, 

2013; Alakoç-Pirpir vd., 2014; Ural-Keleş ve Yılmaz, 2011; Küçükoğlu vd., 2010; Tanrıseven 
ve Yanpar-Yelken, 2011; Er-Nas vd., 2015; Soykan vd., 2015; Aykırı, 2017; Aydın ve Dilmaç, 
2018; Topkaya vd., 2018). 
39 Sevim, 2011; Kılınç ve Dere, 2014; Küçükoğlu vd., 2014; Tosun, 2014. 
40 Gürol ve Özercan, 2010; Aykırı, 2017.  
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• Sadece rapor alınmamalı gönüllülük çalışmaları sonuçları sunum 
hatta bir de sergide sunulmalıdır:  Gönüllülük çalışmaları sürecinin ve 

sonuçları üç şekilde paylaşılabilir: Bunlardan birincisi; danışmana genel bir 

rapor dosyası teslim etmektir. İkincisi; sonuçları sunum yoluyla danışmana ve 

sınıfa sunmaktır. Üçüncüsü; sonuçların sergi ile diğer paydaşlarla 
paylaşılmasıdır. Genel rapor ders değerlendirmesi için neredeyse zorunlu 

gibidir. İkincisi; YÖK’ün gönderdiği ilgili yazıda tavsiye ettiği ve gönüllülük 

çalışmaları sonuçlarının sadece ekip danışman arasında kalmaması için 
sınıftaki diğer öğrencilere de örnek olması açısından gerçekleştirilmesi 

önemlidir. Daha önemlisi ise gönüllülük çalışmalarının sonuçlarını daha geniş 

bir kitle ile paylaşılmasına izin veren sergilerdir. Bu çalışmalarda rapor 
yazma, sunum ve poster hazırlama ölçütleri öğrencilere önceden verilmeli ve 

belirli standartlarda rapor, sunum belgesi ve poster hazırlanmalıdır.  

• Dersin değerlendirilmesine önem verilmelidir: Bu dersteki temel 
amaç gönüllülük faaliyetlerine teşvik etmek ise ölçme değerlendirme sistemi 

bu faaliyetlere yönelik olumsuz tutum oluşturmayacak dengede olmalıdır. 

Yani değerlendirme yapılmaması ya da sadece geçti-kaldı sistemine sahip 
olması da fazla ayrıntılı bir değerlendirmenin yapılması da uygun değildir. 

Birinci seçenekte dersin önemsenmediği algısı oluşur, ikincisinde ise not 

kaygısı gönüllülük çalışmaları motivasyonunun önüne geçebilir. Eğitim 

fakültelerinde yer alan yakın bir ders olan THU dersi yönergesinde ara sınav 
ve dönem sonu sınavlarının yapılmaması gerektiği ve sürecin önemsenmesi 

gerektiği vurgulanır. Zorunlu olan bu derste bile ara sınav ve dönem sonu 

sınavı yapılmaz iken gönüllülük çalışmaları dersinde yapılması uygun 
olmayacaktır. Zaten sürece dayalı bir ders olduğu için sonuç odaklı değil süreç 

odaklı bir değerlendirme yapılması daha uygun olacaktır. Bu bağlamda teorik 

dersler değerlendirme amaçlı kullanılabilir ve dönem başında verilen 

gönüllülük çalışmaları öneri formu, son iki haftada yapılan sunum ve dönem 
sonu sonuç raporları değerlendirme için kullanılması yeterli olacaktır. 

Faaliyetlerin değerlendirilmesi not vermek için değil öneri vermek ve katkı 

sunmak için yapılması önemlidir. Ayrıca bu dersin seçmeli bir ders olduğu 
unutulmamalı öğrencilerin gönüllülük çalışmaları dersini seçebilecekleri bir 

ölçme değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır.  

• Gönüllülük çalışmaları alanında deneyimli akademisyenler bu dersin 
danışmanı olmalıdırlar: Seçmeli olan ve gönüllü seçilecek olan bu dersin 

danışmanları ders yükü az olan öğretim elemanları tarafından değil gönüllülük 

deneyimleri olan öğretim elemanları tarafından yani bu dersi önemseyen 
danışmanlar tarafından yürütülmelidir. Gönüllük çalışmaları benzeri 
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faaliyetlerle ilgili alanyazında birçok çalışmada41 danışman rehberliğine dair 

problemler yaşandığı vurgulandığı için bu nokta önemsenmelidir. 

• Bir danışmana çok sayda öğrenci verilmemelidir: Dersin çok fazla 
öğrenci tarafından seçilmesi durumunda aynı danışmana değil farklı 

danışmanlara ders görevlendirmesi yapılmalıdır. Uygulamalı bir ders olduğu 

unutulmamalıdır. Önerilen sayı en fazla 30 öğrencidir. Süreçte bir saatlik 

teorik dersin yetmeyeceği bilinmeli zamanından fedakârlık yapabilecek 

öğretim elemanları bu dersi yürütmelidirler.  

• Üniversitelerde gönüllülük çalışmaları koordinatörlüğü/merkezi 
kurulmalıdır. İlgili kurumlar ile öğrencileri eşleştirebilecek, sürecin sağlıklı 

yürütülmesini sağlayacak bir merkez kurulması önemlidir. Bu merkez, dersin 

ilgili danışmanları ile dönem başında ve gerekirse dönem içi toplantılar 

düzenlemeli ve gerekli bilgilendirmeleri yapmalıdır. Merkez bünyesinde 
bahar şenliklerinde gönüllülük haftaları düzenlenip gerçekleştirilen faaliyetler 

sergilenebilir. Çalışmalar ödüllendirilebilir. Merkez kendi internet sayfasında 

gönüllülük çalışmaları örnekleri sunabilir. Ayrıca bir gönüllülük çalışmaları 

kılavuzu oluşturması önerilir.  

 

Sonuç 

2020 yılında YÖK tarafından üniversitelere açılması tavsiye edilen gönüllülük 

çalışmaları dersi üniversite öğrencilerimiz, ülkemiz ve dünyamız açısından 
gerekli ve önemlidir. Doğrudan bu derse yönelik çalışma olmasa bile benzer 

derslere yönelik çalışmaların incelenmesi ve takip edilmesi önemlidir. Bu 

bölümde bu çalışmalara bağlı olarak derse yönelik öneriler de bulunulmuştur. 
Bu önerilerin dikkate alınmaması durumunda gönüllülük çalışmalarına 

yönelik olumsuz tutumlar gelişebileceğinin altını çizmekte fayda vardır. Yani 

asıl amaç yerine ters bir tepki ortaya çıkabilir. Gönüllülük çalışmaları dersi ve 

benzer dersler yürütülmesi kolay dersler olarak yaklaşılabilir. Ancak duyuşsal 
alana yakın olan bu dersler bilişşsel alan ağırlıklı derslerden çok daha 

hassastır. Bu hassasiyete dikkat edilmez ise büyük zararlara neden olabilir. Bu 

nedenle öncelikle ders önemsenmeli, daha sonra etkin çalışmalar 

gerçekleştirilmeli ve bilimsel ve etik ilkelere dikkat edilmelidir.   

 

 

 

 

41 Elma vd., 2010; Gökçe, 2011, Hoş-Ercin, 2011; Özdemir ve Tokcan, 2011; Yılmaz,2011; 
Ekşi ve Cinoğlu, 2012; Ergül ve Kurtulmuş, 2012; Uğurlu ve Kıral, 2012; Beldağ vd., 2013; 
Kaf-Hasırcı ve Sarı, 2013; Kuran, 2013; TOG, 2013; Alakoç-Pirpir vd.,2014; Şentürk vd., 
2016; Yanık, 2019.  
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EĞİTİM TARİHİ DERSİNİN TARİHİ 
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1. Giriş 

Türk eğitim tarihi dersinin müfredatlarda yer alması Osmanlı’da açılmaya 
başlanan öğretmen okulları ile ilişkilidir. 1848’de ilk defa ortaokul düzeyi 

diye adlandırılabilecek kademe olan rüşdiyelere öğretmen yetiştirmek için 

İstanbul’da Darülmuallimin (erkek öğretmen okulu) açılmıştır. Tarihsel süreç 
içerisinde Osmanlı coğrafyasında yaygınlaştırılan öğretmen okullarının 

ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğretmen yetiştiren şubeleri açılmıştır. 

Lise şubesi olan İdadi/Âlî şube dışındaki kademeler taşrada da açılmıştır 

(BOA, İ.MMS. 126/5394; Kodaman, 1999; Muallim Cevdet, 1332; Öztürk, 
1998; Ünal & Birbudak, 2013). 1870 itibariyle kızlar için de öğretmen okulları 

önce İstanbul olmak üzere açılmış daha sonraki tarihlerde de taşrada açılmıştır 

(Erdem, 2013). 

XIX. yüzyıl itibari ile öğretmen okullarının açılması ve Osmanlı 

eğitimcilerinin öğretimin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğine kafa yorup 
bu konuda çalışmalar yapmaya başlaması Türkiye’de eğitim biliminin 

gelişmesi açsından katkı sağlamıştır. Nitekim ilk açılan öğretmen okulu ile 

birlikte öğretmen okulları müfredatlarında öğretmenlik meslek dersi diye 
adlandırılacak olan öğretim yöntemleri dersleri yer almaya başlamış, XIX ve 

XX. yüzyılda Selim Sabit Efendi, Musa Kazım Efendi, Ayşe Sıdıka Hanım, 

Satı Bey, Muallim Cevdet gibi eğitimciler öğretim yöntemleri üzerine çeşitli 

çalışmalar yapmışlardır (Oruç & Kırpık, 2006; Şanal, 2002).  

Osmanlı döneminde meslek dersleri diye adlandırılan dersler, öğretim 
yöntemleri, ahlak ve sağlık içerikli dersler olup bunlar zaman zaman tek bir 

ders adı altında birleştirilmiş zaman zaman da müstakil ders olarak 

okutulmuştur (Ferid, 1325; Şanal, 2002). XX. Yüzyılın başlarından ise 

Osmanlının öğretmen okullarında mesleki eğitim için öğretmenlik stajı 
yaptırılmış ve bu safhada öğrencilere teorik olarak eğitim tarihi, sınıf 
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yönetimi, okulların idaresi ve ders programları hakkında mesleki gelişimleri 

için dersler verilmiştir. Çalışmanın konusu olan eğitim tarihi dersinin 

öğretmen yetiştiren kurumların müfredatlarına girmesi de bu dönemlerde 

gerçekleşmiştir (Devre-i Tatbikiye Talebesi Hakkında Talimatname, 1329; 

Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331).  

Cumhuriyet döneminde, öğretmen okulları Osmanlının mirası olarak 
bazı değişiklikler ile birlikte devam ettirilmiştir. Meslek derslerinde bazı 

farklılıklar olsa da genel itibariyle benzer derslerin Cumhuriyet döneminde de 

devam ettiğini söylemek mümkündür. Osmanlıdan miras kalan ilk öğretmen, 
orta öğretmen ve yüksek öğretmen okulları haricinde 1974 itibariyle 2 yıllık 

sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim enstitüleri açılmış, orta öğretmen okulları 

1946 yılı itibariyle 3 yıllık eğitim enstitülerine dönüştürülmüştür. 
Üniversiteler bünyesinde eğitim fakülteleri kurulma kararı alınması ile birlikte 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen yetiştiren okulların yerini fakülteler 

almıştır. Eğitim tarihi dersi de öğretmen yetiştiren bu kurumların 

müfredatlarında zaman zaman yer almıştır (Akyüz, 2013; Becerikli, 2019a; 

Öztürk, 1998).  

 

2. Yöntem 

Günümüzdeki olayların, tarihi bir serüveni vardır. Bugün eğitim 

fakültelerinde okutulmakta olan eğitim tarihi derslerinin de geçmişten gelen 
bir hayat serencamı bulunmaktadır. Mevcut çalışmada, eğitim tarihi dersinin 

müfredat programlarında yer almasının tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yöntemlerinden tarihsel analiz 

kullanılmıştır.  

Tarih araştırmaları insanların geçmişte olanların farkına varmalarını, 
geçmişteki işlerin nasıl yapıldığını öğrenmelerini, günümüzde gerçekleşen 

olayları, ortaya çıkan eylem ve durumların aslında bir süreci olduğunu 

göstermek amacını taşır. Ayrıca tarih çalışmaları neticesinde ortaya konan 
rapor, araştırmacıların çalışacağı konulara literatür oluşturmaktadır. Eğitim 

tarihi çalışmalarının amacı ise, eğitim ve/veya okulla ilgili olarak geçmişin 

bazı yönlerini tanımlamaktır (Fraenkel vd., 2011: 535-536). 

 

3. Veri Toplama Araçları 

Çalışma, tarihsel analiz yöntemiyle yapıldığından dolayı veri toplama aracı 

olarak dokümanlardan yararlanılmıştır. Doküman analizi nitel araştırmalarda 

doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda araştırmanın 

güvenilirliğini arttırmak amacıyla araştırmacının döneme ilişkin belge ve 
kanıtları araştırmaya dahil etme sürecidir Doküman incelemesi araştırılması 

hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
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kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2018). Araştırmamızda kullanılan bu dokümanlar 

Osmanlı ve Türkiye eğitim bakanlığının basmış olduğu müfredat programları 

kitapçıkları, Tebliğler Dergisi ve yönetmeliklerdir. Ayrıca konunun geçtiği 

dönemlerde yayımlanmış olan çalışmalardan ve çeşitli telif eserlerden 

yararlanılmıştır. 

 

4. Eğitim Tarihi Dersinin Tarihi 

4.1. Osmanlı Döneminde Eğitim Tarihi Dersi 

Osmanlı’da öğretmen okulları eğitim-öğretim faaliyetlerine 1848 tarihi 

itibariyle İstanbul’da açılan Darülmuallimin ile başlamıştır. Bu okul rüşdiye 
seviyesinde öğretmen yetiştirmiştir. 1868’de sıbyan mekteplerine öğretmen 

yetiştirmek üzere Darülmuallimin-i Sıbyan açılmıştır. 1876’da idadi seviyesi 

için İdadi şubesi açılmış, 1880’de kapanmış ve 1891’de Âlî ismiyle yeniden 

açılmıştır. Öğretmen okullarının taşrada ibtidai ve rüşdi şubeleri de açılmıştır. 
Fakat rüşdi şubesinin taşrada çok fazla örneği olmamıştır (BOA, İ.MMS. 

126/5394; Becerikli & Demirel, 2017; Kodaman, 1999; Muallim Cevdet, 

1332; Öztürk, 1998; Ünal & Birbudak, 2013).  Ayrıca taşradaki ders 
programları İstanbul’daki okullardan farklı planlanmıştır. Taşrada daha az 

gelişmiş öğretim kadrosu ile müfredatlarda daha az derse yer verilmiştir 

(Becerikli, 2019b). Kızların eğitimi için ise 1870’de Darülmuallimat açılmış 

olup sıbyan ve rüşdi şubesine hitap etmiştir. Darülmuallimatın lise 
düzeyindeki şubesi 1915 nizamnamesinde tanımlanmıştır. 1910’lu yıllarda 

taşrada darülmuallimatlar açılarak Osmanlı genelinde yaygınlaştırılmaya 

çalışılmıştır (Erdem, 2013; Öztürk, 1998).  

Eğitim tarihi dersi ile ilgili ilk kayıtlara XX. yüzyılda rastlanılmaktadır. 

1905’te Fransa’da öğretmen okulları müfredatı değiştirilmiş ve programa 
eğitim tarihi dersi eklenmiştir. Eğitim tarihi dersinin Fransa’dan model 

alınmış olma ihtimali yüksektir. Osmanlı eğitimindeki Fransız etkisi 

düşünülünce ve de 1905’te Fransa’da çıkarılmış olan yeni müfredat ve 
öğretmen okullarındaki eğitim-öğretim yapısı incelendiğinde bu ihtimal 

güçlenmektedir. Nitekim Fransa’daki staj yapma usulü ve mezuniyet için 

gerekli olan tez yazılması anlayışı Darülmuallimin ile benzerlik göstermiştir 
(Devre-i Tatbikiye Talebesi Hakkında Talimatname, 1329; İhsan, 1337a, 

İhsan, 1337b; Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331). 

Eğitim tarihinin müfredatlarda yer alması ile ilgili ilk kayıt 1913 yılında 

yayımlanmış olan bir staj yönergesinde görülmektedir. Darülmualliminin Âlî 

şubesinin son senesi öğrencilerin staj dönemi olup öğrencilere yapacakları staj 
süresi zarfında mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri için bir takım teorik 

dersler verilmiştir. Bu teorik dersler içerisinde tedrisat-ı taliyenin tarihçesinin 

öğretilmesi planlanmıştır. Tedrisat-ı taliyenin tarihçesi dersini müstakil bir 
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eğitim tarihi dersi olarak görmek çok doğru olmayacaktır ancak mesleki 

gelişim için planlanan bir takım konuların işlendiği bir ders silsilesinin eğitim 

tarihi konularını içeren bir parçası olarak tanımlamak uygun gözükmektedir. 

Ayrıca öğrencilere verilen dersler arasında Avrupa ülkeleri ve Amerika’da 
tedrisat-ı taliyenin teşkilatı ve programı, lise programları ve ders saatleri, usul-

i tedris, her dersin usul-i tedrisi, liselerde inzibat, ders esnasında intizam, lise 

muallimleri ile talebeleri arasındaki ilişkiler, lise hocalarının görevleri, 
öğretmenlik mesleğinde usul-i tedrisiye, öğretmenliğin vasıfları ve şartları yer 

almıştır (Devre-i Tatbikiye Talebesi Hakkında Talimatname, 1329). Keza 

benzer dersler 1915’teki Darülmuallimin ve Darülmuallimat 

Nizamnamesinde de yer almıştır. Bu tarihte alan derslerini üniversitede gören 
Âlî şubenin öğrencilerinin staj senesi olan son senelerinde tedrisatın 

tarihçesinin öğretilmesi planlanmıştır. İbtidai şubelerde ise eğitim tarihi ile 

alakalı derslere rastlanılmamıştır (Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331). 
Rüşdiye şubesi, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra değişiklik yapılarak önce 

Mahreç şubesine, 1915 Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesi ile 

birlikte İhzari şubesine dönüştürülmüştür (Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331; 
Ünal & Birbudak, 2013). İhzari şube iki yıllık bir kademe olarak planlanmış 

olup mezunlarına iptidailere öğretmen ve müfettiş olma hakkı tanınmıştır 

(Ünal & Birbudak, 2013). İhzari şube programında 1915 Nizamnamesinde 

tarih-i fenn-i terbiye dersi yer almıştır (Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331). 
Bu dersin içeriği nizamnamede yer almasa da dersi eğitim tarihi konuları ile 

ilişkilendirmek mümkündür. 

 

4.2. Cumhuriyet Döneminde Eğitim Tarihi Dersi 

Cumhuriyet döneminde darülmuallimin ve darülmuallimatlar önce ilk 
öğretmen okullarına 1973-1974 itibariyle iki yıllık sınıf öğretmeni yetiştiren 

eğitim enstitülerine, İstanbul Darülmuallimin-i Âlî şubesi Yüksek Öğretmen 

Okuluna, rüşdi ve ihzari şubenin devamı olarak orta muallim mektepleri 
açılmış daha sonra ise bu okullar 1946 itibariyle eğitim enstitülerine 

dönüştürülmüştür. İstanbul’da Yüksek Öğretmen Okulundan sonra Ankara ve 

İzmir’de de okul açılmış, eğitim enstitüleri ise sınıf öğretmen yetiştiren iki 

yıllık enstitüler ve ortaokul öğretmeni yetiştiren üç yıllık enstitüler diye ülke 
genelinde yaygınlık kazanmıştır. Cumhuriyet döneminin öğretmen 

okullarının takip ettiği müfredat programı olarak bütünlük söz konusu olup 

Osmanlı’daki gibi İstanbul ve taşradakilere göre farklılık göstermemiştir 

(Akyüz, 2013; Becerikli, 2019b; Öztürk, 1998) 
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4.2.1. İlk Öğretmen Okullarında Eğitim Tarihi Dersi 

İlk öğretmen okulları darülmuallimin ve darülmuallimatların devamı 
niteliğinde olup 1923-1924 öğretim yılı başlarında Türkiye’de kız ve erkek 

olmak üzere 20 adet okul eğitim-öğretim yapmıştır. Cumhuriyetin ilerleyen 

yıllarında kız ve erkek öğretmen okullarının yanında karma eğitim veren ilk 
öğretmen okulları da eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmiştir (Akyüz, 

2013; Öztürk, 1998). 

İlk öğretmen okulları için 1924 yılında bir müfredat yapılmıştır. Bu 

müfredata göre öğretmen okulları beş yıl olarak planlanmış, erkek ve kız 

öğretmen okullarında dördüncü ve beşinci sınıflarda terbiye tarihi (eğitim 
tarihi) dersi yer almıştır. Bu ders Osmanlı döneminde Âlî şubedeki gibi staj 

dönemin kapsamında verilen dersler gibi görülmemiş, müfredatta müstakil bir 

isimle yer almıştır (Maarif Vekâleti, 1340). 1931-1932 yıllarında ilk öğretmen 

okulları müfredatında terbiye tarihi dersine yer verilmemiştir (Öztürk, 1998). 
1932-1933 ders döneminde okulların süresi altı yıla çıkarılmış (Yücel, 1994), 

öğretmen okullarının 1938 müfredat programında terbiye tarihi dersine yer 

verilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 1938). 1953 yılında 
öğretmen okulları müfredatı yenilenmiş ve meslek dersleri içerisinde eğitim 

tarihine yer verilmemiştir (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Vekâleti, 1953). 

1970-1971 dönemi itibariyle ilk öğretmen okulları ilkokul üzerine yedi yıllık, 

ortaokul üzerine dört yıllık olarak planlanmıştır (Becerikli & Demirel, 2017). 
Keza bu tarihlerde de yapılan müfredatta eğitim tarihi ile alakalı bir derse yer 

verilmemiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1970). 

1973’te ilkokul öğretmeni olmak isteyenlere yüksekokul mezunu olma 

şartı getirilerek öğretmen okulları mezunlarının mesleklerini yerine 

getirebilmeleri için yüksekokul okumaları gerekmiştir. Böylece bazı öğretmen 
okulları öğretmen liselerine dönüştürülmüş, sınıf öğretmenlerinin yüksekokul 

eğitimi alabilmeleri için uygun görülen bazı ilk öğretmen okulları iki yıllık 

eğitim enstitülerine dönüştürülmüştür (Akyüz, 2013; Öztürk, 1998; Becerikli 

& Demirel, 2017).  

 

4.2.1.1. İlk Öğretmen Okullarındaki Eğitim Tarihi Dersinin İçeriği 

İlk öğretmen okulları müfredatlarında genelde eğitim tarihi derslerine yer 

verilmemiştir. 1924, 1938 yıllarında müfredatta yer alan terbiye tarihi dersinin 
1924 yılındaki içeriğinde; eski çağlardaki çeşitli milletlerde yapılan çocuk 

eğitimi ile ilgili kısa bilgiler, Yunan ve Roma’da eğitim, Hristiyan okulları, 

doğudaki Hristiyan müesseselerinin eğitim faaliyetleri hakkında kısa bilgi, 
İslamiyet’te eğitim, Türklerde eğitim görüşleri, eğitimde yenilikçi görüşlerden 

Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel, Herbert Spencer gibi sayılı 

kişilerin hayat ve eğitim görüşleri hakkında kısa bilgi, son asırda Avrupa ve 
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Amerika’da eğitim akımları, eğitim tarihimiz hakkında kısa bilgi gibi 

konulara yer verilmiştir (Maarif Vekâleti, 1340). 

1938’de ise üçüncü sınıfta haftada iki saat olarak planlanan terbiye 

tarihi dersinde terbiye tarihinin önemi, eski Türklerde eğitim, eski Türklerin 

ahlaki karakteri ve sosyal becerileri, Çin, Hint, Yunan, Roma eğitimi, İslam 

eğitimi ve İslam mektepleri, orta çağda eğitim, hümanizm, XVII. yüzyılda 
bilim ve bilimsel gelişmeler, Rabelais, Montaigne, Fenelon, Comenius, Ratke, 

Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel, Herbert Spencer, John Locke, 

Bazdow gibi düşünürler ve görüşleri, yirminci yüzyılda bilim, teknik ve 
eğitim, Cumhuriyet devrine kadar Türkiye’nin kültür teşkilatı tarihine kısa 

bakışı, Cumhuriyet devri kültür teşkilatı ve eski devirler ile karşılaştırılması 

konuları işlenmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 1938).  

 

4.2.2. Eğitim Enstitülerinde Eğitim Tarihi Dersi 

Eğitim enstitüleri üç yıllık olup ortaokula öğretmen yetiştiren enstitüler ve iki 

yıllık olup sınıf öğretmeni yetiştiren enstitüler diye ikiye ayrılmaktadır. 

Ortaokula öğretmen yetiştiren enstitüler ilk kuruluş aşaması ile birlikte iki 
yıllık planlanmış, 1968 senesinden itibaren üç yıla çıkarılmışlardır (Akyüz, 

2013; Batır, 2008; Demirel & Becerikli, 2017; Öztürk, 1998). İlkokul 

öğretmeni yetiştiren iki yıllık eğitim enstitüleri ise yukarıda bahsi geçtiği gibi 

öğretmen olmak için yüksekokul bitirme şartının getirilmesi ile birlikte 
öğretmen okullarının kapanması sonucunda ortaya çıkmıştır (Akyüz, 2013; 

Becerikli & Demirel, 2017; Öztürk, 1998). 

İki yıllık eğitim enstitüleri 1974-1975 öğretim yılından itibaren 

öğretime başlamış (Resmi Gazete, 1975, Mayıs 8), 1976’da Türkiye’de 

sayıları 50’yi bulmuştur. 1982 yılında üniversiteler bünyesinde eğitim 
fakülteleri açılmaya başlanınca eğitim enstitüleri eğitim yüksek okulu adı ile 

sınıf öğretmeni yetiştirmek üzere üniversitelere dahil edilmiştir (Akyüz, 2013; 

Öztürk, 1998). Sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim enstitüleri için 1975 yılında 
hazırlanmış olan programa haftada dört saat olmak üzere seçmeli ders olarak 

eğitim tarihi dersi eklenmiştir (MEB, 1975). 1979-1980 itibariyle yürürlüğe 

giren programda eğitim tarihi dersi kaldırılmıştır (MEB, 1979). 

Üç yıllık eğitim enstitüleri yani ortaokul branş öğretmeni yetiştiren 

eğitim enstitüleri 1946 yılında kurulmaya başlanmıştır. İlk eğitim enstitüleri 
Ankara (Gazi-1946), Balıkesir (Necati Bey-1946) ve İstanbul (1946), Bursa 

(1958) ve İzmir (Buca-1959)’de açılmıştır (Başbakanlık İstatistik Genel 

Müdürlüğü, 1948; Demirel & Becerikli, 2017; Eğitim Enstitüleri Kurulurken, 

1946; Şahin, 2002). Bu enstitüler aslında Gazi Eğitim Enstitüsünün bazı 
bölümleri hariç iki yıl olarak eğitim-öğretim yapmışlar, 1968’den sonra üç 

yıla çıkarılmışlardır. Eğitim Enstitüleri Müzik, Resim, Beden Eğitimi, 
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Yabancı Diller, Eğitim, Türkçe, Matematik, Tabiat, Sosyal Bilgiler 

branşlarına öğretmen yetiştirmiştir (Altunya, 2006; Demirel & Becerikli, 

2017; Öztürk, 1998). Aslında ortaokul öğretmeni yetiştiren eğitim enstitüleri; 

Osmanlı’daki rüşdiye şubesinin tarihsel süreç içerisinde İhzariye dönüşmesi, 
1923 yılında ihzari şubenin görevini yerine getirecek Orta Darülmuallimin ve 

Darülmuallimatın açılması, 1926’da Konya’da Orta Muallim Mektebinin 

açılması gibi süreçlerden geçmiş olup orta öğretmen okullarının eğitim 
enstitülerine dönüştürülmeye başlanması ile birlikte ortaya çıkmıştır (Altunya, 

2006; Becerikli, 2020). 

Eğitim enstitülerinin 1955 tarihli programında eğitim tarihi dersi sadece 

Pedagoji bölümünün seçmeli dersleri listesinde yer almış diğer bölümlere bu 

ders okutulmamıştır (Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği, 1955). 1968 yılında 
yapılmış olan programda da sadece Eğitim bölümünde bu derse yer 

verilmiştir. Fakat bu kez eğitim tarihi dersi seçmeli değil son sınıfta zorunlu 

okutulan bir ders olarak planlanmıştır (YAYKUR Açık Yüksek Öğretim 

Dairesi, 1976).  

 

4.2.2.1. Eğitim Enstitülerindeki Eğitim Tarihi Dersi İçeriği 

1968 yılında eğitim tarihi dersi üç yıllık eğitim enstitülerinde üçüncü 

sınıfın ikinci döneminde haftada üç saatlik zorunlu bir ders olarak müfredata 

eklenmiştir. Eğitim tarihi dersi için amaç ve içerik belirlenmiştir. Dersin 
amacı; Eğitim fikir ve hareketlerinin tarihi gelişimini açıklamak yolu ile çeşitli 

eğitim problemlerini daha iyi kavramaları imkânını sağlamak. Bu günkü 

eğitim görüş ve problemlerini eskileri ile karşılaştırma ve değerlendirme 
gücünü kazanmak. Eğitim alanında çığır açmış ve sistem kurmuş büyük 

eğitimcileri tanıtmak ve onların bu eğitimcileri tanıtmak ve onların bu 

eğitimcilere karşı takdir duygusunu geliştirmelerini teşvik etmek. Türk eğitim 
tarihinde yer alan önemli eğitim hareketleri ile milli eğitimimize hizmeti 

geçmiş kimseler hakkında objektif bilgiler vermektir (YAYKUR Açık 

Yüksek Öğretim Dairesi, 1976: 339). 

Dersin içeriğinde; eğitim tarihinin gerekliliği, önemi, amacı, ilk 

çağlarda eğitime genel bakış, Hint, Çin, İsrail, Türk ve İran medeniyetlerinde 
eğitim, Yunanlılarda eğitim, Sokrates, Platon, Aristo, Roma’da eğitim, 

Quintilianus, Orta Çağda eğitim, Hristiyanlığın ilk dönemi, İslamiyet’te 

eğitim (Hz. Muhammed, Yusuf Has Hacip, Gazali, Farabi), XVI. yüzyılda 

eğitim, Rabelais, Montaigne, Luther, Rönesans ve Reform hareketlerinin 
eğitime etkileri, XVII. yüzyılda eğitim (Bacon, Descartes, Ratke, Comenius, 

John Locke, Fenelon), XVIII. yüzyılda eğitim (Rousseau, Basedow, Salzman, 

Pestalozzi), XIX. yüzyılda eğitim (Herbart, Froebel, Herbert Spencer), XX. 
yüzyılda eğitim (John Dewey, Kerschensteiner, Bedeala, Odenwald), 
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Türkiye’deki eğitim hareketlerinin öncüleri, fikir adamları ile ilgili konular 

yer almıştır (YAYKUR Açık Yüksek Öğretim Dairesi, 1976).  

 

4.2.3. Yüksek Öğretmen Okullarında Eğitim Tarihi Dersi 

Darülmualliminin lise öğretmeni yetiştiren şubesi olan Âlî şube 1924 yılında 

Yüksek Muallim Mektebi diye adlandırılarak müstakil bir okul haline 
dönüştürülmüştür. Yüksek Muallim Mektebi 1930’lu yıllardan itibaren 

Yüksek Öğretmen Okulu olarak anılmaya başlanmış ve 1959’da Ankara’da 

1964’te İzmir’de birer örneği daha açılmıştır. Yüksek öğretmen okulları, 1978 
itibari ile öğrenci alınmaması kararından sonra kapanma sürecine girmiştir 

(Becerikli, 2019a). 

Yüksek Öğretmen Okulunun ilk yıllarında müfredatında meslek 

dersleri içerisinde tarih-i terbiye yer almıştır. Keza bazı dönemler eğitim tarihi 

ile birlikte verilecek olan maarif teşkilatı dersi de ayrıca programda yerini 
almıştır. Yüksek Öğretmen Okulu diğer öğretmen okullarından farklı bir 

sisteme sahip olup alan derslerini üniversitede meslek derslerini okullarında 

görmüşlerdir. Bu bakımdan diğer öğretmen okullarından ayrılmaktadır. 1951 
yılında okulun programında Türk milli eğitim teşkilatı ve tarihi dersi yer 

almıştır. Böylece eğitim tarihi dersi ilk defa Türk eğitim tarihi şeklinde 

zikredilmiş oldu. 1954’de ise eğitim tarihi kısmı çıkarılmış, maarif teşkilatı 

dersi ayrı bir ders olarak okutulmuştur. Bu ders 1958-1965 yılları arasında 
okutulmaya devam edilmiştir (Becerikli, 2019a). 1972 yılında üç yüksek 

öğretmen okulu ile ilgili tek bir yönetmelik yayımlanmış1 ve okullarda 

yönetmelik birliği oluşturulmuştur. Eğitim tarihi dersinin yeniden müfredatta 
yer alması da 1972 yılında yapılan yönetmelik ile gerçekleşmiştir. 1972 

Yönetmeliğinde zorunlu ve seçmeli diye iki ayrı ders grubu oluşturulmuştur. 

Dersin ismi Türkiye maarif tarihi ve teşkilatı diye belirlenmiş ve dördüncü 

 

 

1 İstanbul’daki Yüksek Öğretmen Okulu uzun yıllar Türkiye’de lise branş öğretmeni yetiştiren 
tek öğretmen okuluydu. Bu okul lise mezunlarından üniversiteye giren öğrencileri almıştır. 
Okulun diğer öğretmen okullarından farkı öğrencilerinin alan derslerini üniversitede meslek 
derslerini okulda almış olmalarıdır. Ankara’da açılan Yüksek Öğretmen Okulu ise bu usulü 
devam ettirmiş fakat farklı bir uygulama yapılarak ilk öğretmen okulu öğrencileri alınmaya 
başlanmıştır. İlk öğretmen okulları lise seviyesinde olmadığından mezunlarının üniversiteye 
gitme hakkı olmamıştır (Becerikli, 2019a). Menderes döneminin eğitim politikaları içerisinde 
ilkokul öğretmenlerine üniversite yolunu açmak olduğundan  (Tangülü, 2012) bu durumun 

yansıması olarak Ankara’daki modelin geliştirildiği yönünde yorum yapmak yanlış 
olmayacaktır. Böylece ilk öğretmen okulu öğrencileri Ankara’da lise hazırlık kurslarına 
alınarak lise diploması almaları sağlanmış ve üniversite sınavlarına girmelerinin önü açılmıştır. 
Aynı sistem 1964 itibariyle İstanbul ve bu tarihte açılan İzmir’de de uygulanmaya başlanmıştır 
(Becerikli, 2019a). 
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dönemde iki saatlik verilmek üzere zorunlu ders olarak programa eklenmiştir 

(Resmi Gazete, 1972, Haziran 3). 1975-1976 dönemine gelindiğinde ise 

zorunlu ve seçmeli ders usulünün devam ettiği görülmüştür. Türkiye maarif 

tarihi ve teşkilatı dersi zorunlu ders kapsamında üç ve dördüncü dönemlerde 

okutulmak üzere planlanmıştır (Becerikli, 2019a).  

 

4.2.3.1. Yüksek Öğretmen Okullarındaki Eğitim Tarihi Dersinin İçeriği 

Yüksek Öğretmen Okulunun ilk yıllarında verilen meslek dersleri 

içerisinde yer alan eğitim tarihi dersi beş ve altıncı dönemlerde okutulmuştur. 
Dersin içeriğinde; eğitim tarihinin ana hatları, eski çağlarda eğitim, 

Yunanistan’da eğitim, Romalılarda eğitim, Orta Çağda eğitim, manastır ve 

medrese eğitimi, skolâstik eğitim,  Rönesans’ta eğitim, hümanizm, Reformun 
eğitime etkisi, Cizvit kurumları, Montaigne, John Locke, Rousseau, 

Pestalozzi, Herbart, Froebel, Herbert Spencer gibi düşünürlerin görüşleri, 

temsil ettikleri akımlar, modern eğitim akımları, Fransa, Almanya, İngiltere, 

Amerika, Kanada, Danimarka ve Türkiye eğitim teşkilatı ile ilgili konular 

işlenmiştir (BCA, 180.09.0.0/78.382.1). 

1972 yılındaki kanuni düzenleme ile yüksek öğretmen okulları arasında 

yönetmelik birliği gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde dersin içeriğinde yer alan 

konular şunlardır; Osmanlı klasik ve modern dönemi eğitim kurumlarının 

tarihçeleri ve yapıları, ders programları, 1924’ten sonraki milli eğitim yapısı, 
Tevhid-i Tedrisat kanunu, milli eğitimin merkezi teşkilatı ve müsteşarlıkları, 

matbaanın Dünya’da ve Türkiye’de gelişimi, toplumun ve devlet 

kuruluşlarının gelişmesi ve yönetilmesi bakımlarından eğitim ve öğretimin 
önemi gibi eğitim tarihi konularına yer verilmiştir. Ayrıca dersin içerinde 

yönetmelikler, mevzuatlar, nakil işlemleri, öğretmenin hastalığında yapması 

gerekenler gibi teşkilat konuları da yer almıştır. Bu durum dersin Türkiye 
maarif tarihi ve teşkilatı adı altında okutulmasından kaynaklanmıştır 

denilebilir (Becerikli, 2019a).  

 

4.2.4. Eğitim Fakültelerinde Eğitim Tarihi Dersi 

Türkiye öğretmen yetiştirme tarihinde; Osmanlı XIX. yüzyılından 
itibaren açılmaya başlanan ve Cumhuriyet döneminin önemli bir kısmında 

öğretmen yetiştirme görevini yerine getiren okulların varlığı söz konusudur 

(Akyüz, 2013; Öztürk, 1998). 1982’de çıkarılan 41. sayılı kanun hükmünde 

kararname ile birlikte Türkiye’de öğretmen okulları devri sonlandırılmış ve 
öğretmen okullarının yerine eğitim fakülteleri kurulmaya başlanmıştır 

(Demirel & Becerikli, 2017). Yukarıda da bahsi geçtiği gibi sınıf öğretmeni 

yetiştiren eğitim enstitüleri de eğitim yüksek okulları olarak üniversitelere 
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dahil edilmiştir. Yüksekokullar 1992 itibariyle eğitim fakülteleri ile 

birleştirilmiş sınıf öğretmeni yetiştiren bölüm olarak planlanmıştır (Akyüz, 

2013; Öztürk, 1998). 

Eğitim fakültelerinin adaptasyon sürecinin geçirilmesi adına ilk 

yıllarında öğretmen okulları müfredatlarında değişiklik yapılması uygun 

görülmemiştir. Eğitim fakülteleri müfredatları için önemli değişiklik yılları 
1997, 2006 ve 2018 olarak ifade edilebilir (Akyüz, 2008; T.C. Yüksek 

Öğretim Kurulu [YÖK], 2007; 2018). 1997 yılında yapılan düzenleme ile 

sadece Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları içerisinde Türk eğitim 
tarihi dersine yer verilmiştir. Diğer programlarda dersin yer almaya başlaması 

2006 yılında yapılan güncelleme ile gerçekleşmiştir. Eğitim fakültelerinin 

bütün bölümlerinde olmasa bile bazı bölümlerinde Türk eğitim tarihi dersine 
yer verilmiştir. 2006’da yapılan düzenlemede programlarda verilecek dersler 

alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür kategorilerine ayrılmıştır. Bazı 

derslere “değiştirilebilir zorunlu” statüsü verilerek eğitim fakültelerine gerekli 

görüldüğü hallerde derslerini değiştirme imkânı tanınmıştır.  Türk eğitim 
tarihi dersi de değiştirilebilir zorunlu genel kültür dersleri içerinde yer 

almıştır. Dolayısıyla eğitim tarihi dersi meslek dersi olmaktan çıkarılmıştır. 

Bazı programlarda ise Türk eğitim tarihi dersi hiç yer almamıştır. Eğitim tarihi 
dersinin programlarında yer almayan bölümler arasında tarih öğretmenliğinin 

de bulunması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir (Akyüz, 2008). 

2018’de eğitim fakülteleri programları tekrardan güncellenmiştir. Bu 
güncelleme neticesinde Türk eğitim tarihi dersi bütün bölümlerin iki saatlik 

zorunlu meslek dersi içerisine dahil edilmiş, eğitim tarihi diye de iki saatlik 

ayrı bir seçmeli meslek dersi müfredata eklenmiştir (YÖK, 2018).  

 

4.2.4.1. Eğitim Fakültelerindeki Eğitim Tarihi Dersinin İçeriği 

2006 yılındaki güncellemeden sonra Türk eğitim tarihi dersinin içeriği; 

Türk eğitim tarihinin önemi, Cumhuriyet öncesi eğitim ve öğretmen yetiştiren 

kurumlar, Tevhid-i Tedrisat kanunu, Türk eğitim sisteminde laikleşme, karma 

eğitim ve kızların eğitimi, millet mektepleri, halk evleri, Cumhuriyet eğitim 
sisteminin temel ilkeleri, öğretmen okulları, yakın dönem eğitim alanındaki 

gelişmeler konu başlıkları olarak YÖK tarafından belirlenmiştir (YÖK, 2007). 

2018 müfredat değişikliğinde Türk eğitim tarihi dersi; Türk eğitim 

tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları, ilk Türk devletlerinde ve ilk 

Müslüman Türk devletlerinde eğitim, Türkiye Selçukluları ve Anadolu 
Beyliklerinde eğitim, klasik ve modern Osmanlı eğitimi, milli mücadele 

dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim, 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki 

diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim gibi konuları içermiştir (YÖK, 

2018).  



 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Tarihi Dersinin Tarihi 

 

 

 

73 

Meslek bilgisi seçmeli ders olarak ise müfredata eklenen eğitim tarihi 

dersinde eski çağ toplumları olan Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, 

Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında eğitim, orta ve yeniçağ toplumlarında 

eğitim, Rönesans, Reform, aydınlanma hareketleri ve modern çağda eğitim, 
İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri, geçmişten 

günümüze eğitimde yaşanan değişimler konu içeriklerini oluşturmuştur 

(YÖK, 2018). 

 

5. Sonuç Yerine  

Günümüzde, eğitim bilim çalışmaları öğretmen, öğrenci, okul ve 

programlar adına yoğunlaşmış olsa da bu alanın tarihsel sürecinin iyi bir 

şekilde benimsenmesi ve analiz edilmesi oldukça önemlidir. Eğitim tarihi 
daha çok sosyal bilimcilerin bilhassa tarihçilerin yoğunlukla çalışma sahası 

içinde görülse de özellikle fen bilimleri, güzel sanatlar ve uygulamalı bilimler 

için de geçmişte yapılan çalışmalar ile uygulamaların temelinin bilinmesi ve 

tarihsel bakımdan bir entelektüel bakış açısı sunması açısından önemlidir.  
Burada üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biri de tarihin 

sadece savaş, barış, galip, mağlup ve siyasal gelişmelerden ibaret olmadığını 

öne süren sosyal tarihçilik ve sosyal tarih yazımı anlayışıdır. XX. Yüzyılın 
başında Fransa’da ortaya çıkan “Annales” ekolüyle tarihin sadece siyasal 

yürütücülerin, devlet adamlarının ve askerlerin tekelinde olmadığını ortaya 

konmuş, toplumu oluşturan bireyler ve onların ilişkide bulunduğu kurum ve 
kuruluşlarında tarihinin yazımının objektif bilim adına gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde eğitim tarihi hangi bilim 

paydaşının içinde olursa olsun kendisini oluşturan kişi, kurum, olay, olgu, 

kuram, eşya ve süreçler açısından üzerinde düşünülmesi, yazılıp öğretilmesi 
gereken bütüncül bir yaklaşımı ihtiva eder. Günümüzde eğitim ile ilgili birçok 

yenilik, gelişme ve ilerlemenin ortaya çıkardığı sonuçların olumlu ya da 

olumsuz taraflarında muhakkak bir tarihsel arka plan aramak olay ve olguların 

iyi kavranması açısından oldukça önemli sonuçlar doğurur.  

Eğitim alanında eski yeni tartışması günümüzde gerek siyasi gerekse 
sosyal olarak halen tartışma konularının merkezinde yer almaktadır. Bazen 

yeniyi övmek, eskiyi yermek şeklinde olan bu tartışma çıkarımları aslında 

eğitim tarihinin eğitim ve öğretiminin daha geniş düşünülmesinin gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Eski ve basit olan her şey kötü ve geçersiz değil, yeni ve 

teknolojik olan her şeyde kullanışlı ve yeterli değildir. Örneğin ders kitapları 

eğitim tarihinde ezber anlayışından başlayan süreçten beri yazılmış en basit 
ders aracıdır ama halen kullanılmasına devam edilmektedir. Bu örnekleri daha 

birçok öğretim araç ve gereçleri ile genişletebiliriz.  
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Bu çalışmada eğitim tarihi dersinin sadece Türkiye tarihinde ortaya 

çıkışı ve gelişimine öznel olarak değinilmeye çalışılmıştır. Bu dersin öğretimi 

aslında pedagoji biliminin kronolojisi adına düşünüldüğü zaman oldukça 

gerekli bir ihtiyaçtır. Eğitim tarihi dersi eğitim tarihçelerinin çalışmalarının 
bir uzantısı olarak görülebilir. Osmanlı döneminde müfredatlarda yer almaya 

başlayan bu ders geçmiş eğitim modellerinin öğrenme gerekliliği isteğinden 

ortaya çıkmıştır. Eğitim tarihi dersi, Cumhuriyet dönemi okullarında da 
okutulmuş, hatta Avrupa 1920’lerde öğretmen yetiştirmede eğitim tarihi 

dersinin gerekli olup olmadığı veya gerekli ise nasıl öğretilmesi konusunda 

tartışılmıştır. Genel itibariyle bakıldığında Türkiye’de eğitim tarihi dersi 

öğretmen okulları müfredatlarında zaman zaman yer bulmuştur. Bu dersin 
ismi bazen terbiye tarihi, bazen Türk maarif ve teşkilat tarihi, bazen de eğitim 

tarihi olarak programlarda geçmiştir. Genelde iki ve üç saat gibi haftalık bir 

saat ayrılan eğitim tarihi dersi tek veya iki dönemde okutulmuştur. Dersin 
içeriğinde 1970’lere kadar öğretmen okullarında eski medeniyetler ve batı 

medeniyetinin yansımaları konularına daha çok değinilmiştir. 1970’lerden 

sonra biraz daha Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine girilmeye başlanmıştır. 
Özellikle eğitim fakülteleri ile birlikte ders tamamen Türk eğitim tarihi dersi 

görünümüne bürünmüştür. Günümüzde uygulanan programda Türk tarihi 

ağırlıklı olarak ders işlenmektedir. Ayrıca müfredata eğitim tarihi dersi de 

eklenerek batı ve doğu eğitimi ile ilgili bir içerik oluşturulmuştur.  

Eğitim tarihi dersini aslında bir öğretmenin entelektüel gelişimine katkı 
sağlayacak bir kültür dersi olarak görmek yanlış olmayacaktır. Yaşamış 

olduğumuz salgın  (Covid-19) nedeniyle girişilmek zorunda kalınan uzaktan 

eğitim ve okulsuz eğitim süreci gelecekte bir eğitim tarihi kitabının başlığını 

oluşturacaktır. Bu bağlamdan bakıldığında eğitim tarihi eğitim uygulamaları 
ile ilgili geçmişe dair bir deneyimi ifade etmektedir. Eğitim tarihini bilmek 

geçmişte yaşanmış olan sorunların benzerleriyle karşılaşıldığında çözüme 

kavuşturulması açısından katkı sağlayabilir, bunun yanında geçmişte yapılmış 
olan bir hatanın tekrarını da önlemek imkânı verebilir. Eğitim tarihi bilme, 

eğitim politikaları, eğitim fikir ve uygulamalarına katkıda bulunabilme 

açısında da önemlidir.  
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100. YILIN SONUNDA BİRİNCİ 
DÜNYA SAVAŞINA TARAF 

ÜLKELERİN DERS KİTAPLARINDA 

SAVAŞIN YANSIMASI 
 

Fatma TORUN   Yasin DOĞAN 

 

Giriş 

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana farklı sebeplerden dolayı birbiriyle 

sürekli savaşmıştır. Bu savaşlar sadece iki kabile, grup veya ülke arasında 
gerçekleşen küçük çaplı etkileri olan savaşlar olduğu gibi, büyük 

imparatorluklar veya pek çok ülkenin katıldığı küresel oranda büyük etkileri 

olan büyük çaplı savaşlar da olmuştur. Ancak ister küçük ister büyük etkileri 

olsun bu savaşların kaybedeni hep insanlık olmuştur.  

Tarihte yapılan savaşlar incelendiğinde insan zekâsının ve teknolojinin 
gelişimi ile savaşların siyasal, ekonomik ve toplumsal olayları etkileme 

oranının paralellik gösterdiği görülmektedir. Örneğin ilkçağlarda daha çok 

kabilelerin kendi aralarında yapmış oldukları çatışmalar savaş olarak anılmış 
ve bu savaşlarda daha çok basit savaş aletleri (ok, yay, mızrak… vs.) 

kullanılmıştır. Bu dönemlerde bu aletleri yapmayı ve kullanmayı bilen tarafın 

daha başarılı olduğu, bilmeyenlerin ise genellikle savaşı kaybettiği 
bilinmektedir. Orta çağda paralı askerlerden oluşan ve küçük bölgelerde 

genellikle bir kalenin ele geçirilmesi için yürütülen bölgesel savaşlar 

görülmektedir. Bu savaşlar bölgesel nitelikte olup süre bakımından uzun 

devam eden savaşlar olmuştur. Yeniçağdan itibaren ise düzenli orduların ve 
teknolojik savaş aletlerinin kullanıldığı, savaşların bölgesel olmaktan çıktığı 
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ve devletlerin değil milletlerin savaştığı buna bağlı olarak küresel sonuçları 

olan savaşların ortaya çıktığı görülmektedir (Varlık, 2013). Yeniçağda ortaya 

çıkan bu savaş modelinde toplumun hemen her kesimi savaş için seferber 

edilmiş, ülkenin var olan kaynakları savaşı kazanmak için kullanılmış, 
dolayısıyla sonuçları bakımından da bu model toplumu doğrudan etkileyen 

yeni bir savaş niteliği kazanmıştır. Bu savaş modeli literatürde “topyekûn 

savaş” şeklinde ifade edilmektedir (Embel, 2016; Varlık, 2013). Dünya savaş 
tarihine bakıldığında 20. yüzyılda topyekûn savaş olarak adlandırabileceğimiz 

ve milyonlarca insanı etkileyen iki büyük savaş yaşanmıştır. Birinci Dünya 

Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı… Maalesef her iki savaş da ağır kayıpların 

yaşanmasına, milyonlarca insanın ölmesine, krallıkların, imparatorlukların 

dağılmasına ve yeni bir dünya düzeninin kurulmasına neden olmuştur.  

Savaşlar her ne kadar toplumlara kötü anıları hatırlatsa da milli tarihin 

oluşması açısından önemli olaylardır. Çünkü savaşlar genellikle toplumlar 

için değerli bir amaç uğruna yapılır. Bu amaç yeni yerler fethetmek, toprağını 

veya bağımsızlığını korumak veya mazlumlara yardım etmek olabilir. 
Dolayısıyla hem kaybeden hem de kazanan taraf için savaşlar, tarih yazmak 

açısından önemlidir. Bu savaşların unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması 

için pek çok makale, bildiri, rapor ve kitap yayınlanmıştır. Bu yayınların yanı 
sıra savaş konularının yeni nesillere erken yaşta aktarılması için ders 

kitaplarında da savaş konularına yer verilmiştir. Savaş konularının ders 

kitaplarında işleniş şekli pek çok ülkede tartışma konusu haline gelmiştir 
(Aktaş, 2013). Savaş konuları ders kitaplarında kimi zaman başa gelen 

hükümetin ideolojisine, kimi zaman uluslararası barışa, kimi zaman da 

toplumu yüceltme duygusuna hitap edecek şekilde ele alınmıştır. Ancak bu 

konuların kitaplarda nasıl yansıtıldığı önemlidir. Çünkü milli tarih bilinci 
oluşturulmaya çalışırken diğer toplumları küçültücü, savaş yanlısı veya 

ötekileştirici ifadelerin kullanılması dünya barışının sağlanması ve 

sürdürülmesi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. 

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarından sonra toplumlar barışın sadece 

anlaşmalarla sürdürülemeyeceğinin, eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla da 
barış sürecinin desteklenmesi gerektiğinin farkına varmışlardır. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan UNESCO 

tarafından barış sürecine katkı sağlamak amacı ile ders kitaplarında yer alan 
tarih konuları ile ilgili barışçı tarih öğretimi yaklaşımı benimsenmiştir. Barışçı 

tarih öğretimi kapsamında tarih ders kitaplarının yeniden revize edilerek 

toplumları birbirlerine karşı kışkırtıcı ve diğer toplumları alçaltıcı ifadelerin 

ders kitaplarından çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir (Safran ve Ata, 1996). 
Bu anlayış doğrultusunda UNESCO tarih konuları ile ilgili yapmış olduğu 

yayınlarda daha barışçı ifadelerin yer aldığı çalışmalara yer vermiştir. Altun 

ve Ata (2013) tarafından yürütülen “UNESCO’nun tarih eğitimi yayınlarına 
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yönelik bir değerlendirme (1947-2012)” başlıklı çalışmada UNESCO’nun 

tarih eğitimi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar konularına göre analiz edilmiştir. 

Analiz sonucunda bu kurum tarafından yayınlanan çalışmalarda hem ortak 

insanlık tarihini çoklu bakış açısı ile yansıtan, hem de uluslararası iş birliği ve 
barışa hizmet edecek konulara yer verildiği belirlenmiştir. Şimşek ve Alaslan 

(2014) İkinci Dünya savaşına kadar hemen tüm toplumların tarih ders 

kitaplarında ötekileştirici söylemler içeren “romantik tarih” anlayışı 
benimsenmişken, bu savaştan sonra biz kavramını ön plana çıkaran “milli 

tarih” anlayışı benimsendiğini ifade etmişlerdir.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi yakın tarihte iki büyük dünya savaşı 

yaşanmıştır. Bunlardan ilki olan Birinci Dünya Savaşı, hem savaşa dâhil olan 

ülkelerin sayısı bakımından, hem de yarattığı etki ve sonuçlar bakımından 
küresel bir savaş niteliği taşımaktadır. Her ne kadar Ortaylı’nın (2014) da 

ifade ettiği gibi literatürde bu savaşın Germen ırkının bir savaşı olduğu 

belirtilse de Germen ırkından olmayan (Osmanlı Devleti, Rusya, Bulgaristan, 

Romanya) farklı ırk, inanç ve kültürden toplumlar da savaşa dâhil olmuşlardır. 
Savaşa katılan bu toplumlar amaçları doğrultusunda bloklaşmış, tarihte itilaf 

ve ittifak devletleri şeklinde anılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı 

Devleti de doğrudan katılmış ve ittifak devletleri safında yer almıştır. 
Türkiye’deki yakın çağı konu alan ders kitapları incelendiğinde Birinci Dünya 

Savaşına yer verildiği görülmektedir. Yapılan araştırmalar sadece Türkiye’nin 

değil itilaf ve ittifak devletlerinde yer alan diğer ülkelerin ders kitaplarında da 
Birinci Dünya Savaşı’na yer verildiği belirlenmiştir.  Özellikle İngilizler genç 

nesillere savaşı aktarmak ve genlerin hafızasında bu savaşın yer edinmesini 

sağlamak için oldukça çaba harcamaktadırlar. İngiliz devleti savaşın 100. 

Yılında okullarda anma töreni düzenlenmesi ve okul müfredatlarında bu 
konuya özel bir yer ayırmaları için eğitimcileri oldukça motive etmişlerdir 

(Mycock, 2014). 2014 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın anısı, geçmişi anlamlı 

kabul etmeleri amacıyla genç nesillere aktif olarak aktarılmıştır. Kısacası 
öğrencilerin Birinci Dünya Savaşı'nı öğrenmeleri ve hatırlamaları ile ilgili 

hiçbir sorun yok gibi gözükmektedir. Yeni neslin savaşları hatırlamak veya 

öğrenmek istemeyebilecekleri sorgulanamaz bir gerçektir. Okullarda savaşın 
öğretilmesi de bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Savaşın diğerleri, 

sömürge ülkeler veya Ortadoğu’daki sonuçları gibi konulara pek yer 

verilmemektedir. Bunda müfredat kadar öğretmenlerin de savaş ile ilgili bilgi 

eksikliklerinin ve az okumalarının etkisi bulunmaktadır. Tüm bunlar ders 
kitaplarına da yanlı bir bakış açısı ile yansımaktadır. Bunun yanı sıra savaş 

alanlarına ziyaret, empati, savaş kahramanlarının-kurbanlarının anma 

törenlerinde anılması birinci dünya savaşının nesnel bir şekilde 
öğretilmesinde sınırlayıcı faktörlerdendir. Tüm bunlar Birinci dünya 

Savaşı’nın öğrencilere nesnel aktarımına engel olmakta, onların savaş ve daha 
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genel olarak toplum ve statükoya ilişkin eleştirel tutumlarını olumsuz 

etkilemektedir. 100. Yıl dönümü gibi anama törenleri öğrencilerin bu yönünün 

gelişmesine daha uzun süre engel olacak gibi görünüyor (Pennell, 2016).  

Bu savaş ders kitaplarında yazılı metinlerle anlatılırken aynı zamanda 

harita, tablo, grafik, resim (gerçek veya temsili), gravür, fotoğraf, karikatür, 

poster, afiş gibi görsel ögelerle de desteklenmiştir. Görsel ögeler özellikle 
tarih gibi tekrarı olmayan derslerde oldukça önemlidir. Çünkü içeriğin 

desteklenmesinde, metinde yer alan olayın daha kolay anlaşılmasında ve 

okuyucunun görsel algısının gelişmesinde bu görsel öğeler kullanılmaktadır 
(Şahin, 2014). Ayrıca görsel öğeler birden fazla duyu organına hitap ettiği için 

kalıcı öğrenmenin sağlanmasında da önemli unsurlar arasındadır (Kırbaş, 

Orhan ve Topal, 2012). Bazen bir fotoğraf veya bir karikatür onlarca 
kelimenin anlatamadığı bir duyguyu ifade edebilir. Ayrıca ders kitaplarında 

kullanılan görsel öğeler öğrenciye doğrudan veya dolaylı mesaj verme 

özelliğine de sahiptir. Bu açıdan Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ders 

kitaplarında kullanılan görseller hem eğitsel açıdan hem de öğrencilerde 
oluşturmaya çalıştığı algı açısından önemlidir. Unesco’nun 20. Yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren barışçıl bir tarih öğretimi amacıyla aldığı kararlar ve 

ürettiği yayınlar dışında 1990’lı yıllardan itibaren ise Avrupa Konseyinin 
üyesi olan ülkelerle iş birliği içerisinde Avrupalılık değerini besleyecek ortak 

bir Avrupa tarihi yazılmasına yönelik çalışmaları olmuştur. Bu kapsamda 20. 

yüzyıl Avrupa tarihinin öğretimine daha fazla önem verilmiştir. Kısacası 
Avrupa merkezli bir tarih yaklaşımı okul kitaplarına girmeye başlamıştır. 

Ancak 20. Yüzyıl Avrupa tarihi öğretilirken Avrupa merkezciliğin 

özendirilmesine yönelik kaygılarda dikkate alınmıştır (Fınkel,2003). Son 

yüzyılı Ülke, Avrupa ve Dünya tarihi arasında dengeli bağlantılarla 
öğretmenin ne kadar başarıldığı bir inceleme konusu olmuştur.  Ayrıca ders 

kitaplarında 20. yüzyılın anlatımında önemli bir yer tutan birinci dünya 

savaşının dehşet verici yönlerinin ve kötülüklerinin 12-14 yaş grubundaki 
çocuklara nasıl aktarıldığı da önemli bir inceleme konusu olmuştur. Bu 

soruların cevapları 1950’li yıllardan 2000’li yıllara dek Avrupa kurumlarınca 

yapılan rapor ve projelerle derlenmeye çalışılmıştır (Avrupa Konseyi, 2003; 

Stradling, 2003). 100. yılını geride bıraktığımız Birinci Dünya Savaşıyla ilgili 
karşılaştırmalı çalışmalara hâlâ ihtiyaç duyulmaktadır. Gelinen noktada 

zaman içinde savaşın anlatısının değişimin nasıl evirildiğini görmeye yönelik 

araştırmalar önem kazanacaktır. Örneğin Yunanistan’ın 1960’lardan 
2000’lere kadar ki lise ders kitaplarında birinci dünya savaşı anlatısında 

ulusaldan Avrupalı yaklaşımına  ve Global bir yaklaşıma değişim görüldüğü 

ortaya konmuştur (Vacharoglou, 2017).     
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Çalışmanın amacı 

Bu çalışmanın amacı Birinci Dünya Savaşı’nda itilaf ve ittifak devletlerinin 
tarafında yer almış ülkelerde okutulmakta olan ders kitaplarında yer alan 

Birinci Dünya Savaşı ile ilgili konu başlıklarını ve görselleri incelemek ve bu 

görsellerin savaşı nasıl yansıttığını ortaya koymaktır. Bu amaçla Türkiye, 
Macaristan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Avustralya ders 

kitapları incelenmiştir. 

Çalışmanın alt problemleri 

1. Farklı ülkelerin ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’na ne kadar 

yer verilmiştir? 

2. Savaş hangi konu başlıklarında ele alınmıştır? 

3. Kitaplarda yer alan görsel çeşitlilik nasıldır? 

4. Savaşın sunumu, görsellerde çoklu bakış açısından nasıl 

yansıtılmaktadır? 

 

Yöntem 

Çalışmanın deseni betimsel taramadır. Betimsel tarama nitel ve nicel 

araştırma yöntemlerinin ikisinde de kullanılmaktadır. Betimsel taramanın 

amacı var olan bir durumu olduğu gibi açıklamaktır. Bu çalışma nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılarak yürütülmüştür. 

Doküman incelemesi, çalışmanın içeriği ile ilgili basılı (kitap, dergi, gazete 

vb.), sesli (ses kaydı, şarkı, türkü vb.), görsel (fotoğraf, minyatür vb.) veya 
hem sesli (film, animasyon, vb.) hem görsel materyallerin analizine dayanır 

(Cansız Aktaş, 2015). Bu çalışmada basılı ders kitapları doküman olarak 

incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye, Macaristan, Bulgaristan, 

Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Avustralya’ya ait ders kitapları 
oluşturmaktadır. Bu örneklem belirlenirken amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Savaşa katılan o dönemki 

ülkeleri temsil eden devletlerin ders kitaplarını araştırmaya dahil ederken 
öncelikle savaşın ana aktörü ülkelere yer verilmiş ve her iki grubun da (itilaf 

ve ittifak) eşit sayıda olmasına dikkat edilmiştir. 

 

Veri toplama araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Birinci Dünya Savaşı’na taraf olarak 
katılmış olan Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 

Bulgar Krallığı, Almanya (Prusya) İmparatorluğu, İngiltere Krallığı, Fransa 

ve İtalya devletlerinin bulunduğu coğrafyalarda kurulmuş ve o devletlerin 
bakiyesi durumundaki ülkelerin ders kitapları kullanılmıştır. Çalışmada 
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kullanılmış olan ders kitapları günümüzde bu devletleri temsilen kurulmuş 

olan Türkiye, Macaristan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve 

Avustralya’ya ait ders kitapları ile sınırlandırılmıştır.  Bu kitapların araştırma 

dokümanı olarak seçilmesinde öncelikle yukarıda belirtilen ülkelerin ortaokul 
düzeyinde (12-14 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim veren okullar) ders 

kitabı olarak okutulmaları temel kriter olarak belirlenmiştir. Bu kriter 

doğrultusunda her ülke için birbirine yakın (7-9. sınıflar) sınıf düzeylerine ait 
tarih ve tarih-coğrafya ders kitapları incelenmiş, bu kitaplar arasından Birinci 

Dünya Savaşına yer veren ders kitabı araştırmaya dahil edilmiştir. Bu 

çalışmada kullanılan ders kitaplarına ait kapak resimleri ve kitaplara ait 

bilgilerin yer aldığı tablo aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Ders kitaplarının künyesine ilişkin bilgiler 

Ülke Kitabın Orijinal 

adı 

Kitabın 

Türkçe adı 

Basım 

yılı 

Sınıf 

seviyesi 

Türkiye Türkiye Cumhuriyeti 

İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük 

İlköğretim 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

İnkılap Tarihi 
ve 

Atatürkçülük 

 

2016 

 

8 

Almanya Mitmischen Plus 2 Tarih 2 2013 7 

Macaristan Történelem 
Az Újkor Története 

7 

Ortaokul Yeni 
Çağın Tarihi 7 

2008 7 

Bulgaristan ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 9 

Tarih ve 
Medeniyet 9 

2008 9 

İtalya Storiamondo 3 Dünya Tarihi 3 2012 9 

İngiltere Technology War and 

Independence KS3 

Ortaokul Tarih 

3 
Teknoloji 

Savaş ve 

Bağımsızlık 

2015 9 

Avustralya Big Ideas History 9 Büyük Fikirler 
Tarihi 9 

2012 9 

Fransa Histoire Géographie 

3 

Ortaokul Tarih 

Coğrafya 3 

2016 7 

 

 

Verilerin analizi 

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle her 

bir kitapta Birinci Dünya Savaşı’na niceliksel olarak ne kadar yer verildiği ve 

savaşın kitaplarda bir ünite mi yoksa ünite içinde bir konu bağlamında mı ele 
alındığı incelenmiştir. Daha sonra savaşın hangi konu başlıkları ile yansıtıldığı 

analiz edilmiştir. Ayrıca kitaplarda ilgili konu veya ünite kapsamında savaş 

ile ilgili bulunan görseller çeşitlilik bakımından analiz edilerek belirlenen her 
bir kategori frekans ile ifade edilmiştir. Veri olarak kullanılan görsellerin 

örnekleri tablolar ile ilişkilendirilerek sunulmuştur. 
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Bulgular 

Çalışmanın birinci alt problemi “Savaşın tarafı olmuş ülkelerin ders 

kitaplarında 100. yılında ne kadar Birinci Dünya Savaşı’na ne kadar yer 
verilmiştir?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Birinci Dünya Savaşı’na farklı ülkelerin ders kitaplarında ne 

kadar yer verildiğine ilişkin bulgular 

Ülke Kitap adı Toplam 

sayfa 

Konuya 

ayrılan sayfa 

Ünite/ 

Konu  

  f f %  

Türkiye T.C. İnkılap Tarihi 

ve Atatürkçülük 

224 11 5 Konu 

Almanya Tarih 2 184 29 15 Ünite 

Bulgaristan Tarih ve Medeniyet 

9 

208 8 4 Konu 

Macaristan Yeni Çağın Tarihi 7 191 18 9 Ünite 

Toplam   71   

Fransa Tarih 

Coğrafya 3 

304 24 8 Ünite 

İngiltere Ortaokul Tarih 3 

Teknoloji Savaş ve 
Bağımsızlık 

180 30 17 Ünite 

İtalya Dünya Tarihi 576 32 5,5 Ünite 

Avustralya Büyük Fikirler 

Tarihi 

294 55 19 Ünite 

Toplam   139   

 

Tablo 2 incelendiğinde ders kitaplarından yedi tanesi sadece tarih 

konularını kapsayan içeriğe sahipken, Fransa ders kitabı tarih ve coğrafya 

konularını birlikte ele almıştır. Kitapların genel özelliklerinin yer aldığı Tablo 

2 incelendiğinde toplam sayfa sayısının en fazla olduğu kitabın İtalya ders 
kitabı, en az sayfa sayısının olduğu ders kitabının ise İngiltere ders kitabı 

olduğu görülmektedir. Ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’nın konu/ünite 

bazında sunulma durumu incelendiğinde ise Almanya, Macaristan, İngiltere, 
Fransa, İtalya ve Avustralya’ya ait ders kitaplarında savaş ünite olarak, 
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Türkiye ve Bulgaristan’a ait ders kitaplarında ise konu olarak ele alındığı 

belirlenmiştir. Ayrıca ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’na sayfa sayısı 

olarak en fazla Avustralya ders kitabında yer verilirken bunu İngiltere ve 

Almanya izlemiştir. Birinci dünya Savaşı’na sayfa sayısı olarak en az 
Bulgaristan ve Türkiye ders kitaplarında yer verildiği belirlenmiştir. Bu iki 

bulgu birlikte değerlendirildiğinde ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’nı 

konu olarak ele alan ülkelerin sayfa sayısı olarak da konuya en az yer 
verdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca itilaf devletlerini temsil eden ülkelerin yani 

savaşı kazanan tarafların ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’na daha fazla 

yer verildiği belirlenmiştir. Bu bulgu savaşı kazanan devletlerin savaş zaferini 
gelecek kuşaklara daha fazla aktarma amaçlarından kaynaklandığı şeklinde 

yorumlanabilir.  Ayrıca savaştaki rolüne ve katkısına bakıldığında onlarca 

İngiliz kolonisinden biri olarak savaşta yer alan Avustralyalıların ders 

kitaplarının %20’sini birinci dünya savaşına ayırmış olması oldukça önemlidir 

(http 1). 

 

2. Alt probleme ilişkin bulgular 

Çalışmanın ikinci alt problemi “Ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı hangi 

konu başlıklarında ele alınmıştır?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin 
bulgular incelendiğinde Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Macaristan, İngiltere, 

Fransa, İtalya ve Avustralya ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili 

farklı boyutlarda konu başlıklarının yer aldığı kesişen ve ayrışan noktalara 

değinildiği görülmektedir.  

Türkiye ders kitabında daha çok Osmanlı Devleti’nin savaş öncesi, 
süreci ve sonrasındaki durumunun konu olarak ele alındığı belirlenmiştir. 

Kitapta savaşa katılan diğer devletler ve onların savaş sürecindeki 

durumundan bahsedilmediği görülmektedir. Bu da Türkiye’nin Birinci Dünya 

Savaşı’nı konu olarak ulusal düzeyde ele aldığı şeklinde yorumlanabilir.  

Almanya ders kitabında Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış nedenleri ile 
ilgili konu başlıklarına, savaş süreci ve sonrasına ait konu başlıklarından daha 

çok yer verildiği belirlenmiştir. Bu konu başlıkları İngiltere ve Fransa’nın 

başını çektiği Avrupalıların daha fazla sömürge elde etmek için dünyaya 
yayılma isteklerine bağlanmıştır. Almanya savaşın ana sebebini İngiltere ve 

Fransa’nın dünyayı sömürmesi üzerine oturtmaya çalışmış ve Almanların 

sömürge yaklaşımını ise gittikleri yerlere yardım etme ve iyileştirme ve 

geliştirme olarak farklılaştırmaya çalıştığı şeklinde yansıtmıştır. Ünitenin 
ismini de “Emperyalizm ve Birinci Dünya Savaşı” şeklinde isimlendirmiştir.  

Bunun dışında kitapta savaş sürecine, Almanya’daki cephelere, cephe 

gerisindeki halkın yaşadıkları zorluklara, savaşın sonuçlarına ve savaşın 
anılarını yaşatmak için oluşturulmuş anıtlara yer verilmiştir. Ancak savaş 
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müttefiki olarak birlikte savaşan Osmanlı Devleti’ne konu başlıklarında hiç 

yer verilmediği ortaya çıkmıştır. Almanya ders kitabında Bolşevik ihtilali 

birinci dünya savaşı konusu içerisinde ele alınmamıştır. 

Bulgaristan ders kitabında Birinci Dünya Savaşı iki ana konu başlığı 

altında ele alınmıştır. İlk konu başlığı altında Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış 

nedenleri ve diplomatik etkilerine ilişkin başlıklara yer verildiği 
görülmektedir. İkinci konu başlığı altında ise savaş süreci ve savaşın sonu yıl 

bazında konulara ayrılarak işlendiği belirlenmiştir. Bulgaristan ders kitabında 

Birinci Dünya Savaşı Avrupa devletlerinin savaşı şeklinde yansıtacak konu 
başlıkları ile işlenmiştir. Doğrudan Bulgaristan’ın savaştaki durumunu ele 

alan bir konu başlığına ise yer verilmemiştir. 

Macaristan ders kitabında Birinci Dünya Savaşı’nın görünen ve gerçek 

nedenleri, cepheler, değişen güç dengeleri, savaşa katılan ülkelerin genel 

durumu, savaş teknolojisi ve savaşın sonuna ilişkin başlıklara yer verildiği 
belirlenmiştir. Macaristan ders kitabında Rusya’da meydana gelen ihtilal ve 

ihtilal sonrası kurulan SSCB’nin birinci dünya savaşı ünitesi içerisinde ayrı 

bir başlık altında ele alındığı dikkat çekmiştir. Ayrıca Macaristan’ın Birinci 
Dünya Savaşı’ndaki durumu ayrı bir başlık altında yer almıştır. Macaristan 

ders kitabında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yer alan konu başlıkları 

değerlendirildiğinde kitapta savaşın tarafları ile ilgili genel konulara da yer 

verildiği, dolayısı ile bu bulgu kitapta savaşın tüm tarafları açısından 
değerlendirildiği şeklinde yorumlanabilir. Hatta Macaristan’ın savaştaki 

rolünü anlatan konu başlığı ise son kısımda kısaca ele alınmıştır. Buraya kadar 

savaşın kaybedenleri arasında yer alan ülkelerin bakiyesi olan devletlerde 

hangi başlıkların ele alındığından bahsedilmiştir. 

Savaşın galip tarafı olan devletlerden biri olan İngiltere ders kitabında 
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış nedenleri, cepheler, silahlar, askerler, savaşın 

vatandaşlara etkisi ve devletlerin savaştan kaçınmak için neler yapmaları 

gerektiği konu başlıklarına yer verilmiştir. İngiltere ders kitabında Birinci 
Dünya Savaşı’na ilişkin konu başlıkları incelendiğinde kitapta en fazla 

askerler ile ilgili konu başlıklarına yer verildiği, İngiltere’nin savaştaki genel 

durumuna ayrıca yer verilmediği belirlenmiştir. Özellikle sömürge ve 

kolonilerin savaştaki rollerini ders kitabında yansıttıkları gözlenmiştir. 
İngiltere ders kitabında “1. Dünya Savaşı” yerine “Büyük Savaş” tabirinin 

kullanıldığı bu açıdan diğer ders kitaplarıyla farklı terminolojiye sahip olduğu 

gözlenmiştir. İngiliz ortaokul ders kitabında topyekûn savaş kavramının öne 
çıkartıldığı cephe gerisindeki insanların savaştan etkilenmelerine başlık olarak 

yer verildiği görülmektedir. Ayrıca Almanya ve Avustralya ders kitaplarında 

olduğu gibi savaşı anma ve ülke bazında ortak hafıza oluşturmak adına 
başlıkların olduğu görülmektedir. Ayrıca dikkate değer bir başlık olarak 

İngiliz ders kitaplarında daha başka savaşlar olmaması adına neler yapıldığına 
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dair konuya yer verilmiştir. Bu açıdan savaşları tarihteki bağlamı içinde 

öğretirken daha çok savaş yaşanmamasına dair bir çıkarıma vurgu yapılması 

gerektiği tarih öğretimi açısından amaca uygundur.  

Fransa ders kitabında Birinci dünya 

savaşı ulusal ve genel içeriklere dengeli bir 
şekilde yer vermiştir. Fransa ders kitabında yer 

alan konu başlıkları incelendiğinde savaşta 

askerlerin ve sivillerin durumu, savaşın 

aşamaları, bir ressamın gözüyle savaş, “Ermeni 
soykırımı”, Rus Devrimi, barış antlaşmalarına 

ile ilgili konuların yer aldığı belirlenmiştir. 

Fransa ders kitabında Rusya’da meydana gelen 
ihtilal ayrı bir konu başlığı olarak işlenmiştir. 

Fransa ders kitabında cephe gerisindeki 

sivillerin savaştan etkilenmesine yönelik konu 

başlığı yer almaktadır.  Ayrıca Fransa ders 
kitabında dikkat çeken başka bir konu da Ermeni tehcirinin soykırım başlığı 

ile ayrı bir konu olarak işlenmesidir. Bu durum Fransa’nın Osmanlı 

Devleti’nde yaşayan Ermenilerin göç ettirilmesinin soykırım olarak gelecek 
nesillere aktarmak istemesi şeklinde yorumlanabilir. Fransa’nın güncel siyasal 

ve yasal bakışının etkisiyle tarihteki bir olay için yanlı tutumunu ders 

kitaplarına yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim incelenen 
diğer ders kitaplarında sadece görsel olarak haritalarda yer bulan 

Ermenistan’ın soykırıma uğradığına dair bir başlık ve konu yer almamıştır.                                           

İtalya ders kitabında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili savaşın çıkış 

nedenleri, cepheler, silahlanma, İtalya’nın savaştaki durumu, ABD’nin savaşa 

katılması, savaş teknolojisi, imparatorlukların çöküşü ve Paris Barış 
Konferansı konu başlıklarına yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca savaştan 

sonra merkezi imparatorlukların çöküşüne ayrı bir başlık altında sadece İtalya 

ders kitabında yer verilmiştir. İtalyan ders kitabında Birinci Dünya Savaşı’nın 

içeriğine yer verilme oranına bakıldığında ulusal konulardan çok genel 
savaşın süreci öne çıkarılmıştır. İtalyan ders kitabında da Sovyet Devriminden 

Birinci Dünya Savaşı ünitesi içerisinde yer verilmemiştir. 

Avustralya ders kitabında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yer alan konu 

başlıkları incelendiğinde savaşla ilgili en fazla konu başlığına bu kitapta yer 

verildiği belirlenmiştir. Bunun nedeni ise bu kitapta her başlık kendi içinde 
tekrar konu başlıklarına ayrılmış olmasıdır. Örneğin diğer ülkelerin ders 

kitaplarında savaşın nedenleri tek bir başlık altında işlenirken, Avustralya ders 

kitabında bu başlık “milliyetçilik, emperyalizm, militarizm vb.” gibi alt 
başlıklara ayrılarak incelenmiştir. Bu kapsamda Avustralya ders kitabında 
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Birinci Dünya Savaşı ile ilgili savaşın geri planı, nedenleri, başlaması, 

Avustralya’nın savaşa girmesi, savaş süreci, savaş teknolojisi, ABD’nin 

savaşa katılması, Avustralya’nın savaştığı cepheler, Savaşın sivil halk 

üzerindeki etkisi, sonuçları ve savaşa ait hatıralar konu başlıklarında yer aldığı 
belirlenmiştir. Avustralya ders kitabında savaşın genel durumuna yer 

verilmesine karşın, çoğunlukla savaşın Anzaklar içinde yer alan Avustralya 

askerleri ile ilişkisi çerçevesinde konu başlıklarına yer verildiği belirlenmiştir. 
Avustralya ders kitaplarında Çanakkale muharebelerine oldukça yer 

verilmekle birlikte Avustralya’nın ulusal kimlik oluşturma sürecinde 

faydalanılabilecek olgulara yer verilmiştir. Kısaca Avustralya açısından Türk 

ordusundan başarısından çok fazla söz edilmemiştir. Kısacası savaşı Anzak 
Koyu çıkartmasına hapsetmiştir. Avustralya ders kitabında Çanakkale 

savaşının kaybedilmesinin savaşın en az bir yıl uzamasına neden olduğuna 

dair bir ifade yer almamıştır.  

Yukarıda belirtilen ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili 

konu başlıkları genel olarak değerlendirildiğinde savaşın başlama nedenleri, 
savaş süreci ve savaşın sonuçlarını içeren konu başlıklarına tüm kitaplarda yer 

verildiği belirlenmiştir. Ayrıca savaşın resmi başlama nedeni olarak 

Avusturya-Macaristan arşidükü Franz Ferdinand’ın Saraybosna’da uğradığı 
saldırıya Almanya, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Fransa, 

Avustralya ve İngiltere ders kitaplarında ayrı bir konu başlığı olarak yer 

verildiği ortaya çıkmıştır. Türkiye, Macaristan, İtalya ve Avustralya ders 
kitaplarında kendi ülkelerinin savaştaki durumunu anlatan ayrı konu 

başlıklarına yer verilirken, diğer ülkelerin ders kitaplarında buna benzer konu 

başlığına yer verilmemiştir. Bunların yanı sıra bazı konuların sadece birkaç 

ülkenin ders kitabında yer aldığı belirlenmiştir. Örneğin savaş sonrası barış 
antlaşmalarının görüşüldüğü Paris Barış Konferansına ilişkin konu 

başlıklarına sadece Türkiye ve İtalya ders kitaplarında, Rus devrimine ilişkin 

konu başlıklarına Macaristan ve Fransa ders kitaplarında, savaşa ait anılar ile 
ilgili konulara ilişkin konu başlıklarına ise Almanya ve Avustralya ders 

kitaplarında yer verildiği belirlenmiştir. Almanya ve Avustralya ders 

kitaplarında savaşın hatıraları ile ilgili konulara yer verilmiş olması savaşın 

koşullarının özellikle de savaşın duygusal boyutunun günümüze yansıtmaları 
şeklinde yorumlanabilir. Bu bağlamda anıtlar ve anma günleri savaşın 

günümüze yansıtılmasının örnekleri olarak sunulabilir.  

Konu başlıkları incelendiğinde Fransa Avustralya ve İngiltere ders 

kitapları dışında kolonilerden getirtilen askerlerden konu başlığı altında 

bahsedilmemiştir. Avustralya ve Türkiye dışında Çanakkale savaşlarına konu 
başlığı düzeyinde yer verilmediği görülmektedir. Oysa savaşın en az bir yıl 

uzamasına neden olan Çanakkale cephesinin geçilememesinin görmezden 

gelinmesi savaşın makro düzeydeki önemli bir olgusunu yok saymak 
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anlamına gelmektedir. Bir başka bulgu olarak ABD’nin savaşa dahil olmasını 

ana başlık veya konu başlığı olarak hem İngilizlerin hem de Fransızların ders 

kitaplarında yer vermemeleri gösterilebilir. 

 

3. Alt probleme ilişkin bulgular 

Çalışmanın üçüncü alt problemi “ders kitaplarının görsel çeşitliliği nasıldır?” 

şeklindedir. Kitaplarda Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yer alan görseller 

çeşitlilik açısından harita, tablo, fotoğraf, resim, karikatür/afiş, grafik ve 

zaman şeridi olarak kategorilere ayrılmıştır. Her kitapta belirtilen görseller 
incelenerek frekansları belirlenmiştir. Kitaplarda yer alan görsel çeşitliliğe 

ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yer alan görsel 

çeşitliliğe ilişkin frekans tablosu 

Ülkeler  Harita Tablo Fotoğraf Resim Karikatür 
Afiş 

Grafik Zaman 
Şeridi 

Toplam 

Türkiye 3 - 11 - - - - 14 

Almanya 3 3 19 1 9 - 1 36 

Bulgaristan 2 - 12 3 1 - - 18 

Macaristan 7 6 15 14 1 - - 43 

İngiltere 3 1 26 18 7 1 - 56 

Fransa 7 5 15 8 4 1 2 42 

İtalya 11 1 30 1 4 2 - 49 

Avustralya 7 2 31 13 12 2 1 68 

Toplam 43 18 159 58 38 6 4  

 

Tablo 3te yer alan görsellerin ders kitaplarında kullanım durumu 

incelendiğinde, haritanın en fazla İtalya (11), en az Bulgaristan ve Almanya 

(2) ders kitaplarında; tablonun en fazla Macaristan (6), en az İtalya ve İngiltere 
(1) ders kitaplarında; fotoğrafın en fazla Avustralya (31) ve İtalya (30), en az 

Bulgaristan (12) ders kitabında kullanıldığı belirlenmiştir. Resim en fazla 

İngiltere (18), en az İtalya (1) ders kitabında; karikatür/afiş en fazla Avustralya 

(12), en az Bulgaristan ve Macaristan (1) ders kitaplarında kullanılmıştır.  

Grafik İngiltere, Fransa, İtalya ve Avustralya ders kitaplarında 
kullanılırken, diğer ülkelerin ders kitaplarında yer almamıştır. Zaman şeridi 

ise sadece Almanya, Fransa ve Avustralya ders kitaplarında kullanılmıştır.  

 



 

 
 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

90 

 

  Görsel 2: Türkiye ders kitabında yer alan harita                      

  Görsel 3: Macaristan ders kitabında yer alan harita 

 

               Görsel 4: Bulgaristan ders kitabında yer alan resim       

               Görsel 5: İngiltere ders kitabında yer alan resim                          

   Görsel 6: Fransa ders kitabında yer alan zaman şeridi 

 

Ders kitaplarında yer alan görseller çeşitlilik açısından genel olarak 

değerlendirildiğinde ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak en 
fazla fotoğraf (159) görseli kullanıldığı, en az zaman şeridi (4) görseli 

kullanıldığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yer 

alan görseller ülke bazında değerlendirildiğinde en fazla görselin Avustralya 
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ders kitabında, en az görselin ise Türkiye 

ders kitabında bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu bulgu ders kitaplarında Birinci Dünya 

Savaşı’na ayrılan sayfa sayısı ile görsel 
sayısı arasında paralellik olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Özellikle öncesi ve 

sonrasıyla birlikte çeyrek asırdan az bir 
zamanı kapsayan Birinci Dünya Savaşının 

kronolojik olarak anlaşılmasını zorlaştıracak 

bir durum olmadığı düşünüldüğünden tarih 
şeridine sıkça başvurulmamıştır. Birinci 

dünya savaşıyla ilgili harita, tablo ve grafik 

gibi görsellerin karşılaştırma (ülkelerin 

karşılaştırılması, savaşın öncesi -sonrası vb.) 
yapmak amacıyla Türkiye ve Bulgaristan 

ders kitapları dışında etkili bir şekilde 

kullanıldığı, çocukların anlayabileceği şekilde olay anını somutlaştıracak 
illüstrasyonlara Fransa, İngiltere ve Macaristan ders kitaplarında daha fazla 

yer verildiği görülmektedir. Birinci Dünya savaşında başından itibaren gerek 

iç kamuoyunu gerekse uluslararası kamuoyunu etkilemeyi amaçlayan bir 

savaş propagandası aracı olarak kullanılan afiş, poster, kartpostal gibi 
görsellere devletlerin bakışını göstermek adına ders kitaplarında yer vermenin 

bir fırsat olduğu düşünüldüğünde Avustralya (12), Almanya (9) ve 

İngiltere’nin (7) iyi değerlendirdiği söylenebilir. Görsel çeşitliliğe dikkat 
etmek adına en fazla Avustralya ve Fransa ders kitapları en az ise Türkiye, 

Bulgaristan ve Macaristan ders kitapları özen gösterdiği anlaşılmaktadır.  

   

Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular 

Araştırmanın dördüncü ve son alt problemi “Ders kitaplarında kullanılan 
görseller Birinci Dünya Savaşı anlatısına nasıl bir bakış yansıtmaktadır?” 

şeklindedir. Bu alt problem kapsamında her ülkenin ders kitabı tek tek 

değerlendirilip çoklu bakış açısı ile değerlendirilmiştir.  

 

Türkiye 

Türkiye’de okutulmakta olan ortaokul düzeyindeki T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük ders kitabında 14 görsel kullanılmıştır. Kullanılan görseller daha 

çok ulusal bağlamda olup, öğrencileri sorgulamaya yönlendirmemektedir. 
Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin görsellerinin çoğunlukta olduğu, 

savaşa dahil olan diğer ülkelerin durumunu pek yansıtmadığı belirlenmiştir. 

Türkiye ders kitabında ittifak grubuna mensup ülkelere  ilişkin herhangi bir 
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görsel yer almamıştır. Ayrıca savaşla ilgili herhangi bir propaganda amaçlı 

görsel de kullanılmamıştır.  

Türkiye ders kitabında Çanakkale, Suriye Filistin cephesi ve Sarıkamış 

harekâtına katılan askerlere ait fotoğraflar kullanılmıştır. Birinci dünya 

savaşının başlangıcında ve bitiminde Avrupa’nın siyasi yapısı harita üzerinde 

gösterilmiştir. 

Siyasi figür olarak Enver Paşa’nın fotoğrafı, askeri teknoloji olarak 
yavuz gemisi gösterilmiştir. Görsellerden bilgi edinme ve ilgi çekme adına 

faydalanılacağı düşünülmemektedir. Konuyla ilgili metni somutlaştırmaya 

yönelik destekleyici bir öğe olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlı 

dışından figür olarak ABD başkanı Wilson’un fotoğrafı gösterilmiştir. 
Kullanılan görsellerin bir bakışı açısını yansıtmadığı olgusal niteliği olan 

görseller tercih edildiği düşünülmektedir. 

 

Almanya 

Ders kitabında Birinci Dünya savaşı ile ilgili 36 görsel yer almıştır. Bu 
görsellerden bir kısmıyla ilgili betimleyici anlatımlara yer verilmekte ve sayfa 

sınırı göz önünde bulundurularak önemli görsellerden birkaçı gösterilecektir. 

Almanya ders kitabında Dünya sömürgecilik haritası gösterilmiş ve bu konuda 
İngiliz Fransız ve Rusların büyük koloni devletleri kurdukları açıklanmıştır. 

İtilaf devletlerinin dünyanın çoğu yeriyle ilgilendikleri gösterilmiştir. Buna 

karşın Afrika’da Alman kolonisi olan Togo’da yapılan demiryolu fotoğrafı 
kullanılmıştır. Demiryolları için gerekli para ve rayların Almanya tarafından 

sağlandığı görselin altında açıklanmıştır. Almanların Togo’ya destek olduğu 

algısı verilmeye çalışılmıştır.  

İngiliz sömürgeci Cecil Rhodes’un Kahire -Cape Town arasında 

demiryolu döşeme planı karikatürle gösterilmiş ve İngilizlerin Afrika’da yer 
alma sebeplerinin sömürgecilik olduğu algısı verilmeye çalışılmıştır.  Bir 

başka karikatürde ise Almanların Afrika’ya düzen ve disiplin getireceği 

resmedilmiştir. Aslında bu karikatürde de Alman kişiliğinin yansıması olan 

düzen ve disiplin ile Afrika’nın kaderinin değişeceği mesajı verilmeye 

çalışılmıştır.  

Bir Alman doktorun Gabon’da bir hastanede Afrikalıları tedavi ettiğini 

gösteren bir fotoğraf kullanılmıştır.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

100. Yılın Sonunda Birinci Dünya Savaşına Taraf Ülkelerin Ders … 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki ayrı tabloda Büyük devletlerin 1900 ile 1913 yılları arasında savaş gemisi 

imalatı sayıları karşılaştırmalı olarak verilmiş olup İngiltere’nin diğer ülkelere 

göre daha fazla savaş gemisi imal etmeye çalıştığı gösterilmiştir. Bir başka 

tabloda ise savaşın başlamasından önce büyük devletlerin askeri 
harcamalarındaki artışın tablosu gösterilmiştir. Bu tabloda en fazla askeri 

harcama bütçesi Almanlara ait olduğu yansıtılmıştır. Alman ders kitabında 

Saraybosna’daki savaşın başlangıcını sembolize eden suikasta yönelik bir 

görsel kullanılmamıştır.  

Tren’de batı cephesine mutlu bir şekilde giden Alman askerlerini 
fotoğrafı yer almıştır. Kullanılan bir karikatürde ise Alman ve 

Avusturyalıların İngiliz, Fransız ve Rusların başını nasıl ezdiklerini 

göstermekte ve İtilaf devletlerine eğilimi olan Yunan, Belçikalı, Sırp ve 
Karadağlıların bu durumu endişeyle izledikleri gösterilmektedir. Bir Alman 

posterinde ise Zeplinlerin altında bir Alman askerinin İngiltere’ye deniz 

üzerinden sıçradığı gösterilmiştir.  

Savaş propagandası başlıklı bölümde Alman kartpostalında Avusturya 

ve Almanların İngiliz, Fransız, Sırp ve Rus askerlerini silahla kovduğu 
gösterilmiştir. Burada İttifak ülkelerinden İtalya ve Osmanlı’ya dair bir 

temsiliyet görülmemiştir. Çocuk oyunları isimli bir Alman kartpostalında ise 

Alman çocuklarının savaş oyunları oynarken resmedilmiştir. Bir başka 

görselde ise çocukların taşıdığı dövizler aracılığıyla Almanların savaş bonosu 
alarak orduya katkı yapmaları teşvik edilmek istenmiştir. Avrupa kıtasındaki 

savaşın olduğu cepheler harita üzerinde gösterilmiştir. Ancak Anadolu 

yarımadasının devamı ve Akdeniz kıyısı gösterilmemiştir. Almanya’nın ilk 
defa savaşta Batı cephesinde zehirli gaz kullandığı 5000 İngiliz ve Fransız 

askerinin etkilendiği açıklanmıştır. Fransa’da savaşta yıkılmış bir kasabanın 

fotoğrafı gösterilmiştir. Ayrıca gaz maskeli İngiliz askerleri ve savaşta ölmüş 

askerlerin fotoğrafları gösterilmiştir. 
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Topyekûn savaş ya da cephe gerisindeki yaşamları anlatmak için 

görseller kullanılmıştır. Cephe gerisindeki hayatla ilgili zorlukları anlatmak 

için Berlinlilerin bir atı öldürüp yemeye çalıştıkları fotoğraf gösterilmiştir.  

Alman kadınlarının silah fabrikalarında daha fazla yer almalarını teşvik etmek 
için görsel kullanılmıştır. Savaşın ilerleyen zamanlarında Alman halkının 

savaşı desteklemeye yönelik düşüncelerinin değiştiği ve savaş karşıtı 

protestoların olduğu ifade edilmiştir. 

Beyaz bayraklı Alman askerlerinin ateşkes antlaşması imzalamaya 

gittiklerini gösteren fotoğraf kullanılmıştır. Almanya’da başlayan karşı 

devrimin öncüleri fotoğrafta yer almıştır. 

Savaş sonunda devletlerin kayıplarını gösteren bir tablo kullanılmıştır. 
Tabloda Rusya ve Almanya’dan 2 milyona yakın insanın öldüğü toplamda 9 

milyon insana yakın kişinin hayatını kaybettiği gösterilmiştir. Savaşın 

hatırlanması ile ilgili Almanya’da yer alan savaş anıtlarını gösteren fotoğraflar 

kullanılmıştır. 

Alman ders kitaplarındaki görsellerin söylem ve yansıttıkları bakış 
açısıyla değerlendirildiğinde savaşın sebebini dayandırdıkları İngiliz, Fransız 

emperyalizmini destekleyici görselleri tercih ettikleri bu konuda nesnel 

yaklaşmadıkları görülmektedir. Ders kitabındaki görsellerin bir nevi 
Almanya’nın savaşa katılımına meşru bir zemin hazırlamak amacı ile 

kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca savaş döneminde oluşturulmuş 

propaganda amaçlı poster afiş ve kartpostalların çoğunlukla Alman 
perspektifini yansıttığı söylenebilir. Alman ders kitabı görsellerinin ulusal 

içeriği yansıtmak adına daha yoğun kullanıldığı savaşın geneliyle ilgili 

görsellere daha az yer verildiği söylenebilir. Kullanılan görsellerde hem itilaf 

devletleri hem de ittifak devletlerinin savaştaki durumunu yansıtan görseller 
kullanılmıştır. Kullanılan görsellerin ilgi çekici öğrencilerin dikkat ve 

merakını uyandırıcı olduğu söylenebilir. Ayrıca kullanılan görsellerin çoğuyla 

ilgili soruların yer aldığı öğrencilerin bu sorularla kısmen görselleri 
anlamalarının ve yorumlamalarının istendiği görülmektedir. Görseller savaşın 

çok yönlü boyutlarını sergilemeyi esas aldığı cephelerden, kullanılan 

silahlara, taraflardan, cephe gerisindeki insanlara, yönetenlerden askerlere ve 

halklara kadar yansıtmaya çalıştığı görülmektedir. Ancak Üçlü ittifak üyesi 
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’nin görsel açıdan yansıtılmadığı ve ABD ile 

herhangi bir görselin ise kullanılmadığı söylenebilir. Bu açıdan ders kitabında 

kullanılan görsellerin Avrupa merkezli bir perspektiften yansıtıldığı 
düşünülmektedir.  Ayrıca savaşın Alman bakışını olumsuz etkileyebilecek 

olguları da kitapta görsellerle ifade etekten kaçınmadıkları söylenebilir. 

Örneğin savaşta ilk defa zehirli gazların Almanlar tarafından kullanıldığı ve 

5000’in üzerinde insanın öldüğü itiraf edilmektedir. 
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Bulgaristan 

Bulgaristan ders kitabında toplamda 18 
görsel yer almıştır. Görseller sadece 

Bulgaristan’ın savaştaki durumunu 

göstermemekte, aynı zamanda İngiltere, 
Avusturya-Macaristan, Fransa gibi 

diğer ülkelerin de durumunu 

yansıtmaktadır. Kitapta Bulgarların 

Balkan Savaş’ında kazandıkları zaferin 
sarhoşluğuyla bu savaşa girdiklerini 

belirten ve bir öz eleştiri niteliği taşıyan 

metne yer vermiştir. Savaş teknolojisini 
ve savaşın ağır yıkımını gösteren 

fotoğraflara da yer verilmiştir. 

Bulgaristan ders kitabında birinci 

dünya savaşının giriş bölümünde savaşa 

katılan Bulgar topçu alayının sancağının fotoğrafı yer almıştır. Savaş öncesi 
ittifakları anlatırken Kayser Wilhelm ve Avusturya Macaristan imparatoru 

Franz Josef’in birlikte fotoğrafı verilmiş aynı şekilde kraliçe Victoria ile 

akraba olan Rus Çarı II. Nikola’nın fotoğrafı yer almıştır. İngiltere’de bir silah 

fabrikasında çalışan kadınların fotoğrafı yer almıştır. Avusturya Macaristan 
veliaht prensi suikastıyla ilgili olay anı resmedilmiştir bu resim diğer 

kitaplarda da görülmektedir. Başka bir fotoğrafta ise gaz maskeli Bulgar 

birliğinin fotoğrafı yer almıştır.  

Savaş teknolojisi olarak Renault’un ürettiği bir Fransız tankı 

gösterilmiştir.  Bir başka fotoğrafta savaşın yarattığı yıkım ve psikolojik 
sonuçları gösterilmiştir. Esir Alman askerlerinin yıkılan bir katedralin 

yanından geçişleri yansıtılmıştır. İtilaf devletlerine ait bir fabrikada savaş 

uçaklarının seri üretimi fotoğraf olarak kullanılmıştır.  Son olarak 1918 yılında 
savaşın son durumu haritada gösterilmiştir. Savaş sonrası ittifak grubunda 

patlak veren devrimler de haritada gösterilmiştir.  Bulgaristan ders kitabında 

savaşın sonucu Versay antlaşması ve Sovyet devrimine dair görsellere yer 
verilmemiştir. Bulgaristan ders kitabında kullanılan görsellerin savaşın 

geneliyle ilişkili olduğu doğrudan Bulgaristan’ın savaştaki rolünü yansıtan 2 

fotoğrafa yer verildiği görülmektedir. Kullanılan görsellerde İtilaf veya İttifak 

devletlerinden birini bakışını öne çıkaran bir yansıtma gözlenmemiştir. 
Görsellere yönelik doğrudan sorulara rastlanmamıştır. Görsellerin kısmen ilgi 

çekici ve çocuklar için dikkat uyandırdıkları söylenebilmekle birlikte savaşın 

daha sınırlı bir boyutunu temsil eden görseller kullanılmıştır. Cephe gerisi ve 
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cephedekiler yansıtılmıştır. Ayrıca savaşın doğurduğu zararlar ve yıkıcılığa 

yönelik görsele de az da olsa yer verilmiştir.  

 

 

Macaristan 

Macaristan ders kitabında Birinci Dünya 

savaşı bir ünite olarak ele alınmıştır. 
Görsellik açısından oldukça zengin olduğu 

görülmektedir. Kullanılan haritalarda gerek 

savaş öncesi Avrupa haritası ve gerekse 

savaşın sona ermesiyle oluşan yeni haritayı 
nesnel bir şekilde yansıtmıştır. Ayrıca rakip 

devletlerin insan gücünü tablo ile 

karşılaştırarak yansıtmıştır. Örneğin savaş 
sonunda Türk ordusunun kaybını 325 bin 

olarak ifade etmiştir. Savaşın teknik 

boyutunu görsellerle sunmaya çalışmıştır. 
Yeni teknolojiler ve silahlar farklı ülkelerin 

askerleriyle birlikte verilmiştir. Savaşta 

kullanılan propaganda afişlerine çok az yer 

verilmiştir. 

Macaristan ders kitabının girişinde bir siper ve çevresi canlandırılmaya 
çalışılmıştır. Savaş öncesi ittifakları yansıtan bir harita kullanılmıştır. Bu 

haritada İtalya itilaf devletleri tarafında gösterilmiştir. 

Avusturya Macaristan veliaht presine yönelik Saraybosna’daki suikast 

diğer kitaplarda da kullanılan resim/illüstrasyonla gösterilmiştir. Savaşın 

başladığını bir gazete haberiyle de desteklemiştir. Savaşa katılan ülkeler ve 
kolonilerini gösteren bir dünya haritası kullanılmıştır. Avusturya Macaristan 

imparatoru Franz Josef’in savaşa katılımıyla ilgili halkına yapmış olduğu 

konuşma gösterilmiştir. Almanların Batı cephesindeki ilerlemelerini gösteren 

bir harita kullanılmıştır. İtilaf devletleriyle ittifak devletlerinin savaşta yer 
alan ordularını tabloyla karşılaştırmalı olarak göstermiştir. Bu tabloda en fazla 

askere sahip ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere olduğu 

görülmektedir. Diğer ülkelerin ders kitaplarında da tablodaki bilgiler tutarlı 

olduğu anlaşılmaktadır.  
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Vagonlardaki Alman askerlerini ve Paris’e gezmeye gidiyoruz 

şeklindeki yazıları gösteren bir fotoğraf kullanılmıştır. Savaşta kullanılan çok 

büyük top mermilerinin olduğu gösterilmiştir. Savaş teknolojisi açısından 

yansıtılmıştır. Savaşta kullanılan siperlerin ayrıntılı çizimle gösterimi 

yapılmıştır. Bazı görselleri sorgulatmak amacıyla görsellerin altına sorular 

konulduğu görülmektedir. Savaşta silah fabrikasında çalışan kadın görseli 

kullanılmıştır.  

Budapeşte’de savaş esnasında temel gıdaların karneyle dağıtımını 
gösteren bir liste kullanılmıştır. İttifak üyesi devletlerin liderleri II. Wilhelm 

ve Franz Joshef bir yüzükte resmedilmişlerdir. Macar askerlerinden 

günümüze kalan bazı eşyaların fotoğrafları kullanılmıştır.  Savaş teknolojisi 
açısından İngilizlerin makineli tüfekleri ve tankları, Fransız ve Macarların 

topları, Almanların denizaltıları ve uçakları resim olarak gösterilmiştir. Ayrıca 

savaş esnasında siperde gaz maskesi kullanan askerlin fotoğrafına yer 

verilmiştir. Macar ders kitaplarında Rusya’da Bolşevik ihtilalinin anlatımına 
birinci dünya savaşı içerisinde yer vermiştir. Bu kapsamda görsel olarak 

Rusların Bolşevik ihtilali sonucu Avrupa’daki gücünü göstermeyi yansıtan bir 

propaganda afişi kullanılmıştır.  Rus çarı II. Nikola ve ailesinin fotoğrafı ile 
Lenin’in devrimcilere hitabetini gösteren bir resim kullanılmıştır. Lenin’in bu 

görseli başka kitaplarda da yer almıştır.  

Tasvirleri yapılan görsellerin yansıttıkları bakış açıları 

değerlendirildiğinde savaşın ana müttefiklerinden biri olan Avusturya- 

Macaristan İmparatorluğu’nun bakiyelerinden biri olan Macaristan ders 
kitaplarında ulusal anlatıyı destekleyici unsurlara az yer verildiği görülmüştür. 

Ağırlıklı olarak Avrupa’daki savaşın sürecini yansıtan görseller kullanılmıştır. 

Kitapta kullanılan 43 görselin içeresinde Macarlarla doğrudan ilişkili 
görsellerin sayısı 10’un altındadır. İttifak devleti veya İtilaf devletinin bakışını 

öne çıkaran bir görsel dil kullanılmamıştır. Doğrudan görsellerle ilgili 

sorgulama ve anlamaya yönelik birtakım sorular kullanılmıştır. Kullanılan 
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görsellerin ilgi çekici olduğu ve öğrencilerin dikkatini artırmaya yönelik 

olduğu söylenebilir. Ayrıca bazı görsellerin özellikle öğrencilerin yaş düzeyi 

düşünülerek fotoğraflar yerine çizimle gösterildiği pedagojik açıdan 

değerlidir. Macaristan tarih ders kitabında savaşın olabildiğince çok yönünün 
görsellerle öğrencilere aktarılmaya çalışıldığı söylenebilir. Ancak savaşın 

yıkıcı, yönüne ait doğrudan görsellere yer verilmemiştir. 

 

Fransa 

Fransa ders kitabında toplam 42 görsel kullanılmıştır. Savaşın yıkıcı yönünü 
ortaya koymaya yönelik görsellere çokça yer verilmiş. Almanya ile yapılan 

cephe savaşları ile ilgili içerik ve görseller sıkça kullanılmış.  Fransa ders 

kitabında savaşın başlamasını tetikleyen olayın resmedilerek anlatıldığı 
görülmektedir. Savaş öncesi Avrupa haritasında ittifaklar gösterilmiştir. 

Hastanede yaralı bir Fransız askeri ve savaş başladığında ailesinden ayrılan 

başka bir Fransız askerinin fotoğrafı gösterilmiştir. Ayrıca Fransa’nın 

savaştığı Verdun cephesinden bir fotoğraf kullanılmıştır. Grafikle 1905-1914 
yılları arasında silahlanmaya yönelik ayrılan bütçeler gösterilmiş ve 

Almanya’nın diğer ülkelere göre çok fazla silahlanmaya bütçe ayırdığı 

yansıtılmıştır.  Savaşın gelişimi Avrupa haritası üzerinde gösterilmiştir. 
Özellikle Fransa’nın yer aldığı cepheler gösterilmiştir. Savaşın Avrupa 

dışındaki boyutu gösterilmemiştir. Büyük muharebeler olarak, Somme, 

Marne, Çanakkale, Verdun Tanenberg gösterilmiştir. Bu muharebeler 
Fransa’nın öncü olarak yer aldığı muharebelerdir. Tarih şeridinde Fransa’nın 

savaştaki önemli olaylarının tarihi verilmiştir. Bir başka haritada ise Verdun 

savaşı ayrıntılı gösterilmiştir. Verdun savaşında siperdeki Fransız askerlerinin 

olumsuz koşulları fotoğrafta gösterilmiştir. Bu açıdan Fransız ders kitabında 

yer alan görsellerin ulusal boyutta daha baskın olduğu söylenebilir. 

Alman ressam Otto Dix’in savaşla ilgili çizdiği resimler gösterilmiştir. 

Bir alman sanatçının bakışıyla savaştaki askerler resmedilmiştir. Savaşın 

yıkıcılığı dışa vurulmuştur. Fransa adına savaşa katılan Senegalli askerlerin 

fotoğrafı yer almıştır. Savaşta ülkelerin yaralı ve ölmüş asker sayıları 
karşılaştırmalı olarak tabloda gösterilmiş ve bu tabloda ABD yer almasına 

rağmen Osmanlıya yer verilmemiştir. Tabloda ölü ve yaralı oranının en 

yüksek olduğu devlet Fransa gösterilmiştir. Cephane fabrikasında çalışan 
İngiliz kadınların fotoğrafı gösterilmiştir. Ayrıca Renault şirketinin Fransız 

ordusu için savaş yıllarında ürettiği araç ve silah sayılarını gösteren bir tablo 

yer almıştır. İngiltere’de kullanılan bir afişte orduya para yardımı 

yapılmasının silah üretimine etkisi gösterilmiştir. Halkın katılımı istenmiştir. 
Bu da savaşın propaganda boyutunun ders kitabına yansıdığını 

göstermektedir. 
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Osmanlı Devleti’nin savaş sırasında ülkesindeki Ermenilere soykırım 

yaptığını iddia eden bunu görsellerle desteklemeye çalışan Fransa ders 

kitabında, Talat paşanın fotoğrafı, Osmanlının savaştığı cepheleri gösteren bir 

harita kullanılmış ve ölmüş sivilleri gösteren bir fotoğrafla soykırım yapıldığı 
mesajı verilmek istenmiştir. Gösterilen tabloda ise Osmanlı nüfusu içinde 

1.800 bin Ermeni’nin yaşadığı 600bin’inin yerinde 600bin’inin göç esnasında 

öldürüldüğü rapor edilmiştir. Birinci Dünya Savaşının tüm kayıplarının 9 
milyon olduğu düşünüldüğünde savaş esnasında 1milyon 200bin Ermeni’nin 

öldürülmüş olması tarihi gerçeklere uymayan bir propagandadır. Siyasi 

arenada her fırsatta tüm dünyaya sözde Ermeni soykırımını kabul ettirmeye 
çalışan Fransa’nın kendi toplumuna da bunu kabul ettirmek için kullandığı 

görseller ile küçük yaşlardan itibaren çocukların zihninde böyle bir algı 

oluşturma çabasının ders kitaplarına yansıdığını görmekteyiz.  Sovyet 

devrimine yer ayrılan bölümde Rusya’da savaştan önce ve 1917 yılları 
arasında temel gıda fiyatlarını karşılaştıran bir tablo sunulmuş ve fiyatların 

oldukça yükseldiği yansıtılmıştır. Şubat 1917 yılında Rusya’da yapılan bir 

grevin fotoğrafı sunulmuştur. 

 Ayrıca savaşın yıkımını 

göstermek için Almanların 1051 
gün boyunca bombardıman altında 

kalan Fransız şehirlerinden Reims 

katedralinin yıkıntısı ve önünde 
anne ve çocuk afişi gösterilmiştir. 

Savaşın cephe gerisindeki Fransız 

halkına çıkardığı maliyeti 

yansıtmıştır. Almanya’da savaş 
sonunda imparatora karşı başlatılan 

spartaküs isyanı halkın sokağa çıkışı 

yansıtılmıştır. Almanya ile 
imzalanan Versay antlaşmasını 

gösteren resimde İtilaf devletlerinin 

liderleri gururla resmedilirken 
Masada Almanya’nın imzasıyla 

çaresizliği yansıtılmaya çalışılmıştır. Tabloda savaş sonunda yenilen 

devletlerle imzalanan barış antlaşmaları ve tarihleri tablo halinde 

gösterilmiştir. Savaşın kilit isimleri olarak Fransız George Clemenceau, 
Lenin, Batı cephesinin itilaf devletleri komutanı Mareşal Foch ve ABD 

Başkanı Wilson’ın portreleri yansıtılmıştır. 

Afiş olarak Fransız halkının parasal yardımlarının silah olarak Alman 

askerlerine mermi olarak dönüştüğünün propagandası yapılmıştır. 
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Fransa ortaokul Tarih- Coğrafya ders kitabında kullanılan görseller 

incelendiğinde ağırlıklı olarak ulusal temalı içerikleri temsil ettiği 

anlaşılmıştır. Özellikle Fransa’nın kendi topraklarında savaştığı Verdun ve 

Somme savaşları kısaca Batı cephesi görsellerde en fazla temsil edilen 
konulardır. İtilaf Devleti üyesi olan Fransa’nın İtilaf devletlerinin bakışını 

yansıtan bir çerçevede görselleri kullandığı söylenebilir. Kullanılan 

görsellerle ilgili sorular sorulmuş ve görsellerden bilgiler elde edilme yoluna 
gidilmiştir. Bu açıdan kullanılan görsellerde ilgi çekicilik ve merak 

uyandırıcılık söz konusudur. Fransa ders kitabında kullanılan görsellerde 

ABD’ye savaş süresince yer verilmediği sadece Versay antlaşması konusunda 

görsellerle anlatılmıştır. Fransa ders kitapları savaşın yıkıcılığını sivillerin 
gördüğü zararları temsil eden görsellere yer vermiştir. Savaşta en fazla kaybın 

Fransa’ya ait olduğunu gösteren tablo diğer ülke ders kitaplarıyla 

örtüşmemektedir.  

 

İngiltere 

İngiltere ders kitabında toplam 56 görsel kullanılmıştır, Avustralya’dan sonra 

ders kitabında n çok görsel kullanılan ülkedir. Ders kitabında savaşın sebepleri 

olgusal olarak resmedilmiş, emperyalizm, milliyetçilik ve askeri güçlenme 
örnek olarak çizilmiştir. Harita olarak üçlü ittifak ve üçlü itilaf ülkeleri 

gösterilmiş ancak bu haritada Osmanlı Devleti gösterilmemiştir. Ayrıca 

savaşın resmi sebebi olarak birçok kaynakta yer alan Avusturya-Macaristan 
veliaht prensinin öldürülmesi illüstrasyon ile gösterilmiştir. Daha önce başka 

kaynaklardan gösterilmeyen köprüyü geçerken bomba patlatılması da 

resmedilmiştir. Bunun yanı sıra Avusturya Macaristan veliaht presini öldüren 

Sırp Milliyetçi Gavrillo Princip’in tutukluyken çekilmiş fotoğrafına da kitapta 
yer verilmiştir. Avusturya Macaristan veliahdının öldürülmeden önceki 

yaptıkları ve öldürülmesi kronolojik olarak kitapta yansıtılmıştır.   
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Kitapta İngiliz krallığının savaşa destek toplamak amacıyla yapmış 

olduğu propagandayı içeren görsellere yer verilmiştir. İngiliz erkeklerini 
askere çağıran propaganda afişi ile İngiliz halkını savaşa destek vermeye 

çağıran propaganda afişleri kullanılmıştır. Bu afişler eleştirel bir yaklaşımla 

sorgulanmış ve analiz edilmiştir. Aynı şekilde savaş döneminde kullanılan 

posterlerin vermek istedikleri mesajların da eleştirel bir şekilde sorgulatıldığı 
görülmektedir. Afişlerin yanı sıra savaşa katılmak konusunda okul öğrenci 

fotoları, Hintli askerlerin fotoları kullanılmıştır. Ancak açıklamasında 

hükümetin daha çok askere ihtiyacı olduğundan zorlama yöntemlerine 
başvurdukları açıklanmıştır. Bu açıklama ile özellikle küçük yaştaki 

çocukların ve sömürge ülkelerindeki bireylerin zorla askere alma 

durumlarının meşrulaştırılmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Avustralya ve 
Hindistan gibi sömürgelerden ve kolonilerden İngiliz ordusuna katılımla ilgili 

örnek kişilerin görselleri sunulmuş olup o dönemde İngiliz ordusuna katılmayı 

duyurmak için afiş örnekleri kullanılmıştır. Görsellerin sunumu bu kişilerin 

savaşa katılmaya istekli oldukları bakışını yansıtıyor. Bu görsellerde 
İngiltere’nin kendi savaş politikasını ders kitabına yanlı bir şekilde aktardığı 

görülmektedir. Çünkü sömürge ülkelerde yaşayan insanların hiç tanımadıkları 

bilmedikleri bir ülkede savaşmak için gönüllü olmalarına bir neden 

bulunamaz.   

Ayrıca propaganda amacıyla savaşın karşı tarafı ve en önemli 
düşmanlarından biri olan Almanya’nın kötülenmesine yönelik posterlere ders 

kitabında yer verilmiştir. Almanya’nın kötülenmesi yine İngiltere’nin savaşa 

katılma sebeplerini güçlendirme amacı ile yapıldığı düşünülmektedir. 
Posterler ile ilgili sorular sorularak dönme ait görseller sorgulatılmıştır. Sonuç 

olarak savaşta propaganda araçları olarak afis ve posterler inceletilmiştir. 

Görsellerde cephelere sıklıkla yer verilmiştir. Batı cephesi haritası 

gösterilmiştir. Ayrıca Alman siperlerini ele geçiren İngiliz askerlerini gösteren 

fotoğraf kullanılmıştır. Bir siperde yaşamanın zorluğu mesaj olarak verilmek 
istendiği görülmektedir. İngiltere ders kitabında savaş teknolojisi ile ilgili pek 
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çok görsel kullanılmıştır. Kitapta savaşta kullanılan farklı silah türlerini 

tanıtan resimler yer almıştır. İlk zehirli gazı Almanların kullandığını ardından 

her iki tarafta da zehirli gazların kullanıldığı açıklanmıştır. Gaz maskesinin 

çözüm olduğu gösterilmiştir. Ayrıca tankı İngilizlerin icat ettiği ifade 
edilmiştir. Savaşta kullanılan bombardıman uçaklarının fotoğrafları 

gösterilmiştir. Kısacası savaşın silah teknolojisindeki geldiği durum 

fotoğraflar ile gösterilmiştir. Savaşta askerlerin psikolojik ruh halleri ile ilgili 

örnek bir İngiliz askerinin durumu fotoğrafla açıklamıştır. 

Savaşın sonunu gösteren birçok görsel itapta yer almıştır. Savaşın 
kazanılması üzerine İngilizlerin sevinci fotoğrafla gösterilmiştir. Dünya 

haritası üzerinde savaşta hangi ülkenin ne kadar kayıp verdiği gösterilmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden İngiliz öğrencileri temsil eden 
bir anıt fotoğrafı yer almıştır. İngiliz öğrencilerin gelincik çiçeklerini anıtlara 

bıraktıkları güncel bir fotoğraf kullanılmıştır. Savaşın sonunda ABD, Fransız 

ve İngiliz başbakanlarının fotoğraflarına yer verilmiştir. Resimlerle savaşı 

Almanya’nın kaybettiği üzerinde durulmuştur. İngiltere’nin savaşı kazanan 
taraf olarak ders kitabında bu durumu vurgulayacak ve genç nesillerin 

zihninde bunun gururunu yaşayacak imgelere ders kitabında yer verdiği 

söylenebilir. Ayrıca İngiltere savaştaki müttefiklerinin görsellerine de yer 
vermiş, düşman ülke olarak Almanya’ya vurgu yapmıştır. Bu anlamda ders 

kitabında kullandıkları görseller genel olarak Almanya ders kitabında olduğu 

gibi Avrupa merkezli bir bakış açısıyla yansıtılmıştır.  

İngiltere ders kitabında yer alan görseller genel olarak 

değerlendirildiğinde görsellerin ulusal düzeyde değil genel olarak savaşa 
katılan birçok ulusu yansıttığı görülmektedir. Ayrıca birçok koloni ve 

sömürgeye sahip olan İngiltere’nin buralardan zorla savaşmak için getirdikleri 

askerleri gönüllü göstererek savaşa toplumsal bir boyut kazandırmak 
istedikleri görülmektedir. Ders kitabındaki görseller her ne kadar genel 

boyutta olsa da itilaf devletleri eksenli olduğu ve savaşa katılımın haklı 

gerekçelere dayandırılmaya çalışıldığı söylenebilir. Ancak kitapta yer alan 

görsellerin sorular ile sorgulatılması pedagojik açıdan öğrencilere eleştirel bir 
bakış açısı kazandırma amacı güttüğü söylenebilir. Ders kitabındaki 

görsellerde savaşın nedeni, cepheler, müttefikler, savaşın sonuçları gibi birçok 

yönden savaşın yansıtılmaya çalışıldığını göstermektedir.  

 

İtalya 

İtalya, toplamda 49 görsel ve 30 sayfalık içerikle ders kitabında Birinci Dünya 

Savaşı’na en fazla yer veren Avustralya’dan sonra ikinci ülke olmuştur. 

Görsel çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir sunuma sahiptir. İtalya ders 
kitabında İtilaf ve ittifak devletlerinin hemen hepsi ile ilgili görsellere 
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rastlanmakla birlikte ağırlıklı olarak savaştaki genel durumu gösteren 

görseller yer almaktadır. Ancak savaşın başında İtalya’nın İtilaf devletlerinin 

yanında yer alması, “teklifleri değerlendirme” süreci olarak ifade edilmiştir. 

Ulusal ve küresel anlatım olarak iyi bir denge sağlanmış ancak konu 
dağılımında İtalya’nın savaşa girme sebebi ve savaşta üstün olduğu durumlara 

daha çok yer verilmiştir.  

Savaşın 

başlatılmasıyla ilgili 

Gavrillo Principe’nin 
tutuklama fotoğrafına yer 

verilmiştir. Almanya’nın 

Rusya’ya savaş ilan 
etmesini kutlayan 

kalabalığın yer aldığı 

fotoğraf kullanılmıştır. 

Paris tren garından kuzeye 
doğru hareket etmek üzere 

toplanan askerlerin 

fotoğrafı kullanılmıştır. Haritada İtilaf ve ittifak devletlerini gösteren bloklar 
yer almıştır. Pasta grafik ile birinci dünya savaşına katılan devletlerin 

karşılaştırmalı asker oranları ve savaş sonunda katılan devletlerin ölüm 

oranları gösterilmiştir. Grafiğe göre savaşa en fazla askeri sırasıyla Rusya, 
Almanya, İngiltere, Avusturya Macaristan, Fransa İtalya, ABD, Osmanlı ve 

Bulgaristan gösterilmiştir.  Ölüm oranlarında ise sırasıyla Almanya, Rusya, 

Fransa, Avusturya Macaristan, İngiltere, İtalya, Sırbistan, Türkiye Romanya 

ve ABD grafikte gösterilmiştir.  

İtalyan propaganda afişleri gösterilmiştir. Bu afişlerde altının mermiye 
dönüşüp topla atılması resmedilmiştir. Halktan zafer için para verin çünkü 

zafer barıştır sloganı kullanılmıştır. Bir başka afişte İtalyan erkeklerin askere 

yazılması teşvik edilmiş, asker kıyafetiyle eşini ve çocuğunu kurtarmaya 

gitmeye hazırlandığı resmedilmiştir. Bir başka afişte dünyanın uygarlaşması 
ve özgürleşmesi için ulusal krediye üye ol şeklinde bir slogan eşliğinde İngiliz, 

Fransız, İtalyan ve ABD’li askerler bir arada gösterilmiş arkada ise bayraklar 

yer almıştır. 

Bir başka fotoğrafta nakil halindeki İtalyan askerleri gösterilmiştir. 

İtalyan siyaset hareketinden fütüristler fotoğraflanmıştır. İtalya’nın savaş 
politikasına karşı çıkanların idamının İtalyan yazarların milliyetçilikle ilgili 

katkılarının fotoğraflanmıştır. İtalya’nın savaşa girmesiyle ilgili manifestonun 

ilan edildiği fotoğraf kullanılmıştır. Avusturya Macaristan imparatorluğuyla 
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İtalya’nın karşı karşıya geldiği güney cephesi haritada gösterilmiştir. Savaş 

süresince ve savaş sonunda sınırlar gösterilmiştir. 

Askeri yeni teknolojiler ile ilgili tankların uçakların, denizaltıların, 

makineli tüfeklerin, topların, gaz maskeli tatbikatları ve 400 mm’lik topların 

fotoğrafları gösterilmiştir. Bu teknolojiyle ilgili savaşın tarafları bazında 

üstünlük noktasında bir anlatımda bulunulmamıştır.  

Versay antlaşmasını imzalayan itilaf devletleri liderlerinin fotoğrafı 
gösterilmiştir. Versay antlaşmasının imzalanmasıyla ilgili birden çok fotoğraf 

kullanılmıştır. Almanya’nın Versay antlaşmasını imzaladığı sahne İngiliz ders 

kitabında gösterilen resimle farklı olarak gösterilmiştir. Birinci dünya 

savaşından önce Avrupa siyasi haritasıyla Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Avrupa haritası kullanılmıştır. İkinci haritada Türkiye topraklarının Doğu 

Anadolu ve Doğu Karadeniz bölümlerinde Ermenistan devleti toprakları 

gösterilmiştir. İtalya’ya ait ders kitabının görsel içeriklerinin 
değerlendirilmesinde Fransa ve Almanya kitaplarında görüldüğü gibi savaşı 

Avrupa’ya sınırlayan bir daraltma olduğu görülmektedir. Ancak İtalya ders 

kitabında görsel olarak genel ile ulusal dengesi sağlanmış yoğunluk bir tarafa 
kaydırılmamıştır. İtalya ders kitapları propaganda olarak afişleri ders 

kitaplarında kullanmış ve bunların savaş zamanı propaganda amacıyla 

hazırlatıldığından bahsedilmiştir. Önce ittifak üyesi daha sonra İtilaf devletleri 

tarafına geçen İtalya’nın ders kitabında bunu tarafsız kalıp teklife göre karar 
verme şeklinde açıklayan bir bakış sergilemiştir. Ancak görsel sunumlarda 

itilaf devletlerinin baskın bakışını yansıtan bir temsil sergilemediği 

söylenebilir. İtalya ders kitabında ilgi çekicilik gözetilmeksizin konuyla ilgili 
fotoğraf ve haritalara yer vermiştir. Görselleri doğrudan sorgulayacak etkinlik 

veya sorulara yer verilmemiştir. Savaşın bir yıkım olduğu duygusunu ve 

düşüncesini oluşturacak türden görsellere yer verilmemiş genel savaşın 
gidişiyle ilgili olguları yansıtacak görseller kullanılmıştır. Ancak İtalya ders 

kitaplarında savaşa karşı çıkanların görüşlerini yansıtan görsellere de yer 

vermiştir. 

 

Avustralya 

Avustralya ders kitabında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili içeriğe 55 sayfa yer 
ayrılmış ve bu içerikte 68 görsel kullanılmıştır. Avustralya bilindiği üzere çok 

uzun süre İngiltere’ye bağlı sömürge bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. 

Dolayısı ile kendi başına tarihte varlığını pek gösterememiş ve 
Avustralyalıların Birinci Dünya Savaşı gibi önemli bir savaşta varlıklarını 

göstermiş olmaları milli tarihlerini oluşturmaları açısından önemli bir 

enstrüman olarak değerlendirilmiştir. Avustralya ders kitabı incelendiğinde 
Birinci Dünya Savaşı’nın sunumu bu bilgileri doğrular niteliktedir. Savaş 



 

 

 

 

 

 

 

100. Yılın Sonunda Birinci Dünya Savaşına Taraf Ülkelerin Ders … 

 

 

 

105 

daha çok Britanya Krallığı ve Almanya arasında gerçekleşmiş gibi 

sunulurken, savaşın kazanılmasında Anzakların rolünden sıkça 

bahsedilmiştir. Kitapta Birinci Dünya Savaşının nedenlerinden sonuçlarına, 

kullanılan teknolojik aletlerden günlük yaşama etkisine kadar pek çok konu 
çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Çanakkale savaşına doğrudan 

değinilmezken, Gelibolu’da Anzaklar ile Türkler arasında yaşanan savaş 

sunumunda daha çok Anzakların başarılarını anlatan ifadeler kullanılmıştır. 
Konunun genel olarak sunumunda Avustralya’nın İngiltere’nin etkisinden 

kurtulamadığı, ABD’nin savaşa girişine meşru zemin oluşturma çabasında 

olduğu da tespit edilen sonuçlar arasındadır. 

Londra’ya doğru hareket eden Anzak askerlerinin fotoğrafı girişte 

kullanılmıştır. Askere katılmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanmış bir İngiliz 
posteri yansıtılmıştır. Savaşın başlamadan önce büyük İngiliz siyasetini 

göstermek amacıyla Kraliçe Victoria’nın çeşitli Avrupalı ülkelerin yönetici 

aileleriyle yaptırdığı siyasi evliliklerin önemine vurgu yapılmış bu kapsamda 

Alman imparatoru olacak 2. Wilhelm’in ve Çar II. Nikola’nın İngiliz kraliyet 

ailesinin yakın akrabaları olduğu gösterilmiştir.  

Savaş başlamadan önceki Avrupa Siyasi sınırlarını gösteren harita 

kullanılmıştır. Avrupalı imparatorlukların dünya üzerindeki toprakları dünya 

haritasıyla gösterilmiştir. Savaşın başlangıcıyla ilgili Franz Ferdinand’ın 

öldürülme anı resmedilmiş ve daha önceki kitaplarda da bu resme 

rastlanmıştır. 

İngiliz kitaplarında olduğu gibi Avustralya kitabında da İngiltere bağlı 

olmasına rağmen talep edilenden fazla miktarda Avustralyalı erkeğin savaşa 

katılmak için gönüllü yazıldığı yansıtılmış bu kapsamda poster örnekleri 

kullanılmıştır. Ayrıca Avustralya’da savaşa katılmak istemeyenlerin de 

olduğu kitapta yansıtılmış ve bunlardan öncü olanların resmine yer verilmiştir. 

Savaş teknolojisine yer 

veren Avustralya kitabında 

İngiliz uçaklarının savaşta 

önemli bir rol oynadıkları 
resmedilmiştir. Ayrıca İngiliz 

makineli tüfekleri ve gaz 

maskeli askerlerin fotoğrafları 
kullanılmış ve savaşta ilk defa 

Almanların zehirli gazı silah 

olarak kullandıkları ifade 

edilmiştir.  

Savaşın olduğu bölgeleri 
gösteren Ortadoğu ve Avrupa 
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haritasında Osmanlı toprağı olan Arabistan ille İran aynı kategoride tarafsız 

devletler gibi yansıtılmıştır. Oysa Arabistan Osmanlı topraklarında yer 

alıyordu ve Halife  

Arapları da kapsayan Cihat ilan etmişti. İngiliz ajanı Lawrence ‘in 

fotoğrafı gösterilirken onun Arap isyanıyla ilgili yazdıklarının doğruluğunun 

tarihçiler tarafından sorgulandığı anlatılmıştır. İngiltere’den ABD ye giden bir 
yolcu gemisinin Almanlar tarafından batırıldığı ve batırılma anının resmî 

kullanılmıştır. Alman Deniz altıların sivilleri taşıyan ABD yolcularının yer 

aldığı yolcu gemileri batırdığı yansıtılmıştır. 

Avustralyalı askerlerin 

Gelibolu’da siper hayatı resimle 
yansıtılmıştır. Anzak askerlerinin 

savaştığı cephe haritası çıkartma 

ve saldırı fotoları gösterilmiştir 
Gelibolu’da başarılarıyla meşhur 

olduğu belirtilen Avustralyalı 

general fotoğraf ile anlatılmıştır. 
Gelibolu cephesiyle ilgili 

Türklere ait herhangi bir görsel 

ile anlatım yapılmamıştır. 

Avustralya’da ateşkesin ilanını 
kutlayan halkın meydanlarda 

toplandığını gösteren fotoğraf 

kullanılmıştır. Savaşın cephe 
gerisinde yaşamı etkilemesi 

konusunda kitaplarda görseller kullanılmıştır. Batı cephesinde itilaf 

devletlerinin kayıplarının fazla olması üzerine daha fazla Avustralyalı askeri 
orduya yazdırmak için baskı yaptığı ve bunun için propaganda posterlerini 

kullandıkları yansıtılmıştır. İngiliz ordusunda yer alan farklı milletlerdeki 

askerlin savaşa katılım sayıları ve zayiatları tablo olarak gösterilmiştir. 

Avustralyalıların savaşın başındaki istekliliğinin kayıplarla birlikte 
hoşnutsuzluklara bıraktığından bahsedilmiştir. Bununla ilgili broşür örneği 

kullanılmıştır. Avustralyalı erkekleri savaşa katılmaya gönüllü yapmak için 

Almanları kötüleyen posterlerin kullanıldığını ifade etmiştir. Bu görsellerin 
benzerlerine İngiltere ders kitabında da rastlanmıştır. Bu durum Avustralya 

ders kitabının İngiltere’nin etkisinden kurtulamadığını göstermektedir. Alman 

mallarının boykot edilmesine yönelik postere yer verilmiştir. Savaşı anmak 

için Avustralya’da yapılan anıtlara yer verilmiştir. Anzakların Gelibolu’da 
savaş esnasındaki zamanlarıyla ilgili yazılan kitapların görseli kullanılmıştır. 

Avustralyalıların millet olma şuuruna Gelibolu kıyılarında ulaştığını yansıtan 

görseller kullanılmıştır. Ayrıca savaş sonrası plastik cerrahinin çok ilerlediğini 
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yüz ameliyatlarının İngiltere’de yaygın şekilde yapıldığı örnek fotolarla 

gösterilmiştir. 

Avustralya ders kitabına bakıldığında ulusal genel dengesinin ulusal 

anlatı lehine döndüğü görülmektedir. Ancak savaşın Avrupa’daki seyri ve ana 

cepheler ile ilgili görseller dikkate değer şekilde kullanılmıştır. Avustralya 
ders kitabında İtilaf ittifak gruplarından birini öne çıkaran bir bakış 

görsellerde kullanılmamıştır. Ancak Anzak anlatısında bile Yeni 

Zelandalıların eşdeğer bir şekilde görsellerde temsil edilmediği 

görülmektedir.  Beceri temelli Avustralya tarih ders kitabında görsellerin 
etkili bir şekilde sorgulandığı bu görsellerin analitik bir açıdan incelenmeye 

alındığı görülmektedir. Seçilen görsellerin pedagojik olarak ilgi ve merakı 

artırıcı nitelikte olduğu söylenebilir. Kullanılan görsellerin Avustralya milli 
kimliğinin inşası açısından seçildiği ve bu ortak hafızanın oluşturulmasında 

ders kitabının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Avustralya’nın savaşa 

katılımını olumlayıcı görsel unsurlara yer verildiği gibi savaşın ilerleyen 

zamanlarında artan kayıplarla birlikte savaş karşıtı bakışa da görsel temsil 

açısından yer verilmiştir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışma Birinci Dünya Savaşı’nda itilaf ve ittifak devletlerinin tarafında 

yer almış ülkelerin bir şekilde yerini almış bakiyesi olmuş devletlerde 
(Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve 

Avustralya) ortaokul düzeyinde okutulmakta olan ders kitaplarında Birinci 

Dünya Savaşı ile ilgili konu başlıklarını ve görselleri incelemek ve bu 
görsellerin savaşı nasıl yansıttığını belirlemek amacı ile yürütülmüştür. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk olarak Birinci Dünya Savaşı’na sayfa 

sayısı olarak en fazla Avustralya ders kitabında, en az ise Bulgaristan ve 
Türkiye ders kitaplarında yer verildiği belirlenmiştir. Avustralya ders 

kitabında Birinci Dünya Savaşı’na bu kadar çok yer verilmiş olması 

Anzakların bu zamana kadar tarih sahnesinde ve savaşlarda doğrudan etkili 

olmamalarından, buna bağlı olarak bu savaşın özellikle de Çanakkale 
savaşlarındaki varlıklarının onların uluslaşması konusunda dönüm noktası 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Avustralya tarihinin %20’sini 

Birinci Dünya Savaşı /Gelibolu muharebelerinin oluşturduğu ifade 
edilmektedir (http1).  İncelene kitapta bunun daha fazlasının Birinci Dünya 

savaşına ayrıldığı görülmüştür. Sharp (2014) 1916 ile 1936 yılları arasındaki 

Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kamusal söylemler ile savaşın ders kitaplarına 
yansıtılması arasındaki uyuşmazlıkları incelemek amacıyla bir çalışma 

yürütmüştür. Çalışma sonucunda bu tarihler arasında savaş ile ilgili 

Avustralya halkı arasında birçok olumsuz söylemin yer aldığını, ancak ders 
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kitaplarına bunun yansıtılmadığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ders kitaplarında 

Avustralya milli kimliğini oluşturmak amacıyla Anzakların başta Gelibolu 

cephesi olmak üzere savaştaki etkin rolünün sıklıkla vurgulandığı ve bunu 

destekleyici görsellerin kullanıldığını ifade etmiştir. Çalışmada Birinci Dünya 
Savaşı’nın kaybedenleri arasında yer alan Bulgaristan ders kitabında ise 

durum Avustralya ders kitabının tam tersidir. Bulgaristan ders kitabında 

savaşa çok az yer ayrıldığı ve oldukça az görsel kullanıldığı tespit edilmiştir.  
İsov (2014) Birinci Balkan Savaşı’nın Bulgar tarihi literatürüne ve ders 

kitaplarına yansımasını incelediği çalışmada Birinci Balkan Savaşı’nın Bulgar 

milliyetçiliğinin gelişmesinde oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Bundan 

dolayı Bulgar tarihinde Birinci Balkan Savaşı ile ilgili oldukça çok 
araştırmanın yapıldığını ancak Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan olumsuz 

sonuçlardan dolayı Birinci Dünya Savaşı sonrası bu konu ile ilgili araştırma 

sayılarının oldukça azaldığını ortaya çıkarmıştır. Bu durumun ders kitaplarına 
da yansıdığını ifade etmiştir. Çalışmada incelenen ders kitapları genel olarak 

değerlendirildiğinde Birinci Dünya Savaşı’na itilaf devletlerinde yer alan 

ülkelerin ders kitaplarında daha fazla yer verildiği ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada ikinci olarak ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’nın 

hangi konu başlıkları altında ele alındığı incelenmiştir. Savaşın başlama 
nedenleri, savaş süreci ve savaşın sonuçlarını içeren konu başlıklarına tüm 

kitaplarda yer verildiği belirlenmiştir. Avusturya-Macaristan arşidükü Franz 

Ferdinand’ın Saraybosna’da uğradığı saldırıya Almanya, Bulgaristan, 
Macaristan ve İngiltere ders kitaplarında savaşın resmi başlama sebebi olarak 

ayrı bir konu başlığı altında yer verilmiştir. Ayrıca Sovyet devrimine 

Macaristan, İtalya ve Fransa ders kitaplarında konu başlığı olarak, Paris Barış 

Konferansına ise Türkiye ve İtalya ders kitaplarında yer verildiği 
belirlenmiştir. Savaş anıları gibi daha özel konulara ise Almanya ve 

Avustralya ders kitaplarında yer verilmiştir. Kitaplarda yer alan görsel 

çeşitlilik çalışmada incelenen bir diğer alt problemdir. Bu kapsamda çalışma 
sonucunda bütün ders kitaplarında genel olarak en fazla fotoğraf görselinin 

kullanıldığı, en az ise zaman şeridi görselinin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Görsel sayısı açısından en fazla görsel Avustralya ders kitabında, en az görsel 

’in ise Türkiye ders kitabında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca görsel çeşitlilik 
açısından çalışma kapsamında belirlenen tüm görsel çeşitlerinin Fransa ve 

Avustralya ders kitaplarında kullanıldığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında yer 

alan görseller sayı ve çeşit bakımından genel olarak değerlendirildiğinde itilaf 
devletlerini temsil eden (İngiltere, Fransa, İtalya ve Fransa) ülkelerin ders 

kitaplarında görsellere daha fazla yer verildiği ortaya çıkmıştır. Bu durum 

sayfa sayısı ile paralellik göstermektedir. 

 Ders kitaplarında kullanılan görseller, içerdikleri mesajlar ve 

yansıttıkları bakış açıları boyutuyla incelendiğinde 8 ülkenin benzer tarafları 
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olduğu gibi farklı yansıttıkları olay ve olgulara da rastlanmıştır. İngiltere, 

Fransa, Almanya ve İtalya görselleri ülke ve Avrupa dengesi gözetecek 

yoğunlukta ele almışken Bulgaristan ve Macaristan daha Avrupa merkezli bir 

temsili kitaplarda sunmuşlardır. Türkiye ve Avustralya ders kitaplarında ise 
ulusal anlatılar genel anlatılara oranla daha yoğun olarak görseller üzerinden 

yansıtılmıştır. Gerek konu başlıkları ve gerekse görsellerde yansıtılan içerikler 

savaşın bir Avrupa savaşı olduğu izlenimi vermektedir. Oysa savaşa dünyadan 
26 farklı ülkeden katılım olduğu bilinmektedir. Bu ülkeler arasında savaşın 

kaderini değiştirecek olan faktörlerden olan   ABD’ye ait savaşla ilgili bir ya 

da iki görsele yer verilmiştir. Bu durum savaşın cephelerinin gösterildiği 
haritalarda da aynı şekilde yansımıştır. İtilaf devletlerinin veya İttifak 

devletlerinin rakip gördükleri ülkeleri yok saymak bahsetmemek bir taraftan 

aynı ortak kaderi paylaşan aynı bloktaki ülkelerin birbiriyle ilgili bilgilere ve 

görsellere yer vermemesi ayrı bir boyuttur.  

Görsel öğeler açısından tablo ve grafiklerin çoğunlukla ülke 

karşılaştırmaları için kullanıldığı ve bu kapsamda kullanılan figürlerin 
genelde tutarlı oldukları nesnel yaklaşılmaya çalışıldığı sonucuna varılmıştır. 

Ders kitapları görsel açıdan ortak nokta olarak Avusturya Macaristan veliaht 

prensinin öldürülmesini yansıtmışlardır. Ayrıca savaşın başında ve sonunda 
özellikle Avrupa siyasi haritasındaki değişim bütün kitaplarda gösterilmiştir. 

Ders kitaplarında kullanılan afiş poster ve karikatürlerin özellikle bir 

propagandayı yansıttıkları öğrencilere aktarılmış olup ilgili sorularla 
öğrencilerin anlamalarını kolaylaştırma yoluna gidilmiştir.  Ders kitaplarında 

kullanılan ortak görsellerden biri de savaşta kullanılan yeni teknoloji silahların 

tanıtımı ve siper savaşlarının geldiği boyut üzerinedir. Uçaklar, tanklar, 

makineli tüfekler ve zehirli gazlara karşı gaz maskeleri çocukların ilgisini 
çekecek şekilde kitaplarda görsel olarak kendine yer bulmuş ortak temalardan 

biridir. Pingel (2003), 2000’li yıllara kadar Avrupa ülkelerinde birinci dünya 

savaşıyla ilgili temel anlatılardan bahsederken batı cephesindeki siper savaşı 
üzerine anlatılanların modern teknolojinin yıkıcı gücünü yansıttığını ifade 

etmiştir. İster üstün ister kuşatılmış konumda olsun her iki tarafın da bu 

teknolojiden neredeyse aynı biçimde etkilendiğini belirten Pingel, bu teknoloji 
sayesinde tarafların eşitlendiğini, askeri stratejilerin yansıra bireysel 

kahramanlıkların boşuna olduğunu vurgulamıştır. Savaşın siviller üzerindeki 

etkisinin görsellerde az da olsa sunulmaya başlandığının savaşın yıkıcılığının 

ve uzun süreli yarattığı tahribatın bir daha yaşanmaması için  bir hafıza 

oluşturma sürecinin de önemli olduğunun görülmeye başlandığı söylenebilir. 

Ders kitapları zamanı, yeri ve işlevi bağlamında incelenebilecek sosyal 

materyallerdir. Bu bağlamda ders kitabında yer alan içerik ailelerin 

beklentilerinden devletlerin ulusal politikalarına kadar birçok faktörden 
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etkilenir (Anyon, 1979). Bu faktörler birleşerek eğitim politikaları şeklinde 

öğretim programlarına yansır. Bunun sonucunda ders kitaplarında yer alan 

yazılı ve görsel içerik bu doğrultuda hazırlanır. Dolayısıyla toplumlar ideal 

düşüncelerini gelecek nesillere aktarırken bu durumu ders kitaplarına da 
yansıtırlar. Özellikle tarih ders kitaplarında sunulan bilgiler, öğrencileri 

politik yaşama ve toplumun diğer kurumlarına katılmaya hazırlamayı 

amaçlamaktadır. Ders kitaplarında öğretilen tarihin nesnel olduğu ve 
öğrencilere çağdaş sorunları ve bu sorunları yorumlamak için 

kullanabilecekleri tarafsız bilgileri sağladığı varsayılmaktadır (Anyon, 1979). 

Ancak bazı akademisyenler, okulda öğretilenin nesnel olmadığını, ancak 

belirli güçlü sosyal grupların çıkarlarını yansıttığını iddia etmektedirler. 
Örneğin Emile Durkheim, Fransa'da orta öğretimin gelişiminin bir analizinde, 

on yedinci yüzyıldan yirminci yüzyılın başlarına kadar Fransız akademik 

yaşamına egemen olan klasik eğitimin, Katolik kilisesinin sosyal ihtiyaçlarına 
nasıl hizmet ettiğini ifade etmiştir (Akt. Anyon, 1979). Ancak ders kitaplarının 

içeriği kimler tarafından oluşturulursa oluşturulsun ve hangi gruptan 

etkilenirse etkilensin hala ders kitapları en temel öğretim materyalidir. Bu 
açıdan öğrenciler hala öğrendikleri bilgilerin büyük çoğunluğunu ders 

kitaplarından öğrenmektedirler. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı’nın 

çocuklara öğretimi de ilk olarak ders kitaplarında başlamaktadır denebilir. 

Einhaus ve Pennell (2014) yürüttükleri “Sınıfta Birinci Dünya Savaşı: 
Öğretim ve Kültürel Hafızanın İnşası” başlıklı proje çalışmasında 

katılımcılara Birinci Dünya Savaşı’nı öğretmek için hangi kaynakların 

kullanılabileceğini sormuştur. Katılımcıların %91’i bu soruya ilk sırada ders 
kitabı cevabını vermiştir. Bu kapsamda bu savaşla ilgili ders kitaplarında 

kullanılan her bir bilgi veya görsel öğrencilerin bu savaşa ilişkin algılarını 

doğrudan etkilemektedir. Ayrıca ders kitaplarında kullanılan görseller hem 
içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlar hem de görsel öğrenenlerin 

öğrenmesini destekler.  

Çalışma ile ilgili yapılan literatür taraması sonucu “Birinci Dünya 

Savaşı’na katılan ülkelerden mesaj var, Gençler Cihan Harbi’ni farklı 

perspektiflerden tartışıyor ve yazıyor” başlıklı bir projenin mevcut çalışmanın 

sonucunu destekler nitelikte sonuçlara ulaştığı belirlenmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı’na katılan ülkelerden bazılarının ders kitaplarının farklı değişkenler 

açısından ortaokul öğrencilerine inceletildiği proje sonucunda bu ülkelerin 

ders kitapları ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır. 7. 8. ve 9. Sınıf düzeyinde 
yardımcı kaynak olarak okutulan İngiltere ders kitabında 512 sayfa içinden 

Birinci Dünya Savaşı’na 6 sayfalık bir bölümün ayrıldığı, kitapta savaşla ilgili 

7 resim, 1 fotoğraf kullanıldığı, tablo, grafik, harita ve karikatürlere hiç yer 
verilmediği belirlenmiştir. Ayrıca görsellerde sadece savaşın askeri 

boyutunun ön plana çıkarıldığı ifade edilmiştir. Avustralya ders kitabında 194 
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sayfa içerisinde Birinci Dünya Savaşı’na 9 sayfalık bir bölüme yer verildiği, 

savaş ile ilgili grafiklere, resimlere, tablolara, karikatürlere, haritalara ve 

posterlere yer verildiği ortaya çıkmıştır. Almanya ders kitabında 224 sayfa 

içerisinde Birinci Dünya Savaşı’na 6 sayfalık bölüm ayrıldığı, görsel olarak 
fotoğraf, afiş ve harita kullanılırken grafik, tablo ve karikatüre yer verilmediği 

belirlenmiştir. Almanya ders kitabında yer alan görsellerin farklı bakış 

açılarını yansıttığı tespit edilmiştir. Afişlerin tek taraflı olarak sunulmasının 
nedeninin ise kitabın başında Birinci Dünya Savaşı’nın bir propaganda savaşı 

olduğu belirtildiği için o dönemi yansıtmak amacı ile kullanıldığı 

vurgulanmıştır. 178 sayfadan oluşan Bulgaristan ders kitabında savaşa 4 sayfa 
ayrıldığı, görsel açısından kitabın zayıf olduğu, harita kullanımının yetersiz 

olduğu, tablo ve grafiklere ise hiç yer verilmediği ifade edilmiştir. Kitaptaki 

görsellerin savaşa farklı bir bakış açısı getirmek yerine sadece içeriği 

destekleyici nitelikte kullanıldığı ve daha çok savaşın askeri yönünü ön plana 
çıkardığı, sivil halkın yaşadıklarına değinilmediği ortaya çıkmıştır. 200 

sayfalık Türkiye İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında Birinci Dünya 

Savaşı’na 4 sayfalık bir bölüm ayrıldığı, kitaptaki görsellerin savaşa farklı 
bakış açısı getirecek ya da sorgulayacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca kitapta savaşın izlerini yansıtan anılar veya belgeler gibi kanıtlara yer 

verilmediği belirtilmiştir (Güllü ve Balcı, 2017).  
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Eğitim bir kovayı doldurmak değil, bir ateşi yakmaktır. 

-William Butler Yeats, İngiliz şair- 

 

Giriş 

Eleştirel düşünme, sosyal bilgiler eğitiminin uzun süredir devam eden ana 

hedefi olmuştur. Eleştirel düşünmenin demokratik bir toplumda eğitimin ana 
hedefi olduğunu anlamak, öğretmenlerin öğrencilerini toplumsal konularda 

bilgili ve rasyonel katılımcılar haline getirmelerine ve onların entelektüel 

yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencileri, destekleyici sınıf 
ortamında tartışmalı konulardaki farklı bakış açılarını incelemeye teşvik 

etmek onları demokratik bir topluma katılma sorumluluklarına hazırlar 

(Patrick, 1986). Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, öğretmenlerin 

zorlayıcı sorular sormasını ve öğrencilerin cevapları veya görüşlerini 
kanıtlarla desteklemelerini gerektirir. İyi soru soran öğretmenler, öğrencilerde 

üst düzey düşünmeyi, yaratıcılığı teşvik eder ve benlik kavramını geliştirir. 

Böylece öğretmenler, düşünceyi öğretmekten düşünmeyi öğretmeye geçerler 

(Paul ve Elder, 2007).  

Eleştirel düşünmeye ilişkin araştırma ve yorumlar son yıllarda büyük 
ölçüde artmıştır. Ancak literatürde çoğu sosyal bilgiler derslerinde eleştirel 

düşünmenin yaygın veya tatmin edici bir şekilde öğretilemediği 

vurgulanmaktadır (Martorella, 1991; Newmann, 1991; Parker, 1991; Patrick, 
1986; Ross, 2014). Zorluk eleştirel düşünmede değil, ne zaman yapılacağını 

bilmek ve başarılı bir şekilde uygulayacak bilgiye sahip olmakta yatmaktadır. 

Bu nedenle bu bölümde (1) eleştirel düşünmenin tanımı, (2) eleştirel 
düşünmenin sosyal bilgiler öğretim programındaki yeri ve önemi, (3) eleştirel 
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düşünmenin sosyal bilgiler müfredatına nasıl etkili bir şekilde dâhil 

edilebileceği ele alınmıştır. 

 

Eleştirel düşünme nedir? 

Literatürde eleştirel düşünmenin bir eğitim ideali olarak önemi konusunda 

geniş bir mutabakat olmasına rağmen, kavramın ne anlama geldiği konusunda 
bir fikir birliği yoktur. Ayrıca eleştirel düşünmenin tanımları, genişlik veya 

kapsayıcılık bakımından farklılıklar göstermektedir. Ennis'e (1985, s. 45) 

göre, eleştirel düşünme, “neye inanacağına veya ne yapacağına karar 
vermeye odaklanan yansıtıcı ve makul bir düşüncedir” (Patrick, 1986). Paul 

ve Elder'a göre (2007, s. 6) eleştirel düşünme, “düşünmenin doğasında var 

olan yapıları ustaca ele alarak ve bu yapılar üzerine entellektüel standartlar 
uygulayarak düşünürün düşünme kalitesini geliştirdiği bir süreçtir”. Huitt 

(1998, s. 1) ise eleştirel düşünmeyi, “argümanları veya önermeleri 

değerlendirmenin ve inançların gelişimine ve harekete geçmesine yol 

açabilecek yargılarda bulunmanın disiplinli zihinsel faaliyeti” olarak 

tanımlar. 

Scriven ve Paul (2008) ise eleştirel düşünmeyi, inanç ve eylemlerimize 

rehberlik etmesi amacıyla gözlem, deneyim, yansıtma, akıl yürütme veya 

iletişim yoluyla edinilen bilgilerin aktif ve ustaca kavramsallaştırıldığı, 

uygulandığı, analiz ve sentez edildiği ve değerlendiriliği entelektüel bir süreç 
olarak tanımlar. Eleştirel düşünme iki bileşene sahip olarak görülebilir: (1) bir 

dizi bilgi, inanç yaratma ve işleme becerileri ve (2) entelektüel bağlılığa 

dayanan bu becerileri, davranışa dönüştürmek için kullanma alışkanlığı 
(Scriven ve Paul, 2008). Bu tanım, eleştirel düşünmenin oldukça kapsamlı bir 

tanımıdır. Scriven ve Paul eleştirel düşünmenin entelektüel olarak disiplinli 

bir süreç olduğuna dikkat çeker. Bu iddiadan iki önemli sonuç çıkarabiliriz. 
İlk olarak, eleştirel düşünme öğrenilmiş bir beceri olmalıdır. İkincisi, eleştirel 

düşünme, muhakeme becerilerinin sonuçlarını kullanmaya ve kabul etmeye 

yönelik bir zihin alışkanlığıdır. Yani eleştirel düşünme, iyi düşünürlerin sahip 

olduğu bir dizi entelektüel erdemdir. Dolayısıyla, eleştirel düşünme bir dizi 
mantıksal ilkenin bir egzersiz olarak düşünmeden uygulanmasından ibaret 

değildir. Bu, düşünürün kendi düşünme sürecinde bir tür üstbilişsel 

farkındalığa sahip olması gerektiği anlamına gelir (Mulnix, 2012).  

Willingham’a (2008) göre tipik olarak eleştirel düşünme olarak 

adlandırılan zihinsel aktiviteler, aslında üç türün bir alt kümesi olarak ifade 
edilmiştir; (1) akıl yürütme, (2) yargılama ve karar verme ve (3) problem 

çözme. Eleştirel düşünme bunların bir alt kümesidir çünkü sürekli bu şekilde 

düşünürüz, fakat nadiren eleştirel bir şekilde düşünürüz. Örneğin; bir 
makaleyi okumaya karar vermek eleştirel düşünme değildir. Ancak 
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söylediklerine inanıp inanmamaya karar vermek için sunduğu kanıtları 

dikkatlice tartmak eleştirel düşünmedir. Kısacası, eleştirel düşünme eleştirel 

akıl yürütme, karar verme ve problem çözme gibi üç temel özelliğe sahiptir: 

etkinlik, yenilik ve öz yönlendirme. Eleştirel düşünme, bir konuya sadece tek 
taraflı bakmak, fikirlerimizi reddeden yeni kanıtları görmezden gelmek, 

mantık yerine duygusal davranmak, ifadeleri kanıtlarla desteklememek gibi 

yaygın tuzaklardan kaçınılmasını sağlaması açısından etkilidir. Eleştirel 
düşünme, bize yol gösterecek kadar benzer bir çözümü ya da durumu 

hatırlamayla eşdeğer değildir. Örneğin; çok adımlı bir algoritma uygulayarak 

karmaşık fakat tanıdık bir fizik problemini çözmek eleştirel bir düşünme 
değildir, çünkü bu örnekte sorunu çözmek için gerçekte hafızadan 

yararlanırız. Ancak yeni bir algoritma tasarlamak, eleştirel düşünmedir 

(Willingham, 2008). 

Eleştirel düşünmenin kabul edilmiş tek bir tanımı olmasa da, Amerikan 

Felsefe Vakfı, bulgularını Delphi Raporu 23'te (Facione, 1990) yayınlayarak 

bugüne kadar eleştirel düşünme ve akıl yürütme üzerine yapılan en büyük ve 
en kapsamlı çalışmalardan birini gerçekleştirmiştir. Delphi Raporu, eleştirel 

düşünmeyi "yorumlama, analiz, değerlendirme ve çıkarımla sonuçlanan 

maksatlı, kendi kendini düzenleyen yargı ve bununla birlikte bu yargının 
dayandığı kanıtsal, kavramsal, metodolojik, eleştirel veya bağlamsal 

değerlendirmelerin açıklanması" olarak tanımlamıştır (Facione, 1990, s. 2). 

Önde gelen eleştirel düşünme eğitimcileri Ennis, Facione ve Paul dâhil 

olmak üzere Delphi Raporuna (Facione, 1990, s. 6) katkıda bulunan 46 

eleştirel düşünme uzmanı, eleştirel düşünmenin her biri çeşitli alt kavramları 
kapsayan altı temel bilişsel beceriden oluştuğu konusunda hemfikirdir. Delphi 

Raporunda tanımlanan altı eleştirel düşünme bilişsel becerisi ve ilgili alt 

becerileri Tablo 1'de görülmektedir. 

 

Tablo 1. Delphi Raporunda Tanımlanan Eleştirel Düşünme Bilişsel 

Becerileri ve Alt Beceriler 

Beceriler Alt Beceriler 

Yorumlama Sınıflandırma; Kodun Anlamını Çözme; Anlamı 

Açıklamak 

Analiz Fikirlerin İncelenmesi; Argümanları Belirleme; 

Argümanları Analiz Etme 

Değerlendirme İddiaların Değerlendirilmesi; Argümanların 

Değerlendirilmesi 
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Sonuç çıkarma Kanıtları Sorgulamak; Alternatifleri Varsaymak; 

Sonuçları Düzenlemek 

Açıklama Sonuçları Belirleme; Prosedürleri Gerekçelendirme;  

Argümanları Sunma 

Öz-Düzenleme Öz Yönetim; Öz Düzeltme 

 

Delphi Raporunda tanımlanan ilk eleştirel düşünme becerisi 

yorumlamadır. Yorumlama; çok çeşitli deneyimlerin, durumların, verilerin, 
olayların, kararların, sözleşmelerin, inançların, kuralların, prosedürlerin veya 

kriterlerin anlamını veya önemini anlamak ve ifade etmektir. Yorumlama, 

sınıflandırma, kodun anlamını çözme ve anlamın açıklığa kavuşturulması alt 
becerilerini içerir. Yorumlama, etkili problem çözme için ön koşuldur çünkü 

bir problemi tanımak ve önyargısız olarak tanımlamak için yorumlama 

becerisi gerekmektedir (Facione, 2020). Delphi Raporunda tanımlanan ikinci 
eleştirel düşünme becerisi analizdir. Analiz; ifadeler, sorular, kavramlar, 

açıklamalar veya diğer temsil biçimleri arasındaki çıkarımsal ilişkilerin 

tanımlanmasını gerektirir (Facione, 1990). Güçlü analizler etkili fikirlerin 

çözümünde yatmaktadır çünkü ana fikirleri ifade edilmemiş varsayımları 
belirlemek, akıl yürütmeyi formüle etmek ve değerlendirmek için analiz 

becerisi gereklidir (Facione, 2020). Üçüncü eleştirel düşünme becerisi 

değerlendirmedir. Değerlendirme, bireyin ifadelerin veya diğer temsillerin 
güvenilirliğini ve ifadeler, açıklamalar, sorular veya diğer temsil biçimleri 

arasındaki fiili veya amaçlanan çıkarımsal ilişkilerin mantıksal gücünü 

değerlendirme yeteneğini ifade eder. Bu beceriye ilişkin olarak önerilen 
örnekler arasında şunlar vardır: Bir kişiyi belirli bir olaya ilişkin güvenilir bir 

tanık veya belirli bir konuyla ilgili güvenilir bir otorite yapan faktörleri 

tanımak; Varsayımsal durumlara dayanan argümanların mantıksal gücünü 

değerlendirmek; Verilen bir argümanın ilgili ya da uygulanabilir olup 
olmadığını ya da eldeki durumla ilgili sonuçları olup olmadığını 

değerlendirmek. Başka bir deyişle, güçlü problem çözümü çeşitli sonuçların 

ve yorumların güvenilirliğini ve göreceli gücünü değerlendirmek için 
değerlendirme becerisi gerektirmektedir. Dördüncü eleştirel düşünme becerisi 

sonuç çıkarmaktır. Sonuç çıkarmak; gerekli unsurları tanımlamak ve güvence 

altına almak; varsayımlar ve hipotezler oluşturmak; ilgili bilgileri dikkate 

almak ve verilerden, ifadelerden, ilkelerden, kanıtlardan, yargılardan, 
inançlardan, görüşlerden, kavramlardan, açıklamalardan, sorulardan veya 

diğer temsil biçimlerinden akan sonuçları ortaya çıkarma yeteneğini ifade eder 

(Facione, 2020).  

Güçlü eleştirel düşünürler yorumlamanın, analiz etmenin, 

değerlendirmenin ve çıkarım yapmanın ötesinde iki şey daha yapabilirler. Ne 
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düşündüklerini ve bu karara nasıl ulaştıklarını açıklayabilirler, eleştirel 

düşünme güçlerini kendilerine uygulayabilir ve önceki görüşlerini 

geliştirebilirler. Bu iki beceriye “açıklama” ve “öz-düzenleme” denir. 

Açıklama; bireyin akıl yürütmesini tutarlı bir şekilde ifade etmesini, 
gerekçelendirmesini ve ikna edici argümanlar biçiminde sunmasını gerektirir 

(Facione, 1990). Başka bir deyişle açıklama büyük resme tam olarak 

bakabilmek anlamına gelir. Yani akıl yürütmeyi, sonuçlarının dayandığı 
kanıtsal, kavramsal, metodolojik, eleştirel ve bağlamsal düşünceler açısından 

açıklamak, gerekçelendirmek ve argümanlarını inandırıcı şekilde sunmaktır. 

Ayrıca bireyin akıl yürütmesini ve problem çözme çabalarının sonuçlarını 
başkalarına iletmek için açıklama becerisine ihtiyacı vardır (Facione, 2020). 

Son olarak, öz-düzenleme becerisi bireyin kendi çıkarımlarını sorgulamak, 

doğrulamak veya düzeltmek için bilişsel faaliyetlerini ve sonuçlarını bilinçli 

bir şekilde izleme yeteneğini ifade eder (Facione, 1990). Öz-düzenleme, 
problem çözmede büyük rol oynamaktadır, çünkü bu beceri bireyin kendi 

görüşlerini eleştirel olarak incelemesini ve kendi problem çözme süreci 

üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Öz-düzenleme tartışmalı bir konu 
hakkındaki kişisel görüşlerin, kişisel önyargıların veya kişisel çıkarların olası 

etkileriyle yüzleşmeyi, yorumumuzu veya yargımızı yeniden gözden 

geçirmeyi, keşfettiğimiz hatalar karşısında kararımızı değiştirmeyi de 

gerektirir (Facione, 2020).   

Eleştirel düşünme ile ilgili sınırlı tanımlamalar ise daha çok 
değerlendirmeye odaklanır. Bu dar tanımlara göre eleştirel düşünme, 

problemler hakkında karar vermek için kriterlerin oluşturulması ve 

kullanılmasıdır (Patrick, 1986). İster geniş ister dar bir şekilde tasarlanmış 

olsun eleştirel düşünme, merak, kuşku, yansıtma ve rasyonellik anlamına 
gelir. Eleştirel düşünürler, inançlar, iddialar, kanıtlar, tanımlar, sonuçlar ve 

eylemler hakkında soru sorma ve keşfetme eğilimindedir. Eleştirel 

düşünmenin pek çok savunucusu, kendilerinin veya öğrencilerinin yargılama 
yaptığı en temel kriterleri veya değerleri değerlendirmekten kaçınırlar. 

Eleştirel düşünmeyi sadece bir toplumun geleneksel referans çerçevesi içinde 

öğretirler. Daha derin bir görüş ise, kararların alındığı çerçevelerin veya kriter 
kümelerinin değerlendirilmesini cesaretlendirir. Bu daha derin eleştirel 

düşünme, düşünürlerin temel varsayımları veya standartları 

değerlendiremedikleri zaman ortaya çıkan, benmerkezci, etnosentrik veya 

doktriner yargılarına karşı koyar (Patrick, 1986). 

Bailin, Case, Coombs ve Daniels (1999), sadece neye inanacağına veya 
ne yapacağına karar vermeyi amaçlayan herhangi bir düşüncenin eleştirel 

düşünme olarak kabul edilemeyceğini belirtir. Düşünme özensiz, yüzeysel, 

dikkatsiz veya naif ise eleştirel düşünme olarak kabul edilemez. Özetlemek 
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gerekirse, eleştirel düşünme, genellikle eğitimciler tarafından anlaşıldığı gibi, 

en azından şu üç özelliğe sahip olmalıdır (Bailin ve diğerleri, 1999): 

• Neye inanması ya da yapılması gerektiğine dair fikir oluşturmak 

amacıyla yapılır; 

• Düşünen kişi, düşünmeye uygun yeterlilik ve doğruluk standartlarını 

yerine getirmeye çalışmaktadır; ve 

• Düşünme, ilgili standartları bir eşik seviyesine kadar yerine getirir. 

Eleştirel olanı eleştirel olmayan düşünmeden ayıran, düşünme süreci 

değil düşünmenin kalitesidir. Eleştirel düşünme için gerekli olan entelektüel 

kaynaklara sahip olmak bizi tek başına eleştirel düşünür yapmaz. Ayrıca, iyi 
düşünmenin standartlarını ve ilkelerini yerine getirmek için ilgili kaynakları 

kullanmaya iten belirli tutumlar veya zihin alışkanlıkları da gereklidir. 

Eleştirel düşünürlerin ihtiyaç duyduğu tutum ve alışkanlıklar çeşitli şekillerde 

karakterize edilmiştir. Bunlardan bazıları Bailin, Case, Coombs ve Daniels’e 

(1999) göre şöyledir : 

• Gerçeğe ve akıl yürütmeye saygı (Kanıtlamaya dayalı bilgi, değer ve 

inanışlara sahip olmaya kendini adama) 

• Yüksek kaliteli ürün ve performanslara saygı (İyi tasarım ve etkin 

performansın takdir edilmesi); 

• Sorgulayıcı bir tutum (Kabul etmesi istenen kararlar için kanıt 

değerlendirme eğilimi); 

• Açık fikirlilik (Mevcut kanıtlar yetersiz veya çelişkili olduğunda yeni 

kanıtlar veya bakış açıları arama eğilimi ve kanıtın gerektirdiği 

durumlarda kendi görüşünü gözden geçirme isteği); 

• Tarafsızlık (Alternatif bakış açılarını anlama ve bunlara eşit şekilde 

önem verme, görüşüne aykırı olabilecek görüşler hakkında yeni kanıt 

toplmaya ve nedenler aramaya eğilimli olma); 

• Bağımsız düşünme (Entelektüel dürüstlüğe sahip olma ve bireyin 

kişisel görüşüne rağmen, sağlam temelli inançlarını ve eylemlerini 

dayandırmak için ilgili kanıtları araştırma cesareti); 

• Grup çalışması ve müzakeresinde diğerlerine saygı (Tüm insanlara 

adil şekilde bir yaklaşım ve duygularının yanı sıra çıkarları da dikkate 

alındığında açık, eleştirel tartışma taahhüdü); 

• Meşru entelektüel otoriteye saygı (İlgili bir çalışma veya uygulama 

alanında otorite olma kriterlerini yerine getiren kişilerin görüşlerinin 

öneminin takdir edilmesi); ve 

• Entelektüel çalışma etiği (İlgili düşünme görevlerini yetkin bir şekilde 

yerine getirme taahhüdü). 
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Delphi Projesi kapsamında da eleştirel düşünme eğilimleri ele 

alınmıştır. Eleştiren düşünme becerisi kazanmış bireylerin bu beceriyi hangi 

davranışsal özelliklerle birlikte kullanabileceği tartışılmıştır. Yükseköğretim 

düzeyinde iyi bir eleştirel düşünürün davranışsal olarak hangi özelliklerinin 
geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Buna göre iyi bir eleştirel düşünürün 

alışkanlık olarak meraklı, ileri görüşlü, haklı gerekçelere güvenen, açık fikirli, 

esnek, tarafsız değerlendiren, kişisel önyargıları ile yüzleşirken dürüst, karar 
verirken sağduyulu, yeniden düşünmeye istekli, olaylar karşısında net, 

karmaşık konularda düzenli, ilgili bilgiye ulaşmada gayretli, ölçüt seçiminde 

mantıklı, sorgulamaya odaklı ve sonuca ulaşmada kararlı bir tutum 

sergilemesi beklenir (Facione, 2020, s. 2). 

Paul ve Elder’a (2007) göre iyi yetişmiş bir eleştirel düşünürün sahip 

olması gereken özellikler ise şöyledir:  

• Hayati önemi olan sorular ve problemler ortaya koyar, bunları açık ve 

net formüle eder;  

• Soyut fikirleri etkili bir biçimde yorumlayabilmek için ilgili bilgileri 

toplar ve değerlendirir;  

• İlgili kriter ve standartları test ederek sağlıklı sonuç ve çözümlere 

gider;  

• Alternatif düşünce sistemlerine açık bir fikirle yaklaşarak bu 

sistemlerin içerdiği varsayımları, olası etkilerini ve sonuçlarını da 

dikkate alarak düşünür;  

• Karmaşık sorunların çözümünde başkalarıyla etkili bir iletişim kurar. 

 

Eleştirel düşünmenin sosyal bilgiler öğretim programındaki yeri ve önemi 

Sosyal bilgiler müfredatının içeriği, tüm okul dersleri içinde en 

kapsamlı olanıdır. Stanley ve Nelson sosyal bilgiler eğitimini “zaman ve 
mekânda insan teşebbüsünün incelenmesi” olarak tanımlamaktadır (1994, s. 

266). Okullardaki sosyal bilgiler eğitimi, çoğu insanın sosyal bilgiler olarak 

bildikleri, hangi bilginin en önemli olduğuna, hangi beceri ve davranışların en 

değerli olduğuna, hangi değerlerin en önemli olduğuna, konuya, öğrencilere 
en uygun içerik ve beceri dizisinin ne olduğuna karar vermeyi gerektirir 

(Stanley ve Nelson, 1994). Bu göz önüne alındığında, sosyal bilgilerin 

yirminci yüzyılın başlarında bir okul dersi olarak başlamasından beri amacı, 
içeriği ve pedagojisi üzerine entelektüel tartşmalara maruz kalması şaşırtıcı 

değildir ve bir okul konusu olarak sosyal bilgilerin kökenleri tartışmalıdır 

(Ross, 2014). Benzer şekilde Parker da (2010) sosyal bilgiler teriminin birden 
fazla anlamı olduğunu ve konunun kendisinin kaygıları, güç dinamiklerini ve 
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kültür savaşlarını yansıtan her türlü sosyal güç tarafından örselendiğini 

belirtmiştir. Levstik ve Tyson da (2008) sosyal bilgileri “geniş ve nispeten 

gevşek tanımlanmış” bir alan olarak tanımlamışlardır. Thornton (2008) bu 

ideolojik olarak tartışmalı ve kırılgan doğayı tarif ederken, sosyal bilgilerin 
başlığı altında ne öğretilmesi gerektiği ve nasıl öğretilmesi gerektiği 

konusunda anlaşmazlıklar olduğunu vurgulamıştır. 

Literatürde sosyal bilgilerin amacının “vatandaşlık eğitimi” ya da 

gençlerin topluma aktif katılım için gerekli bilgi, beceri ve değerlere sahip 

olmaları için hazırlanması olduğuna dair yaygın bir anlayış vardır (Barr, Barth 
ve Shermis, 1977; Westheimer ve Kahne, 2004; Ross, 2014). Ancak, 

vatandaşlığın ne anlama geldiği veya vatandaşlığın müfredat ve öğretim 

üzerindeki etkileri konusunda bir fikir birliği yoktur.   

Vatandaşlık eğitiminin anlamı konusundaki bakış açılarının farklılığı, 

sosyal bilgiler eğitimcilerinin alanla ilgili ana geleneklerin kategorilerini ve 
tanımlarını belirlemeye büyük önem vermelerine neden olmuştur. Bunlardan 

en etkili olanları ilk kez Barr, Barth ve Shermis (1977) tarafından 

geliştirilmiştir. Barr, Barth ve Shermis sosyal bilgiler öğretimini yönlendiren 
belli başlı yaklaşım ya da gelenekleri şu üç kategoride toplamıştır: vatandaşlık 

veya kültürel aktarım olarak sosyal bilgiler öğretimi, sosyal bilim olarak 

sosyal bilgiler öğretimi ve yansıtıcı sorgulama olarak sosyal bilgiler öğretimi. 

Morrissett ve Haas (1982) tarafından ise üç öğretim yaklaşımı belirlenmiştir. 
Bunlar; muhafazakâr kültürel süreklilik, tarihin ve sosyal bilimlerin 

entelektüel yönleri ve yansıtıcı düşünme süreci kategorileridir. Her iki 

araştırmacı da sosyal bilgilerin üç temel amaç için kullanıldığını kabul 
etmektedir: (1) toplumun normlarına sosyalleşme; (2) akademik disiplinlerden 

olgu, kavram ve genellemelerin aktarılması; (3) eleştirel veya yansıtıcı 

düşünmenin teşvik edilmesi. Her ne kadar bu araştırmacılar farklı düşünceleri 
(Barr, Barth ve Shermis'in yansıtıcı sorgulamayı ve Morrissett ve Haas 

akademik disiplinlerin entelektüel yönlerini) savunsa da, her ikisi de okullarda 

uygulanan baskın yaklaşımın gerçeklerin ve değerlerin aktarılması olduğu 

konusunda hemfikirdir (Ross, 2014). 

Sosyal bilgilerin amaçlarına yönelik üçüncü bir analitik çerçeve, 

Stanley ve Nelson (1994) tarafından geliştirilmiştir. Stanley ve Nelson (1994) 
okul müfredatındaki sosyal bilgilerin amacı konusundaki anlaşmazlığın kilit 

unsurunun, kültürel aktarıma, eleştirel ya da yansıtıcı düşünmeye verilen nispi 

vurguyu içerdiğini savunur. Kültürel aktarım vurgulandığında amaç, sosyal 
adaptasyonu teşvik etmek için sosyal bilgiler öğretim programını 

kullanmaktır. Bu yaklaşımda vurgu, geleneksel, baskın toplum tarafından 

kabul edilen görüşleri yansıtan içerik, davranış ve değerleri öğretmektir. Bu 
yaklaşım politik olarak muhafazakârdır, istikrara ve ortak düşünce ve davranış 

standartlarına değer verir. Eleştirel veya yansıtıcı düşünme vurgulandığında 
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ise, amaç toplumsal dönüşümü teşvik etmek için sosyal bilgiler öğretim 

programını kullanmaktır. Bu yaklaşımda vurgu, baskın toplum tarafından 

kabul edilen standart görüşleri sorgulayan ve eleştiren içerik, davranış ve 

değerleri öğretmektir. Bu yaklaşım, çeşitliliğe ve sosyal potansiyele değer 

veren daha ilerici bir görüştür (Ross, 2014). 

Sosyal bilgiler öğretme ve öğrenmeyi, dünyamızı anlama ve 

dönüştürme sürecinde sorunları ortaya çıkarmamızı ve analiz etmemizi 

gerektiren faaliyetler olarak algılamalıyız. Sosyal bilgiler öğrenimi, bir 

başkasının dünya hakkındaki anlayışını pasif olarak özümsemekle değil, 
dünyanın nasıl olduğu ve o dünyayı dönüştürmek için nasıl hareket 

edebileceği konusunda kişisel olarak anlamlı bir anlayış yaratma alıştırması 

olmalıdır (Ross, 2014). Başka bir çalışmada Ross (2019) sosyal bilgilerin 
gençlerin sosyal sorunları bütüncül bir şekilde analiz etmelerine ve 

anlamalarına olanak tanıyan bir ders olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, sosyal 

bilgiler dersinin öğrencilerin eşit derecede katılım ve daha iyi bir gelecek elde 

etmek için ya da en azından çabalamak için kendileri adına konuşmayı 
öğrendikleri bir yer olabileceğini vurgulamıştır. Ancak gerçekte okullardaki 

uygulamaların böyle olmadığını belirtmiştir. Hatta sosyal bilgileri, temel 

amacı mevcut sosyal düzenin yeniden üretilmesi olan, iktidar fikirlerinin 
ezberlenmesi, yeniden canlandırılması, içselleştirilmesi ve yaşanması gereken 

illüzyon fabrikalarının makine dairesine benzetmiştir. Sosyal bilgiler 

derslerinde öğretmenlerin de insan varlığının eleştirel keşiflerini teşvik etmek 
yerine sıklıkla mitleri öğrettiğini vurgulamıştır. Zorluk, belki de imkânsızlık, 

genel olarak okulların ve özellikle sosyal bilgilerin olumlu özgürlüğe nasıl 

katkıda bulunabileceğini keşfetmektir. Bu, insanların kendi özgür seçimlerini 

yapma kapasitesine ve yetkisine sahip olduğu ve otoriteye, geleneğe veya 
dogmaya göre değil akla dayalı olarak bağımsız hareket ettiği bir toplumdur 

(Ross, 2019). Bu açıdan değerlendirdiğimizde,  özgür bir toplumda iyi bir 

vatandaşlık toplumsal meseleler hakkında eleştirel düşünme yeteneği 
anlamına gelen, toplumsal işlerde bilinçli ve rasyonel bir katılımcı olma 

sorumluluğunu içerir (Patrick, 1986). 

Literatürde, sosyal bilgiler derslerinin öğrencilere sorgulama, 

yorumlama ve anlamdan yoksun bir şekilde sunulması konusunda uzun 

süredir devam eden ve derinden kazınmış bir üne sahip olduğu kabul 
edilmektedir. Öğretmenler tarafından öğrencilere sunulan düzgün bir şekilde 

paketlenmiş, sosyal olarak ayrıştırılmış bir dizi parçalı gerçeklerin kapsamını 

vurgulayan derslerin yaygın olduğu (Parker, 2010) ve tamamen güçlü öğretim 
vizyonlarıyla çeliştiği belirtilir (Parker, 2010; NCSS, 2016). Benzer şekilde 

Ross (2014) tarafından da sosyal bilgiler öğretiminin baskın örüntüsünün 

“olgusal” bilgilerin aktarılmasına yönelik metin odaklı, bütün grup, öğretmen 
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merkezli yaklaşımlarla karakterize edildiği belirtilmiştir. Giroux (1978 akt. 

Ross, 2014) sosyal bilgilerin kısmen eleştirel düşünemeyen veya 

eleştiremeyen öğrencileri üreten bir pedagoji ile nitelendirildiğini 

savunmuştur. Mevcut sosyal bilgiler pedagojisi ve müfredat kalıpları, hepsi 
olmasa da çoğu öğretmenlerin doğrudan kontrolünün ötesinde olan 

sosyoekonomik gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar; kalabalık sınıflar, 

yetersiz zaman, planlama eksikliği, öğretmen tecrit kültürü ve eğitim 
başarısının tek meşru ölçüsü olarak standart test puanlarının dikkate 

alınmasıdır. Bununla birlikte, sosyal bilgiler öğretiminin geleneksel örüntüsü, 

öğretmenlerin içerik kapsamı üzerine odaklanması, düşük beklentilerini teşvik 

eden doğrudan öğretim yaklaşımına göre planlama yapması ve bu şekilde 

öğretimin daha kolay olması gerekçesiyle de sürdürülmektedir. 

Sosyal bilgiler, vatandaşlık yeterlikleri kazandırmak için sosyal 

bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir 

çalışma alanıdır. Başka bir deyişle sosyal bilgileri oluşturan disiplinler 

çeşitlidir ve geniş bir içeriğe sahiptir. Bu içerik, öğrencileri çok sayıda 
ikilemle yüzleşmeye yönelik kapsamlı bir sürece dâhil eder ve öğrencileri 

bilgi üzerinde çoklu bakış açısına, eleştirel düşünmeye, kişisel ve sivil kararlar 

almaya teşvik eder. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi (NCSS, 2016) tarafından 
yayınlanan vizyon bildirisine göre güçlü öğretim ve öğrenme, anlamlı, 

bütünleştirici, değere dayalı, zorlayıcı, aktif olmalı ve öğrencileri önemli 

fikirlerle meşgul etmeli ve onları öğrendiklerini önceki bilgileriyle ve güncel 
konularla ilişkilendirmeye teşvik etmeli, öğrendikleri hakkında eleştirel ve 

yaratıcı düşünme ve bu öğrenmeyi özgün durumlara uygulamak gibi stratejiler 

ve aktiviteleri içermelidir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi eleştirel düşünme, 

sosyal bilgiler eğitiminin ana hedefidir, yukarıda belirtilen hedeflere 
vatandaşlık veya kültürel aktarım olarak sosyal bilgiler öğretimi geleneği ile 

ulaşmak mümkün değildir. Öğrencileri demokratik bir toplumda vatandaş 

olmaya hazırlamak karmaşık bir görevdir. Bu zor görev sosyal bilgilerde 
mükemmel bir eğitimin, hem sivil yeterlilik hem de özgür ve demokratik bir 

toplumun geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Eleştirel düşünmenin gelişimi tarih boyunca eğitimin odak noktası 

olmuştur (Lim, 2011). Öğrenme sürecine rehberlik eden eleştirel düşünme 
olmaksızın, ezberleme öğrenmenin birincil yolu olur; öğrenciler öğrendikleri 

oranda unuturlar ve nadiren güçlü fikirleri içselleştirirler. Örneğin; çoğu 

öğrenci asla demokrasi kavramının gerçek anlamını kavramaz, “Demokrasi, 

halkın halk tarafından halk için yönetilmesidir” gibi ifadeleri ezberler. Ancak 
böyle bir tanımın ne anlama geldiğini anlayamazlar ve bir tanımın ne anlama 

geldiğini bilmediklerinde, anlamını ayrıntılandıramaz veya örnekleyemezler. 

Dahası, çoğu öğrenci, örneğin, plütokrasi gibi demokrasi ile bağdaşmayan 
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diğer yönetim biçimlerini birbirinden ayırt edemez. Demokrasi kavramını tam 

olarak anlayamazlar, çünkü bir demokrasinin çalışması için var olması 

gereken koşulları göz önünde bulundurarak, toplumdaki uygulamaları 

değerlendirmek, diğer yönetim biçimleriyle karşılaştırmak, kendi ülkesinde 
gerçek bir demokrasinin var olup olmadığını ve eğer değilse, bir demokrasinin 

gerçekleşmesi için koşulların nasıl değişmesi gerektiğini belirlemek için hiç 

fikir üretmemişlerdir. Eleştirel düşünme yoluyla, herhangi bir içerik 
kapsamında bilgi, anlayış, değer ve beceri kazanabiliriz. İçeriği öğrenmek için 

analitik ve değerlendirmeli düşünmeliyiz. Böylece eleştirel düşünme, hem 

içeriği içselleştirmek hem de o içselleştirmenin kalitesini değerlendirmek için 
bize araçlar sağlar. Eleştirel düşünme aklımızda (içeriğin altında yatan) 

sistemi inşa etmemizi, onu içselleştirmemizi ve akıl yürütmeyi gerçek 

problemler ve meseleler aracılığıyla kullanmamızı sağlar (Paul ve Elder, 

2007). Eleştirel düşünme eğitimi, demokratik toplumlardaki vatandaşları, hem 
entelektüel hem de ahlaki açıdan toplumun işlerini “doğru” şekilde yürütmek 

için gereken düşünceli ve analitik yeteneklerle donatır (Lim, 2011). 

Demokrasi, sorunların tanımlanması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi 
ve analiz edilmesi ve gerekçeli kararların alınması konusunda yetkin bir 

vatandaş gerektirir. 

Eleştirel düşünmeyi öğretmek her zaman sosyal bilgiler eğitiminin 

önemli bir misyonu olmuştur ve bu nedenle sosyal bilgiler literatüründe büyük 

ilgi görmektedir. Sosyal bilgilerde, genel olarak "iyi düşünmenin iyi 
vatandaşlık için bir önkoşul olduğu" kabul edilmektedir. Bazılarına göre bu 

yerleşik ilişki, sosyal bilgiler eğitiminin özüdür (Rose, 2014). Öğrencilerin 

eleştirel ve adil düşünmeyi öğrenmeleri, onların sadece temel konulara hâkim 

olmasının yanı sıra, etik bir şekilde akıl yürütme ve kamu yararına uygun 

hareket etme yeteneğine sahip etkili vatandaşlar olmalarını da sağlar.  

 

Eleştirel düşünme sosyal bilgiler müfredatına nasıl etkili bir şekilde dâhil 

edilebilir? 

Tüm öğrenciler, eleştirel düşünme konusunda bir dereceye kadar 
potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, çekirdek müfredata, tüm öğrencilerin 

ihtiyaç duyduğu okul konularına eleştirel düşünme eklenerek geliştirilebilir. 

Bu nedenle eleştirel düşünme, entelektüel veya elitlerin ayrıcalığı yerine 
vatandaşların genel eğitiminde önemli bir unsur haline gelecektir. Böylece, 

akademik başarı, sosyo ekonomik ilerleme ve etkili vatandaşlık fırsatları 

toplumda daha geniş ve adil bir şekilde yayılacaktır (Patrick, 1986). 

Sosyal bilgiler öğretim programında, eleştirel düşünme strateji ve 

becerileri sistematik ve kapsamlı bir şekilde öğrencilerin bilişsel gelişimleri 
ve önceki öğrenme deneyimleriyle tutarlı bir şekilde ilişkilendirilerek 
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uygulanırsa, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini artıracaktır. Eleştirel 

düşünmenin konuya özgü öğretimi, öğrencilerin okuldaki benzer konulara ve 

okul dışındaki yaşamdaki problemlere strateji ve becerileri aktarma 

yeteneklerini geliştirmenin en etkili yolu olabilir. Aksine, eleştirel düşünme 
üzerine ayrı dersler bilişsel strateji ve beceriler geliştirmenin oldukça zayıf bir 

yolu gibi görünmektedir (Patrick, 1986). 

Eleştirel düşünme, konu bağlamında öğretilmelidir. Başka bir deyişle 

bu eleştirel düşünmenin kendi başına öğretilmemesi gerektiği anlamına gelir. 

İnsanlar düşüncelerinin altında yatan varsayımları inceler, bir konunun tüm 
boyutlarını düşünmeye çalışırlar, bildiklerini sorgularlar. Örneğin; bir tarihçi 

gibi düşünmenin önemli bir parçası, bir belgenin kaynağını kimin, ne zaman 

ve neden yazdığını düşünmektir. Ancak öğrencilere, konu bilgisinden 
bağımsız olarak bu soruyu sormalarını öğretmek yeterli olmayacaktır 

(Willingham, 2008). Patrick’in de (1986) belirttiği gibi eleştirel düşünme 

üzerine etkili dersler, konu, bilişsel stratejiler ve becerilerlerle 

ilişkilendirilerek gerçekleşebilir, çünkü öğrenci söz konusu soruyla ilgili 
belirli kavramları ve gerçekleri bilmediği sürece eleştirel düşünme anlamlı bir 

şekilde yapılamaz. Başarılı bir eleştirel düşünür, tarih, ekonomi ve coğrafya 

vb. gibi farklı konularda önermeleri doğrulamak için kullanılan kanıtların ve 
her bir disiplinin farklılıklarının da farkında olmalıdır (Patrick, 1986). Bunu 

yaparken, öğrenciler disiplinin bakış açısını benimsemek, varsayımlarını, 

sonuçlarını ve pratik sonuçlarını gerektiği gibi tanımak ve değerlendirmek 
zorundadır. Kısacası, herhangi bir disiplini öğrenmenin tek yolu, eleştirel 

düşünmeyi o disiplin içinde öğrenmektir (Paul ve Elder, 2007). 

Eleştirel düşünme stratejilerinin veya süreçlerinin geliştirilmesi, 

yetenekli bir öğretmenin yönetimi altında sürekli uygulama gerektirir. 

Doğrudan veya didaktik öğretim, stratejileri ve becerileri tanıtmak için yararlı 
bir araçtır, ancak yetersizdir. Öğrenciler ikilemleri çözmek, konular üzerinde 

durmak, bilgi veya idealler hakkındaki önermeleri değerlendirmek için kendi 

başlarına eleştirel düşünmeye teşvik edilmelidirler (Patrick, 1986). 

Eleştirel düşünmeyi öğrenmek, karar verme gibi karmaşık süreçlerde 

yer alan çok yönlü entelektüel faaliyetleri içerir. Etkili öğretmenler, 

öğrencileri neye inanmaları ve ne yapacaklarına dair karar verme sürecinde 
birbiriyle ilişkili bilgi ve becerileri uygulamaya zorlarlar. Böylece öğrenciler 

karar vermeyle ilgili bilgi taleplerini ve değer yargılarını gerekçelendirme ve 

değerlendirme sürecinde, eleştirel düşünme eğilimi ve kabiliyeti 
geliştirebilirler. Sınıfta eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve uygulayan 

öğretmenler, öğrencilerinin entelektüel gelişimlerine güçlü bir şekilde katkıda 

bulunurlar. Ayrıca, öğrencilerinde eleştirel bir ruh ya da eleştirel düşünmeye 
karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri de önemlidir. Sınıf içi tartışmaların 

yönetimindeki bazı prosedürlerin eleştirel düşünmeyi teşvik ettiği 
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görülmektedir. Zor sorular soran, sonuç ve görüşleri hakkında kanıt veya 

gerekçelerini açıklamalarını isteyen öğretmenlerin, öğrencilerinde eleştirel 

düşünme becerileri ve eleştirel ruh geliştirmeleri muhtemeldir (Patrick, 1986; 

Wright, 2002). Ayrıca öğrencilerin görüşlerini özgür bir şekilde 
keşfedilebildiği ve ifade edilebildiği açık, destekleyici ve yapılandırılmış bir 

sınıf atmosferi eleştirel düşünmenin geliştirilmesi için önem arzetmektedir 

(Patrick, 1986). 

Paul ve Elder (2008) eleştirel düşünmede kaçınılması gereken iki 

önemli hata olduğunu belirtmiştir. Birincisi, öğrencilerin dersin içeriği 
hakkında derinlemesine düşünmeden geçebilmelerini sağlamaktır. İkincisi ise 

eğitmenin öğrencilerden daha fazla çalışmasını gerektirecek dersleri 

tasarlamaktır. Öğrencilerin disiplinli düşünürler olabilmeleri için, 
öğrendikleri içeriği içselleştirmeleri ve çok fazla aktif düşünme yapmaları 

gerekir. Öğretmenler genellikle öğrencilerine daha sonra anlatacakları 

bilgileri hazırlanmak için saatler harcadıklarında öğrencilerinin iyi 

öğrendiklerini düşünme eğilimindedir. Oysa iyi düşünmeyi öğrenmek için, 
problemler ve konular üzerinde düşünmek ve kavramları gerçek hayat 

deneyimlerine uygulamak gerekir. Öğrenciler bunu ancak sınıf yapısı ve ders 

tasarımı konunun temellerini anlamak ve uygulamak için çalışmalarını 
gerektirdiğinde yapabilirler. Benzer şekilde McDonald ve Kahn (2014) 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyi ile profesörlerin soruları ve 

geri bildirimleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 
Buna ek olarak, Ward ve McCotter (2004) öğretmen eğitimcilerinin öğretmen 

adaylarının bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için kışkırtıcı ve üst 

düzey sorular ve geribildirimler kullanmasını önermiştir. Öğretmen 

adaylarından öğretime başladıklarında, pratikleri üzerinde eleştirel olarak 
düşünmekten daha fazlasını yapmaları beklenir; eleştirel düşünürler olmaları, 

eleştirel düşünmeyi modellemeleri ve çeşitli akademik konularda ve sınıf 

durumlarında öğrencilere kendi eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini 
öğretebileceklerini göstermeleri beklenmektedir (California Öğretmen Kimlik 

Bilgileri Komisyonu, 2013). Bu nedenle öğretmen eğitimi programlarında bu 

becerileri geliştirme, modelleme ve değerlendirme konusunda uygulamalara 
yer verilmesi gerekir (Urbani ve diğerleri, 2017). Paul ve Elder’ın (2007) da 

ifade ettiği gibi öğretmenler ya da öğretmen eğitimcileri eleştirel düşünmeyi 

ancak kendilerinin eleştirel düşünebildikleri ölçüde geliştirebilirler. Bu, bazen 

öğrencinin eleştirel düşünme yeterliklerine ulaşmasında en önemli engel 
olabilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin derin düşünürler olmalarına yardımcı 

olabilmeleri için önce kendilerinin derin düşünür olmaları gerekir. 

Öğretmenlerin öğrencilerinin entelektüel tevazu geliştirmelerine yardımcı 
olabilmeleri için, kendilerinin entelektüel tevazu geliştirmiş olmaları gerekir. 

Öğretmenlerin öğrencilerinin mantıklı, rasyonel bir dünya görüşü 
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geliştirebilmeleri için, kendilerinin böyle bir dünya görüşü geliştirmiş 

olmaları gerekir. Kısacası, eleştirel düşünmeyi öğretmek, öğretmenin 

zihninde açık bir eleştirel düşünme anlayışını gerektirir. 

 

 

Sonuç 

Eleştirel düşünme, sosyal bilgiler eğitiminin ana hedefidir. Eleştirel düşünme 
sadece öğrencilerin fikirleri ve iddiaları değerlendirmelerini, tartmalarını ve 

sunulan fikirlerin geçerliliğini değerlendirmelerini değil, aynı zamanda kendi 

düşüncelerinin rasyonalitesini de sorgulama yeteneğini gerektirir. Eleştirel 

düşünme strateji ve becerileri öğrenmenin anahtarıdır, bu strateji ve beceriler 
öğrencilerin belirli gerçekler unutulduktan çok daha sonra kullanılabilecek 

kalıcı entelektüel yetenekler kazanmalarını sağlar. Bu beceriler daha etkili 

düşünmek ve hareket etmek için öğrencileri aktif vatandaşlar olarak 

yetkilendirir. 

Öğretmenler eleştirel düşünmeyi geliştirebilmeleri için, öğrencilerinin 
gerekçeli muhakeme veya değerlendirme gerektiren görevlerle uğraşmalarını 

sağlamalı, bu görevlerle başa çıkmak için entelektüel kaynaklar 

geliştirmelerine yardımcı olmalı ve eleştirel düşünmenin değer gördüğü ve 
öğrencilerin eleştirel düşünme ve eleştirel tartışmalara girme çabalarının 

teşvik edildiği ve desteklendiği bir sınıf ortamı sağlamalıdırlar. 

Eğitimciler olarak öğrencilerimizi daha özerk düşünürler olmaya teşvik 

etmek ve öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine 

yardımcı olmak istiyorsak, öğetmen eğitiminde bu becerileri teşvik eden 
pedagojik stratejiler geliştirmeli, müfredat ve değerlendirmeleri dikkatle 

tasarlamalıyız. 
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BİLGİLER EĞİTİMİ 
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“Bir dünya hayal edin ki, gezegendeki her bir kişi insanlığın bütün 

bilgisine ücretsiz erişebilsin.” 

Jimmy Wales, Vikipedia’nın kurucusu   

 

 

1. Giriş  

Yaşadığımız çağda, toplumun ihtiyaç duyduğu birey niteliklerinde 
teknolojiyi etkin kullanabilme becerisi artık elzem hale gelmiştir. Bunun en 

açık kanıtı etkilerinin halen devam ettiği Covid- 19 pandemisi süreci olmuştur. 

Aralık 2019’da Çin’in deniz ürünleriyle bilinen balık pazarının bulunduğu 
Wuhan şehrinde 44 kişide bir virüsün neden olduğu hastalığın belirti 

göstermesiyle tüm dünya alarma geçmiş, ancak Covid-19 olarak adlandırılan 

hastalığın yayılım hızı durdurulamamıştır. Dünyada pandemi ilan edilmesine 

neden olan bu olay bankacılık, sağlık, ticaret vb. birçok kurumun hizmetlerine 
dijital ortamda devam etmesine neden olduğu gibi eğitim kurumlarının da apar 

topar dijital araçlar yardımıyla sanal mecralara taşınmasına neden olmuştur. 

Pandemi sürecinde eğitimin sanal ortamlardan yapılabilmesi öğrencilerin 
eğitimlerinden geri kalmaları sorununu ortadan kaldırmıştır. Bu durum eğitim 

süreçlerinde dijitalleşme, uzaktan eğitim, Web kullanımı gibi kavramların 

hayati önemini ve öğretmenler ile öğrencilerin dijital yetkinliklerini de 
sorgulamayı yeniden gündeme getirmiştir. Zira pandemi sürecinde eğitimin 

aksamadan uzaktan dijital kanallarla sağlıklı yürütülmesinin mimarları yine 

öğretmenler olmuştur. Dolayısıyla dijital ağlara yenilginin ve ihtiyacın en açık 

örneklerinin yaşandığı bu çağda dijital yetkinliğe sahip bireylere ihtiyacın 
olduğu ortaya çıkmıştır (Geçgel, Kana ve Eren, 2020). Öğrencilerine verimli 

olabilmek için öğretmenlerin birçok konuda olduğu gibi dijital anlamda da 
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yetkin ve donanımlı olması önem taşımaktadır. Çünkü bu yüzyıl bireylerinin 

internet ve dijital araçları yoğun bir şekilde tükettikleri dikkatleri çekmektedir. 

Öyle ki insanlar artık bilgiyi kütüphanelerden değil, internet, bilgisayar ve 

mobil kaynaklar gibi araçlardan öğrenmektedir. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde ki gelişmelerin kişileri dijital araç ve internet kullanımına ne 

denli yönlendirdiği 2020 yılı Global Dijital Raporu’na yansımıştır. Bu rapora 

göre, dünyada internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara yükselmiş, 3,80 milyar 
sosyal medya kullanıcısı bulunmakta, 5,19 milyardan fazla kişi cep telefonu 

kullanmakta ve ortalama bir internet kullanıcısı her gün çevrimiçi olarak 6 

saat 43 dakika internet kullanmaktadır (Fundalina, 2020). Dolayısıyla tüm bu 

veriler göz önünde bulundurulduğunda 2025 yılı itibariyle 8 milyar insanın 
internet erişimine sahip olması beklenmekte ve bu sayının katlanarak artacağı 

düşünülmektedir (Schmidt ve Cohen, 2013, s.4).  Dijital mecraların bu denli 

tüketildiği 21. Yüzyılda teknoloji ve dijital mecraları bilinçli, yararlı ve doğru 
bilgi kaynağı olarak kullanan her konuda kendini geliştiren bireylere de 

gereksinimin olduğu ortaya çıkmaktadır. ISTE ‘ye (2019) göre (Uluslararası 

Eğitim Teknolojileri Topluluğu -International Society for Technology in 
Education) 21. yüzyılda yetiştirilecek öğrencilerin yetkili öğrenci, dijital 

vatandaş, bilgiyi yapılandıran, yenilikçi tasarımcı, bilgi işlemsel düşünen, 

yaratıcı iletişimci ve küresel işbirlikçi gibi standartlara sahip olması 

beklenmektedir. 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin internet ve dijital 
mecraları doğru ve etkin kullanmaları için öncelikle öğretmen niteliklerinde 

değişimler gerekmektedir. Öğretmenlerin artık “dijital yetkinliğe” sahip olup, 

eğitim faaliyetlerine Bilgi ve İletişim Teknlojileri’ni (BİT) entegre etme 
gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Önal, 2018). Tüm bunların sağlanabilmesi 

ise bir ülkenin eğitim kalitesi ile mümkün olabilmektedir. Zira bilgi çağı 

olarak adlandırılan bu çağda bilginin etkililiğini artırabilmek için teknoloji 
hakimiyeti gerekmektedir (Geçgel, Kana ve Eren, 2020). Her geçen gün 

gelişen teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak öğrenme ve öğretme süreçlerini 

ileriye götürmek için 21. Yüzyılda eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

(BİT) faydalanmak amacıyla tüm dünyada çeşitli çalışmalar (Wang, 2009; 
Chen, Looi ve Chen, 2009) olduğu gibi ülkemizde de bu yönde çalışmalar 

yapılmış ve yapılmaktadır. Zira bundan on dört yıl öncesine gidildiğinde 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2006 yılında hazırlanan 2006-2010 bilgi 
toplumu stratejisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimin ayrılmaz bir 

parçası olması; öğrenci, öğretmen ve eğiticiler gibi tüm paydaşların dijital 

teknolojileri etkin kullanımları sağlanmaya çalışılmıştır. Sonraki süreçte bu 

strateji paralelinde Milli eğitim Bakanlığı 2010 yılında sınıflarda teknolojinin 
etkin kullanılmasıyla öğrenci başarısını arttırmayı hedeflediği FATİH adında 

bir proje duyurusu yapmışlardır. 
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2. Dijital Eğitim ve Fatih Projesi 

Açılımı Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 
olan projenin 2011-2012 yıllarında 17 il ve 52 pilot okulda uygulaması 

yapılmıştır. Türk Eğitim Sisteminde adeta bir devrim niteliği taşıyan FATİH 

projesinin amacı; her öğrencinin en iyi eğitime kavuşması ve en önemlisi de 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktı. Bu projenin bir diğer amacı çağın 

gereklerine uygun bireyler yetiştirmek için teknolojiyi eğitime entegre 

etmektir. Projede okul öncesinden eğitimin diğer kademelerine doğru yaklaşık 

570 bin sınıf etkileşimli tahtalarla buluşturulmaya çalışılmıştır. Bu sınıflarda 
teknoloji destekli derslerin işlenebilmesi için ayrıca e-içerikler oluşturulmaya 

çalışılmış ve süreçte etkin rol alacak olan eğitimcilere hizmet içi eğitimlerin 

verilmesi tasarlanmıştır (MEB, 2014, akt. Eryılmaz ve Uluyol, 2015). 
Eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük 

ve en kapsamlı eğitim hareketlerinden olan FATİH projesine mali açıdan da 

büyük bir kaynak aktarılmıştır. Öyleki T. C. Cumhur Başkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı bilgi ve İletişim Dairesi Başkanlığınca 2018 Kamu Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporuna yönelik duyuruda; 2018 yılında 

kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 255 BİT projesi için 5 milyar 67 

milyon TL ödenek tahsis edildiği ve 2018 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen 
Millî Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesinin listenin ilk sırasında 

yer aldığı belirtilmiştir. Ülkenin en kıyıda kenarda kalmış okullarının bile 

akıllı tahtalarla donatılması onların ehil kişiler eline teslim edilmesi ve yine 
ehil kişilerce kullanılmasını da hak etmektedir. Maddi ve manevi açıdan bu 

denli önem arz eden FATİH projesine ait aksaklıkların tespit ve telafisinin 

önemli olduğu aşikârdır. Bu aksaklıkların en önemli ayaklarından birinin de 

öğretmen yetiştirme süreci olduğu yapılan araştırmalarda (Doğan, Çınar, & 
Seferoğlu, 2016; Çiftçi, Taşkaya, Alemdar, 2013) da görülmektedir. Bu 

yöndeki araştırma sonuçları durumun ehemmiyetini göstermekte ve bir çözüm 

önerisinin olmasını gerektirmektedir. Doğan, Çınar & Seferoğlu (2016) 
çalışma bulgularında da FATİH projesi sürecinde öğretmen eğitimlerinin ve 

içeriklerin geliştirilmesinde yetersiz kalındığı, ayrıca eğitsel ve teknik destek 

eksikliği gibi unsurların belirlenen teknolojilerin kullanımının zaman 
almasına neden olduğu ve öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları ile 

sahip oldukları bilgi ve becerilerin dikkate alınmamasından ötürü okullardaki 

teknolojinin istenen boyutlarda kullanılamadığına yönelik önemli bulgulara 

erişilmiştir. Çiftçi, Taşkaya & Alemdar (2013) ise, 2011-2012 eğitim öğretim 
yılında ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 80 sınıf öğretmeniyle 

yürüttükleri araştırmalarında öğretmenlerin Fatih projesini rahatlıkla 

kullanabileceğini düşünmedikleri projenin olumsuz yönleri olarak tablet 
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bilgisayarlarda sorunlar yaşanabileceği ayrıca bazı öğretmenlerin bilgisayarı 

etkin kullanamadıklarından eğitim almaları gerektiği vurgulanmıştır. 

Dolayısıyla bu konuda yapılan farklı çalışmaların (Cope & Ward, 2002; 

Galanouli, Murphy, Gardner, 2004; Jedeskog & Nissen, 2004) ortak noktasına 
bakıldığında BİT’in okularda etkin kullanımının öğretmenlerin ön koşul bilgi 

beceri ve deneyimlerine bağlı olduğu sonucu çıkmaktadır. Aynı şekilde 

Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu’nun (2011) çalışmasında da bu konuda 
öğretmenlere verilen eğitimin yetersizliği dile getirilmiştir. Diğer yandan 

FATİH projesi kapsamında kullanılacak tahtaların alt yapısını oluşturan 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun nasıl kullanıldığı da önem 

taşımaktadır. Zengin içeriğiyle öğretmen ve öğrencilere dijital ortamda yol 
gösteren EBA platformunun öğretmen görüşlerine göre öğrenmede kolaylık 

sağladığı, ancak alt yapısının tam olarak oluşturulmamasından dolayı yeteri 

kadar faydalanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Çakmak ve Taşkıran, 2017). 
Yine başka bir çalışmada (Saklan ve Ünal, 2018) ise EBA’nın yetersiz 

bulunduğu, bu platformdaki dijital materyallerin diğer dijital materyallere 

göre daha az kullanıldığı ve EBA’daki içeriklerden faydalanma açısından 
okullardaki fiziksel alt yapının tamamlanması gerekliliği öğretmenlerce dile 

getirilmiştir. Aynı çalışmada EBA platformundaki haber ve süreli dergiler ise 

öğretmenler tarafından faydalı bulunmuştur. Dolayısıyla uygulama sürecinde 

yavaşlayan FATİH projesi gibi eğitim kurumlarının dijitalleşme sürecini 
hızlandıran projelerin ne denli önemli ve gerekli olduğu günümüzde yaşanan 

olaylarla kendini göstermiştir. Bu bağlamda FATİH projesi sürecinde yaşanan 

aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 21. yüzyıl becerileri ve niteliklerine 
sahip öğretmen ve öğrenci profilinin yetiştirilmesi çağın gerekliliği haline 

gelmiştir. 

 

3. 21. Yüzyıl Becerileri, Fatih Projesi ve Dijital Eğitim 

Bilindiği üzere 21. Yüzyıl becerileri bireylerin çok yönlü gelişimini 

temel almaktadır. Bu gelişim alanları 3 ana başlık altında ele alındığında; a) 
öğrenme ve yenilikçilik b) yaşam ve kariyer ve c) bilgi, medya ve teknoloji 

şeklindeki gelişimi temel alan beceriler ortaya çıkmaktadır. Bilgi, Medya ve 

Teknoloji becerilerinin konumuzun odak noktasını oluşturması biraz daha 

genişçe ele alınmasını gerektirmektedir. Eğitim koşullarına uyum sağlamak 
ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek için 21. yy’da gerçekleştirilen ulusal ya 

da uluslararası birçok proje (FATİH, Maine, Apple Geleceğin sınıfları vb.) 

teknoloji entegrasyonuna yönelik alt yapı sağlamak ile başlamıştır (Orhan 
Göksün & Kurt, 2018). Ancak projelerin başarısı, esasında öğrenci ve 

öğretmenlerin pedagojik becerilerinin uyumunun sağlanması kriteri ile 

saptanmıştır (National Center for Educational Statistics, NCES, 2002). Bu 
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bağlamda 21. yüzyılda öğrenci ve öğretmen niteliklerine göz atmakta fayda 

var. 

 

3.1. 21. Yüzyıl Öğrenci Nitelikleri 

21. Yüzyıl öğrenci nitelikleri farklı şekillerde tanımlanmıştır. 
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Organizasyonu (OECD, 2012) yeni binyılın 

öğrencilerinin özelliklerini; alternatif bilişsel özellikler, kültürel ve sosyal 

değerlerde yaşanan değişim, öğretme ve öğrenmeye yönelik beklentiler 
şeklinde üç ana başlık altında toplamıştır. Bunlardan alternatif bilişsel 

özellikler, yeni nesil öğrencilerinin geçmiş nesilden farklı bilişsel becerilere 

sahip olduğunu öne sürer. Buna göre öğrencilerin; öğrenme sürecinde bilgiye 
basılı olmayan dijital kaynaklardan erişerek, metin içerisindeki görsel hareket 

ve sese odaklanıp, doğrusal olmayan ve süreklilik göstermeyen işlemlerle 

bilgi edinebilme ve rahatça çoklu görev işlemleri yaparak yetişmekte olduğu 

ifade edilmektedir. 21. yüzyıl öğrencilerinin dijital kaynaklardan bilgiye 
eriştiği göz önünde bulundurulduğunda, okuma alışkanlığı ve becerisi 

kazanmalarında artık kütüphaneler inşa etmenin gereksiz olduğu söylenebilir. 

Onun yerine gözlerini hayata dijital kaynaklarla açtıkları gerçeği göz önünde 
bulundurularak, zenginleştirilmiş dijital kaynakların kullanımının onların 

rahatça erişebileceği şekilde tasarlanması onlarda okuma arzusunu daha da 

artırabilir. Zira görsel, ses kullanılan, hareketli ve etkileşimli metinleri bilişsel 

süreçlerinde daha kolay işleyebilmeleri öğrencilerin öğrenme süreçlerinde 
dijital kaynakları tercih etme nedenlerindendir (Pedro, 2006). Dolayısıyla 

eğitimde teknoloji entegrasyon çalışmalarının ne denli başarı sağlayabildiği 

biraz da öğrenci beklentilerini karşılama düzeylerine bağlıdır. Zira yeni 
binyılın öğrencilerinin öğrenme ve öğrenmeye yönelik beklentileri arasında 

okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerine erişebilmek, bu teknolojileri sıkça 

kullanabilme imkânı bulmak, etkinlik çeşitliliği olanağına sahip olmak, 
işbirliğine yönelik çalışma ve topluluk olanaklarına sahip olmak, yeniden 

yorumlanmış yazılı iletişimi içeren iletişim becerilerine sahip olmak, 

bireyselleşmiş öğrenme olanağı, çoklu ortam kaynakları ve etkileşim 

açısından dijital kaynak standartlarına sahip olmak gibi beklentiler 
bulunmaktadır (Orhan Göksün ve Kurt, 2018). Trilling ve Fadel (2009) ise, 

21. Yüzyıl becerilerini üç başlık altında toplamıştır. Bunlar;  

1. Öğrenme ve yenilik becerileri: bu beceriler, bilgi ve beceri kuşağı, 

yenilenmeyi ve öğrenmeyi öğrenme olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

2. Yaşam boyu öğrenme becerileri: En sade haliyle meslek yaşamına 

hazır olma ve kişisel gelişimine önem verme olarak görülebilir. Bu beceri 
beraberinde; esneklik ve uyum sağlayabilme, girişim ve öz yönlendirme, 
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sosyal ve kültürler arası etkileşim, üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve 

sorumluluk alma şeklindedir. 

3. Dijital okuryazarlık becerileri: bu beceride bilgi meraklılığı, medya 

kullanımında akıcılık, teknoloji ile kurgulanmış öğrenme becerilerini ifade 

eder. Beraberinde bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi ve iletişim 

teknolojileri okuryazarlığı becerisini de gerektirir. 

Wagner (2008) ise 21. Yüzyıl becerileri yedi adımdan oluşmakta olup, 
temel felsefesi öğrenme iş ve vatandaşlık süreçlerinde hiçbir çocuğun geride 

kalmaması olan beceriler şöyledir:  

• Eleştirel düşünme ve problem çözebilme becerisi, 

• Sistemler ve bireyler arası iş birliği ve liderlik yapabilme becerisi, 

• Kıvrak zekâ ve uyum sağlayabilme becerisi,  

• Girişimcilik ve inisiyatif alabilme becerisi, 

• Etkili sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişebilme ve bilgiyi analiz 

edebilme becerisi, 

• Merak ve hayal gücüne sahip becerisi şeklindedir. 

ISTE’nin yedi basamaktan oluşan öğrenci standartlarında da yenilikçi 

tasarımcı, bilgi-işlemsel düşünen, yaratıcı iletişimci, küresel işbirlikçi, yetkili 

öğrenci, bilgiyi yapılandıran ve dijital vatandaş şeklindeki öğrenci 
niteliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Tüm ifadeler dikkate alındığında 

öğrencilerdeki teknolojik yetkinliklerin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı 

görülmektedir (ISTE Standart for Students, 2019). 

 

3.2. 21. Yüzyıl Öğretmen Nitelikleri 

Literatürde 21. Yüzyıl öğretmeni iyi bir öğrenme yoldaşı olarak 

belirtilmiştir. Öğrenme sürecine yoldaşlık eden öğretmenler; öğrenciye sorun 

çözmeyi ve öğrenmeyi öğreten, öğrenci ile birlikte öğrenen, öğrenme 
çevrelerini öğrenci becerilerine göre düzenleyen gerçek veya sanal öğreticiler 

olabilir şeklinde ifade edilmiştir (Chou, Chan ve Lin, 2003). Bu bağlamda 

çağımızdaki öğreticilerin gerçek ya da sanal olabileceği, ancak her iki 

modelde bulunan öğreticilerin de 21. Yüzyıl gereksinimlerini gidermekle 
yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum teknolojinin öğretim 

ortamlarındaki yerinin giderek önem kazandığının açık göstergelerinden 

biridir.  

 

Teknolojik değişmeler paralelinde artık öğretmenler bilişim 

teknolojilerini çeşitli yollarla eğitime entegre etmeye yönelmektedirler. 

Öğretmenlerden beklenen bu nitelikler beraberinde günümüz öğretmeninin 
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sahip olması gereken becerilerin de çeşitli organizasyonlar ve akademik 

çalışmalar tarafından yeniden tanımlanmasını gündeme getirmiştir. Örneğin, 

saavedra ve Opfer (2012: s. 105) tarafından, öğrenme çevrelerinin 

düzenlenmesinde 21. yy. öğretmeninin göz önünde bulundurması gereken 
dokuz ilke belirtilmiştir. Bunlar; ilişkilendirme, bilim dalı üzerinden öğretim, 

düşünme becerilerini geliştirme, bilgi transferini teşvik etme, öğrenmeyi 

öğretme, hataları gösterme, öğrenmeyi teknoloji ile destekleme, takım 
çalışmalarına yönlendirme ve yaratıcılığı geliştirme şeklindedir. Tüm bunlar 

“21. yüzyıl öğretmeninin öğretim etkinlikleri düzenlemede göz önünde 

bulundurması gereken en önemli ilkelerden birinin, teknoloji destekli 
öğrenme çevreleri düzenleme olduğunu vurgulanmaktadır. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta 21. Yüzyıl öğretmeninin teknoloji kullanımı 

konusunda uzmanlaşmış ve üretici konumuna geçerek öğrenme çevrelerini 

destekleyici materyal, etkinlik, öğrenme nesnesi gibi ürünleri oluşturmaya 

başlamış olması gerekliliğidir” (Orhan Göksün ve Kurt, 2018: s. 105). 

ISTE Standart for educators (2019) raporuna göre bir öğretmen; 
öğrenen, lider, vatandaş, iş birliği yapan, tasarımcı, kolaylaştırıcı ve analist 

gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bu özelliklerin ne gibi anlamlar taşıdığına 

bakıldığında; 

1.Öğrenen: öğretmenin mesleki hedefleri doğrultusunda teknoloji 

destekli pedagojik yaklaşımları, öğrenci beklentilerine göre kullanıp, 

kendilerini bu konuda güncel tutmalarıdır. 

2. Lider: öğretmen öğrenci başarısı için dijital fırsatların kullanım 

süresini yönetmek, yeni dijital kaynak ve araçları tanımlama, araştırma, 

değerlendirme ve uyum sağlama şeklindeki gibi konularda meslektaşlarına 

örnek olur. 

3.Vatandaşlık: öğretmen öğrencilerinin sosyal ilişki ve topluluk 
oluşturmalarını destekler, dijital okuryazarlık ve medya akıcılığını 

güçlendirir, çevrimiçi kaynakları kullanarak öğrencilerin araştırma, eleştirel 

düşünme ve merak duygularını canlı tutar, öğrencilere dijital araç 

kullanmalarında, güvenli, yasal, etik davranmaları konusunda danışmanlık 

yapar ve bilgilerin korunması konusunda öğrencilerine örnek olur.  

4.İş birliği yapan: öğretmen teknoloji destekli öğrenme deneyimleri 

tasarlama, teknoloji sorunları ile baş etmede ve yeni dijital araçları tanımada 

öğrencilerle iş birliği yapma ve birlikte öğrenme, öğrenci gereksinimlerini 

karşılayabilecek uzmanlar, gruplar vb. ile iş birliği içinde öğrenme etkinlikleri 

gerçekleştirme, öğrenciler, veliler ve meslektaşlarıyla etkili iletişim kurar.  

5.Tasarımcı: Öğretmen bireysel farklılık ve gereksinimlere uygun 

öğrenme yaşantıları için teknolojiden yararlanır, içeriğe uygun teknolojik 
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araçlar ile özgün öğrenme etkinlikleri tasarlar ve öğretim tasarımı ilkeleri 

doğrultusunda yenilikçi dijital öğrenme çevreleri oluşturur.  

6. kolaylaştırıcı: öğretmen öğrencilerin bireysel öğrenme 

sorumluluklarını almalarını sağlama, dijital platformlarda, sanal öğrenme 

çevrelerinde, öğrencilerin yenilikçilik, problem çözme ve bilgi-işlemsel 

düşünme becerilerinin geliştirilmesi için öğrenme olanakları oluşturma, 
yaratıcılığı geliştirmek için fikir, bilgi ve bağlantı paylaşımında model olma 

olur. 

7.Analist: öğretmen öğrencilere öğretim teknolojilerini kullanımlarında 

alternatif yollar sunma, biçimlendirici ve ürün değerlendirme etkinliklerinde 

teknolojiyi etkin biçimde kullanma, öğrencilerin öz düzenlemelerine yardımcı 

olacak verileri veliler ve eğitimin paydaşlarıyla birlikte değerlendirir.  

 

4. Dijital Çağda Bireylerin Sahip Olması Gereken Okuryazarlıklar 

Thoman ve Jolls (2003) tarihin başlangıcından beri “okuryazarlık” 

kavramının bir kâğıt parçasında, bir araya getirildiğinde anlam taşıyan 
sözcükleri yorumlama becerisi olduğunu belirtmiştir. Pigrim ve Martinez 

(2013) okuryazarlık kavramının zamanla nasıl değiştiğini ele almıştır. Zira 21. 

Yüzyılda okuryazarlığın tanımında, bilgi toplama ve haberleşme amacıyla 
teknolojiyi kullanma yeteneğine doğru bir everilmenin yaşandığı 

belirtilmiştir. Artık okuryazarlık becerileri deyince teknoloji kullanımına ve 

çoklu ortamlar aracılığıyla problem çözmeye, iş birliğine ve bilgiyi sunmak 
için gerekli olan yeteneklere yönelik beceriler kendini göstermektedir (Pigrim 

ve Martinez, 2013). 21. Yüzyıl okuryazarlık alanlarından konumuz 

bağlamında bazılarını ele alacak olursak bunlar; bilgi okuryazarlığı, görsel 

okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel 
okuryazarlık, dijital okuryazarlık, eleştirel dijital okuryazarlık ve medya 

okuryazarlığı şeklindedir. 

Bilgi okuryazarlığı: Bilgi okuryazarlığını Taylor (1979) hayata dair 

sorunları çözebilmek amacıyla bilgiye ulaşabilme, farklı türdeki kaynaklardan 

bilgiye ulaşabilme, bilgilenmenin devamlılığını sağlayabilme, bilginin ne 
zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin stratejiler belirleyebilme şeklinde 

belirtirken; Altun (2005) ise, bilgiyi etkili kullanabilmek amacıyla gerek yazılı 

gerekse farklı medya türlerini tanıyabilme, istenilen bilgiyi bulabilme, 

değerlendirebilme ve seçebilme becerilerine değinmektedir.  

Görsel okuryazarlık: Fotoğraf, resim, grafik gibi görsel unsurları 
anlama ve kullanma becerisi (Braden ve Hortin, 1982) olan görsel 

okuryazarlığa günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü okul 

kitapları, dergi ve gazete gibi basılı araçlarda artık daha fazla resim ve grafik 
kullanılmaktadır. Kişiler dışarı çıkar çıkmaz neredeyse her baktığı yerde 
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görsellerle süslenmiş ilanlarla, afişlerle, karşılaşmaktadır. Dolayısıyla görsel 

okuryazarlık kavramı gelişen medya ve teknoloji alanıyla birlikte günlük 

yaşamımızda her geçen gün kendini daha da fazla hissettirmektedir (Kurt, 

Dönmez, Ersoy, Dindar, Mısırlı ve Akçay, 2013). 

Bilgisayar okuryazarlığı: Literatürde bilgisayar okuryazarlığı daha çok 
BİT okuryazarlığı ile karıştırılmaktadır. Ancak bilgisayar okuryazarlığı 

“kelime işlem programlarını bilgiyi saklamak için, internet kaynaklarını 

bilgiyi aramak için kullanma becerisi” (Park, Kim ve Lee, 2016), BİT 

okuryazarlığı ise “farklı kaynaklardan bilgiye erişme, değerlendirme ve 
kullanma becerisi” biçiminde tanımlanmıştır. Bu iki tanımdan yola çıkarak 

bilgisayar okuryazarlığının BİT okuryazarlığının bir alt basamağı olduğu 

söylenebilir (Dinçer, 2017). Bilgisayar okuryazarı bireyler en genel çerçevede 
bilgisayara her yönüyle hâkim olmak yerine günlük hayatta bilgisayar 

kullanabileceği yerlerin farkındadır. Bilgisayar okuryazarlığı becerileri 

günlük gereksinimler için sürekli bilgisayar kullanılmasıyla geliştirilebilecek 

bir olgudur. Ancak bilgisayar teknolojilerindeki sürekli gelişen donanım ve 
yazılım nitelikleri bilgisayar okuryazarı niteliklerini de bu gelişmelere paralel 

biçimde değiştirmektedir (Kurt ve Orhan Göksün, 2018). Nitekim bilgisayar 

okuryazarlığı yüzyılın değişen şartları ile birlikte “dijital okuryazarlık” 

kavramının ortaya çıkmasına öncü olmuştur. 

Teknoloji okuryazarlığı: Teknolojinin sağladığı olanaklardan etkili ve 
doğru biçimde yararlanmak için teknoloji okuryazarı olmak gerekmektedir. 

Teknoloji okuryazarlığı performans, verimlilik ve öğrenmeyi geliştirmek için 

bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanabilme (Lawless ve Smolin, 2003), 
problem çözme ve eleştirel düşünme yoluyla öğrenme sürecini etkinleştirmek 

için bilgiye erişim, değerlendirme, entegre etme, yaratım ve iletişim 

süreçlerinde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerisi (Estes, 2017), 
bireylerin teknolojiyle toplumla ilişkilerinin anlaşılması sürecinde gerekli 

olan entelektüel süreç, yeterlilik ve düzenin tümü (Odabaşı, 2000) olarak ifade 

edilmiştir. Dolayısı ile teknoloji okuryazarı bireylerde iletişim, problem 

çözme, yaşam boyu öğrenme gibi becerilerinde olumlu etkiler görülür. 

Dijital okuryazarlık: Dijital okuryazarlık Pilgrim ve Martinez’e (2013) 
göre, okuma ve yazma işlevini teknoloji destekli medya kullanmak iken, 

Jones-Kavalier ve Flannigan’e (2006) göre dijital okuryazarlık; medyayı 

(metin, ses, görüntü) okuyabilme ve yorumlayabilme, dijital ortamlardan 

edinilen yeni bilgileri değerlendirme ve uygulama becerisidir (Jones-Kavalier 
ve Flannigan, 2006). Literatürdeki bazı çalışmalarda dijital okuryazarlığa 

sahip bireyler için; dijital araçları günlük yaşantısında etkili ve verimli 

biçimde kullanabilen; dijital araçları kullanarak bilgiye ulaşabilen ve ulaştığı 
bilgiyi paylaşabilen, farklı biçimlerdeki bilgileri bütünleştirebilen, dijital 
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araçları çevresindeki başka bireylerden daha etkili ve verimli kullanabilen, 

dijital ortamların sosyokültürel etkilerinin bilincinde olan, dijital araçlarla 

iletişim kurabilen ve eleştirel düşünebilen özellikler atfedilmiştir (Akkoyunlu 

ve Soylu, 2010; Eshet, 2002; Hague ve Payton, 2010).  

Eleştirel okuryazarlıkı: Temelde hiçbir metnin tarafsız olmadığına, 

bireyin okuduğu bilgiyi yapılandırırken bu durumu göz önünde bulundurarak 
analiz edip yaratıcı bir sentez yapması gerektiği görüşüne dayanan eleştirel 

okuryazarlık; yazılı, sözlü, görsel, çoklu ortam ve performans metinlerinde 

görünenin altında yatan inançları, değerleri ve tutumları sorgulama ve onlara 
meydan okumak için bu metinlere yaklaşılması gerektiğini ele alır (Dal ve 

Aktay, 2015). Kısacası karar verme, olasılıkları hesaplama, çıkarsamaları 

formüle etme ve sorun çözmeyi içeren kapsamlı bir süreç olan eleştirel 
düşünmede, amaca yönelmişlik ve akla dayalılık ilkesi ön plandadır (Halpern, 

2001). 

Eleştirel dijital okuryazarlık: Kişinin dijital ortam ve araçları 

kullanmasına, anlamasına ve oluşturmasına izin veren bir dizi beceri, yetkinlik 

ve analitik bakış açısıdır. Kişilerin dijital ortamda okuma, yazma, dinleme, 
konuşma gibi bilgi okuryazarlığı becerileri ile ilişkili olarak aktif, katılımcı 

düşünür ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar. Zira yaşadığımız çağda eşi 

görülmemiş biçimde artan kişisel yayıncılık ve bilgi obeziteliğinin insanları 

kuşatması Eleştirel dijital okuryazarlığı 21. Yüzyıl bireylerinin sahip olması 
gereken öncelikli beceriler haline getirmiştir. Bu bağlamda Hinrichsen ve 

Coombs (2013) dijital okuryazarlığa atfedilen çeşitli algı ve anlamları 

kapsayacak şekilde eleştirel dijital okuryazarlığa ilişkin beş bileşenden oluşan 
bir model geliştirmişlerdir. Bunlar: kod çözme, anlam oluşturma, kullanma, 

analiz etme, ve kişisel basamaklarından oluşmaktadır. 

Medya okuryazarlığı: Kitap, gazete, dergi, Tv, radyo, internet gibi 

bilgiyi ileten ve içeren bütün çevreleri kapsayan ve bilgi transferini 

kolaylaştıran her türlü; yazılı, görsel, dijital ve elektronik araçlara medya 
denir. Günümüzde bireyler eskiye nazaran daha fazla sayı ve çeşitlilikte 

medya mesajı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu niceliksel artış ise nitelik 

problemini beraberinde getirmiş ve zaman zaman denetlenemez hale gelen bu 

metinler karşısında gençler ve çocuklar başta olmak üzere kişilerin daha 
bilinçli hale getirme gerekliliği kendini hissettirmektedir. Bu durum karşımıza 

medya okuryazarlığının önemini çıkartmıştır. Medya okuryazarlığı ilk kez, 

Medya Okuryazarlığı Liderlik Konferansı ile anılmaya başlanmış; görsel ve 
işitsel ortamlarla beraber genişleyen bir okuryazarlık çerçevesinde “bilgiye 

erişim, bilginin analiz edilmesi ve üretilmesi yeteneği” olarak 

nitelendirilmiştir (Aufderheide, 2004). Thoman ve Jolls’a (2003) göre medya 
okuryazarlığı; her gün televizyon, radyo, bilgisayar, gazete, dergi ve 

reklamlardan aldığımız binlerce sözel ve görsel sembolleri seçip eleyerek 
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onları kişisel anlamlara dönüştürme becerisi; İnceoğlu’na döre (2007) “yazılı 

ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren yapılardaki mesajlara ulaşma, 

bunları çözümleme değerlendirme ve iletme yeteneği” olarak 

tanımlanmaktadır. Aufdeheide (2004) ise medya okuryazara olan bir bireyi şu 

şekilde tanımlamıştır: 

• Medya araçlarını etkili, bilinçli ve kendi yararı için kullanır. 

• Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir, 

alternatif bilgi kaynakları arar. 

• Medya araçlarının toplumların ve bireylerin tavır, inanç, davranışlar 

ve değerler üzerindeki etkisinin farkındadır. 

• Medya araçlarından edindiği bilgi, fikir ve haberin bir başkasının 

görüşüyle aktarıldığının bilincindedir. 

• Medya iletilerinin bir yeniden düzenleme sürecinin ardından 

oluştuğunun bilincindedir. Medya iletilerinin sosyal, politik, estetik ve tarihi 

olarak sıralanabilecek çeşitli olgular ışığında oluşturulduğunun bilincindedir. 

• Medya araçlarının kültürü anlamada kaynak olarak düşünür. 

• Her medya aracının kendi bağlamına özgü bir dili olduğunun 

farkındadır.  

• Medyaya eleştirel yaklaşır. 

• Bilgiyi edinme ve kullanmada etik ve yasal normların farkındadır. 

 

Sosyal Medya Okuryazarlığı: temelde Web 2. 0 araçları üzerinde 
şekillenip, iletişimde coğrafi uzaklık ve mekânı bir engel olmaktan çıkaran; 

yazılı, görsel, işitsel kitle iletişim araçlarının internet ve bilgisayar teknolojisi 

sonucu hayat bulmasıyla “sosyal medya” denen bir fenomen doğmuştur. 

Ancak sosyal ağların yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucu medya 
okuryazarlığının yanı sıra sosyal medya okuryazarlığı kavramı da gündem 

olmuştur. Medya mesajlarının daha iyi anlaşılması, analiz edilmesi, belirli 

açılardan değerlendirilebilmesi, Sosyal medya okuryazarlığını 
gerektirmektedir. Sosyal medya okuryazarı bireylerin; internet teknolojilerini 

etkili şekilde kullanabilen, internet üzerinden bilgiye ve bilgi topluluklarına 

kolayca ulaşıp, bulunduğu sanal ortamlarda kendisiyle birlikte bulunan farklı 
kültürlerden, coğrafyalardan bireylerle rahatlıkla iletişime geçme yeteneğine 

sahip, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık (Kurt ve diğerleri, 2013) sosyal 

medyayı (uygun şekilde) kullanma ve sosyal medya içeriğini eleştirel bir 

şekilde analiz etme, değerlendirme, paylaşma ve içerik oluşturma için 
yeterlilik sahibi kişiler olmaları beklenmektedir (Vanwynsberghe, Boudry ve 

Verdegem, 2012). 
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5. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Dijital Teknolojiler ve Kullanımı 

“Sosyal bilgiler, hemen her bakımdan değişen ülke ve dünya 
koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaşlar 

yetiştirmek amacıyla sosyal ve beşerî bilimlerden aldığı bilgi ve yöntemleri 

kaynaştırarak kullanan bir öğretim programı” (Öztürk, 2009, s. 5) şeklinde 

tanımlanmıştır. Tarihi süreç içerisinde değişim ve gelişmelerle beraber tanım 
ifadeleri de değişen sosyal bilgilerin tanım ifadelerinde de değişmeler 

olmuştur. Zira sosyal ilgiler ile yapılmak istenen değişmeler sosyal bilgiler 

öğretim programına yansımıştır. Kabapınar’a (2016) göre sosyal bilgiler 
öğretim programları ile demokratik vatandaşlık değerlerinin ve becerilerinin 

öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bilgi temelli ve bilimsel 

akıl yürütme ile bütünleşmiş yerel ve ulusalı anlamış ve evrensel değerlere 
saygılı bir vatandaş portresinin sosyal bilgiler derslerinde öne çıktığı 

belirtilmiştir. Tüm bunlara ek olarak sosyal bilgiler dersleri ile ortaya çıkacak 

bireyselleşme ve toplumsallaşma, mevcut toplumsal düzeni sorgulamaksızın, 

itaat ederek benimseyen bir vatandaş kavramından çok, toplumsal değerleri 
eleştirebilen yeni değerler üretebilen eleştirel ve yaratıcı bir vatandaş 

görüntüsüne sahip olması gerekliliği vurgulanmaktadır (Kabapınar, 2016, s. 

3). Dolayısıyla sosyal bilgilerin tanım ve amaçları göz önünde 
bulundurulduğunda yetiştirilmek istenen insan profilinin yenilikçi, araştıran, 

sorgulayan ve farklı bilgi kaynaklarını kaynaştıran özelliklere sahip olması 

beklenmektedir. Öyleki son zamanlarda kullanımı hayatın her alanında 
gittikçe yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal bilgiler eğitimde 

öğrencilerce etkin kullanımı gerekmektedir. Zira insanoğlunun dünya 

üzerinde var olduğu süreçten beri süregelen toplumlarda en ilkel 

teknolojilerden başlanarak, her tür teknolojinin eğitim için kullanıldığı 
bilinmektedir. Geçmişten günümüze en kapsamlı değişmelerin teknoloji 

odaklı olduğu ve gelecek ile ilgili olarak da üzerinde en çok durulan kavramın 

ise yine teknoloji olacağı vurgulanmaktadır (Yanpar Yelken, 2015). 
Dolayısıyla bilim ve teknoloji insanlığın ortak mirası olması hasebiyle her 

toplumun bu sürece katkısı bulunmaktadır. Günümüzde bu süreç devam 

etmekte olup, her toplumdan bilime katkıların devam etmesi hem o toplumun 

gelişmesini sağlamakta hem de toplumların birbirine karşı bakış açılarını da 
olumlu yönde etkilemektedir (Ata, 2017). Toplumsal alanda yaşanan her 

değişme gibi teknolojik anlamdaki değişmelerin insan hayatına nasıl etki ettiği 

sosyal bilgileri de yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden sosyal bilgiler 
öğretiminde teknolojik değişmelerin vurgulanması önem taşımaktadır. Bu 

anlamda ülkemizde 2018-2019 sosyal bilgiler öğretim programı 

incelendiğinde bilim ve teknolojinin değişim ve gelişimiyle birlikte 
bireylerden beklenen rol ve niteliklerin de değiştiğine değinilmektedir. 

Nitekim sosyal bilgiler öğretim programı ile bilgiyi üreten, hayatta işlevsel 
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olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, 

iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı 

sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireylerin yetiştirilmesine vurgu yapılmaktadır 

(MEB, 2018). Programda yetiştirilen öğrencilerin, ileride hem iş hem de 
sosyal hayatlarında ihtiyaç duyacakları bazı yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, 

beceri ve davranışlara sahip kişilikte olması temenni edilmektedir. 

Öğrencilerin yerel ve evrensel düzeyde birçok alanda ihtiyaç duyacakları bu 
beceriler 8 başlık altında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) 

belirlenmiştir. Bunlar: “Anadilde iletişim, Yabancı dillerde iletişim, 

Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Kültürel 
farkındalık ve ifade, İnisiyatif alma ve girişimcilik, Öğrenmeyi öğrenme, 

Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, Dijital yetkinlik” şeklindedir (MEB, 

2018, s. 4-5). Öğretim programlarında özellikle üzerinde durulması gereken 

dijital alandaki yetkinlikler, toplumsal hayatta bireyin ayrılmaz bir parçası 
haline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri, medya araçları, internet ve sosyal 

ağlarla yakından ilişkilidir. Örneğin “Dijital yetkinlik” için bilgiye erişim ve 

bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için 
bilgisayarların kullanılması, ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım 

sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmesi 

beklenmektedir. Böylelikle yetiştirilen bireylerin dijital çağa uyumları da 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal bilgiler öğretim programının özel 
amaçlarında yeni yüzyılda yetiştirilecek öğrencilerin; doğru ve güvenilir 

bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine 

sahip olmaları (madde 7), Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal 
yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli 

kullanmaları (madde, 11), Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, 

bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözetmeleri (madde, 12) 
şeklindeki vurgular dikkatleri çekmektedir (MEB, 2018, s. 8). Sosyal Bilgiler 

Dersi kapsamında kazandırılması amaçlanan 27 beceriden; değişim ve 

sürekliliği algılama, dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı yine bu 

konunun sosyal bilgiler öğretimindeki önemini göstermektedir. Ayrıca 
programın bel kemiğini oluşturan öğrenme alanlarından biri olan “bilim, 

teknoloji ve toplum” öğrenme alanının açıklamasında; öğrencilerin yenilikçi, 

eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli 
olduğu; bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki 

etkilerini kavrayarak bilgiye ulaşmada teknolojiyi kullanma becerisi 

edinmeleri beklendiği belirtilmektedir. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 
genel amaçlarının 2. Maddesi olan “öğrencileri hayata hazırlamak” 

maddesinde belirtildiği gibi çocukların hayatlarının bir parçası haline gelen 

sanal dünyayı göz ardı etmemek gerekmektedir. Zira dünyadaki birçok olgu 

ve olayı artık etkileyebilme aşamasına gelen teknolojinin göz ardı edildiği 
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toplumlarda geri kalmışlıkların kaçınılmaz olduğu aşikardır. Öyleki 

yetiştirdiğimiz bireylerin teknolojiye hâkimiyetleri, uzmanlıkları ve bunu 

hangi amaçlar için kullandıkları toplum olarak gelecekteki rolümüzü 

belirleyecektir. Facebook’ta yazışabilen, kes kopyala ile ödev hazırlayan, 
oyun oynamakta başarılı, bir iki yere tıklamayı kestirebilen çocukların her şeyi 

bildikleri varsayılmaktadır. Oysaki çocukların dijital alandaki gerçek 

yeterlilikleri ve dijital teknolojileri bilgi toplumunun gerekleri paralelinde 
etkili bir şekilde kullanmaları göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla yukarıdaki 

amaçlara ulaşmak ve istenmeyen durumların ortadan kalkmasını sağlamak 

için öğretmen yetiştiren kurumlar olan eğitim fakültelerine geri dönüp 

bakmakta fayda vardır. Zira istenen bu amaçların uygun bir şekilde 
yapılabilmesi için öncelikle öğretmenlerin tüm bu niteliklerden fazlasına 

sahip bir şekilde yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Sosyal bilgiler öğretim 

sürecinin kalite ve anlamlılığını belirleyecek olan kilit unsurun yine sosyal 
bilgiler öğretmenleri olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel kanununda Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 

ile öğrencilerin birçok konuda niteliklerini geliştirmeleri beklenmekte olup, 
programın 11. Maddesinde “bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve 

toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim 

teknolojilerini bilinçli kullanmaları” (MEB, 2018, 8) konusunda sosyal 

bilgilerde bilişim teknolojilerinin öneminin tekrar tekrar vurgulanması, Sosyal 
Bilgiler Dersi kapsamında öğrencilere “medya okuryazarlığı” ve “dijital 

okuryazarlık” gibi becerilerin kazandırılmasının gerekliliğini de 

göstermektedir. 

  

5.1. Dijital Çağda WEB Araçlarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde 

Kullanılması  

Yaşadığımız çağda her alanda hızlı değişmelerin yaşandığı dikkatleri 

çekmektedir. Eğitim alanında da yaşanan bu değişmelerin beraberinde bazı 
sorunları getirmesi kaçınılmaz olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerin dijital araçlarla bütünleşerek eğitim kurumlarında önemli bir yer 

etmeleri bu araçlarla sonradan tanışan öğretmenlerin gözlerini dünyaya dijital 

araçlarla açan öğrencilere yetme konusunda kuşak çatışmalarına neden 
olmuştur. Öyleki bu kuşağın öğrencileri; “21. Yüzyıl’ın öğrenenleri”, “yeni 

bin yılın öğrencileri”, “Y ya da Z nesli”, “V (virtual) nesli”, “internet nesli”, 

“teknolojik yerli”, “dijital yerli” gibi isimlerle adlandırılmakta olup, bu 
öğrencilerin teknoloji kullanımına yönelik bir kültür oluşturdukları 

belirtilmektedir. Öte yandan bu kültürle yetişen öğrencilerin teknolojiye 

yetişkinlerden daha aşina olmalarının normal bir durum olduğu üzerinde durul 
maktadır (Gününç, 2017). Dolayısıyla öğretmenlerin gelecek nesli yetiştirme 

gibi önemli bir görevi göz önünde bulundurularak, öğretmenlerin de teknoloji 
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ve Web 2. 0 araçlarını en az öğrencileri kadar iyi kullanmaları ve aynı 

zamanda sınıf içi etkinliklere entegre etmesi gerekmektedir (Tatlı, 2017).  Bu 

anlamda sosyal bilgiler öğretmenlerinin değişen bilgi ve iletişim teknolojileri 

paralelinde sahip olması beklenen yetkinlik ve özelliklerde de değişmeler 
olmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde artık değişen çağın 

şartlarında sosyal hayatta karşılaştıkları problemleri kolaylıkla anlayıp 

çözümleyebilen, yeni gelişmelerden haberdar ve bu konuda yetenek sahibi 
bireyler yetiştirmeleri önem arz etmektedir. Bu yüzden sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin, öğrencilerinde bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve 

toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavratabilmeleri ve dijital teknolojileri 
bilinçli kullanabilen nitelikte beceri sahibi olmalarını sağlamaları 

gerekmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin eğitim alanındaki 

ihtiyacı çeşitlendirmesinin yanında eğitim ortamı ve içeriklerini de 

etkilemiştir. Günümüzde sanal ve dijital ortamlara taşınan eğitimde özellikle 
hangi Web araçlarının nasıl kullanılacağı önem taşımaktadır. Günümüz 

öğretmenlerinin birçok derse rahatlıkla uyarlayabileceği bazı dijital Web 2.0 

uygulamaları ilgili literatürden (Benzer, 2017; Gününç, 2017; Eşgi ve 
Kocadağ Ünver, 2018; Kazancı ve Dönmez, 2013; Orhan Göksün ve Aşkım 

Kurt, 2018; Önal, 2018; Tatlı, 2017) de faydalanılarak Tablo 1.’de kategoriler 

halinde sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Öğretmen eğitiminde ve MEB’deki derslerle 

bütünleştirilebilecek dijital uygulamalar 

KATEGORİLER WEB 2. 0 UYGULAMALARI 

Zihin haritası Uygulamaları Wisemapping, Pooppet, SpiderScribe, 
Mindmeister, MindMaple Lite, Inspiration 9, 
Gocongr,Coggle,Mindomo 

Pano oluşturma Uygulamaları Padlet, Blendspase, Lino it, Wordle, Bubble, 
RealtimeBord 

Poster ve Karikatür Oluşturma 

Uygulamaları 

Word Art, Canva, Make Beliefs Comix, 

Toondoo, Sketch toy, Face Your Manga 

Hikâye ve Kitap Yazma 
Uygulamaları 

Pixton, Storyjumper, Storybord That, Storybird, 
Wattpad, Joomag. 

Not Alma ve Blog Oluşturma 
Uygulamaları 

Evernote, Trello, Blogger, Tlumblr, Glogster 

Test ve Bulmaca Oluşturma 

Uygulamaları 

Flippquiz, Puzzlemaker, Kahoot, Plickers, 

Quiziz, Socrative, mentimeter, LearningApss 
CrossWordLabs, Triventy. 

Sunum ve Animasyon Uygulamaları Prezi, Powtoon, Buncee, Emaze, Vyond,Voki, 
Mine-İmator, Scracth. 

Bilgi Afişi ve İnfografik Hazırlama 
Uygulamaları 

Easelly, Visme, Piktochart, Venngage, Creately 
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Uzaktan Eğitim ve Sanal Sınıf 
Uygulamaları 

Edmodo, Moodle, Classdojo, Remind, Beyaz 
Pano, Google Clasroom, Adobe Connect, 
Bigblubutton,EBA. 

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik 
Uygulamaları 

Aurasma, Quiver, Morfo, Augmented Reality 
(AR), Nearpod, Uzay 4 D, Animal 4D 

Fotoğraf, film ve Video Düzenleme 
ve Tasarım Uygulamaları 

Thinklink, GİMPS, Mowi maker, Photostory, 
Safeshare, OpenShot, Filmora, Nimbb, Jing, 
SmartDraw, Vocaro, Davinci 15 Beta, 
AppInventor 

Sosyal medya Uygulamaları Blog, Wiki, Youtube, Skype, Houngout, 
Whatsapp, Facebook, Instagram, WebQuest. 

 

Yukarıda tablo 1.’de kategori başlıkları halinde sunulan Web 2. 0 

uygulamaları sosyal bilgiler derslerinin konularına göre seçilerek 

kullanılabilirler. Öğretmen ve öğretmen adayları başta kendileri bu 

uygulamaları eğitimde nasıl kullanılabileceğini öğrendikten sonra derslerinde 
öğrencileri ile etkileşimli bir şekilde kullanarak derslerini dijital teknolojilerle 

bütünleştirerek zenginleştirebilirler. Aşağıda Sosyal Bilgiler Ders planı 

kapsamında Web 2.0 araçlarının nasıl kullanılacağı örneklendirilmiştir. 

 

Sosyal Bilgiler Dersinde “Nearpod” kullanımı 

Ders: Sosyal Bilgiler 

Öğrenim Kademesi: 5. Sınıf 

Öğrenme alanı: İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

Kazanım: 5.3.2. 

Web 2. 0 Uygulaması/materyal): Nearpod 

 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciyi uzun süre ders için ekran başında 
tutmak zor olabilmektedir. Bu sorunu interaktif canlı derslerle çözebilmek için 

ders sürecinde öğrenci ile konuya ilişkin oyunlar oynamak, eğlenceli quizler 

yapmak vb. öğrencinin de süreçte aktif aynı zamanda üretken olabileceği 
etkinliklerin sorunu çözebileceği düşünülmektedir. Web 2. 0 

uygulamalarından Nearpod tam da bu sorunların çözümüne yönelik bir 

uygulamadır. Kahoot, Triventy, Quizziz, Mentimeter, Formative, Socrative 

gibi pek çok sanal ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sunduğu ölçeme 
etkinliklerinin yanı sıra Nearpod ile konu ile ilgili sunum, oyun, sınav vb. bir 

ders sürecinde kullanılabilecek tüm materyaller hazırlanabilir. Nearpod 

ücretsiz üyeliklerde 30 MB’a kadar dersler hazırlayabilme imkânı 
sunmaktadır. Nearpod’u kullanmak için ise Google Play Store veya App Store 

üzerinden uygulamayı indirebilir veya Web sitesinden https://nearpod.com/ 

akıllı cihazlarla giriş yapılabilir. Giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ekranda 
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solda Nearpod’ın kendi kütüphanesini, raporları ve çeşitli kaynakları 

göreceksiniz. Kendi dersinizi hazırlamaya “Create Your Own” seçeneğinin 

altındaki “Lesson in Nearpod” veya “Lesson in Google Slides” seçeneğini 

seçerek başlayabilirsiniz. “Lesson in Nearpod” seçeneğini seçmeniz daha 
faydalı olacaktır. Karşınıza gelen ekranda “Add Slide” seçeneğine tıklayarak 

3 farklı seçeneğe (Add Content, Add Web Content, Add Activity) ulaşacaksınız. 

Bu seçeneklerin her biri sizi kendi içinde farklı şablon ve uygulamalara 
götürecektir. Kısaca anlatmak gerekirse, “Add Content” üzerinden dersinize 

videolar, simulasyonlar, sanal geziler, PowerPoint/Sway/Slideshow içerikleri 

ile PDF, ses ve Twitter yayınları ekleyebilirsiniz. “Add Web Content” 
üzerinden herhangi bir web sitesini URL kopyalama yoluyla dersinize dahil 

edebilirsiniz. Son olarak, “Add Activity” kısmından dersinize eşleştirme, açık 

uçlu soru, Kahoot benzeri oyunlaştırılmış bir quiz, klasik quiz, Flipgrid 

uygulaması, çizerek cevaplama alanı, boşluk doldurma testi, anket veya 
Padlet benzeri bir pano alanı ekleyebilirsiniz. Dersiniz tamamlanıp 

kaydedildiğinde kütüphanenizdeki yerini alacaktır. Kütüphanede üzerine 

geldiğinizde “Live Lesson” ve “Student Paced” adlarında iki seçenek 
göreceksiniz. “Live Lesson” seçeneğini öğrencilerinizle ders anında 

ekranınızı paylaşarak kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda bir kod ile 

karşılaşacaksınız, bu kodu öğrencilerinizle paylaşıp onların da gönderdiğiniz 

link üzerinden giriş yapmalarını sağlamalısınız. Giriş yapan her öğrenci 
sırasıyla (sizin komutunuz olmadan ilerleyemezler) etkinlikleri 

deneyimleyecektir, aynı anda sizin ekranınızda da her öğrencinin süreçteki 

güncel durumu görünecektir. Ders tamamlandığında yukarıdan “End Session” 
diyerek dersi bitirebilirsiniz. Ders sonunda ayrıntılı rapora “Reports” 

kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer hazırladığınız ödev olarak dersi 

öğrencilerinizle paylaşmak isterseniz “Student Paced” seçeneğini seçip 
Microsoft Teams, Google Classroom gibi birçok farklı platformda paylaşabilir 

veya direkt olarak linkini kopyalayıp öğrencilere mail, Twitter, Facebook vs. 

yoluyla gönderebilirsiniz. 

Sosyal bilgiler öğretim sürecinde Nearpod’un kullanımı için aşağıdaki 

adımlar takip edilmelidir.  
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1. Web sitesi üzerinden ister Office 365 hesabınızla ister Google 

hesabınızla kaydolup derslerinizi hazırlayabilirsiniz. 

 

 

2. Uygulamayı açtıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran görülmektedir. 

Okun gösterdiği simge tıklanır. 

 

3. Simge tıklandıktan sonra çıkan Nearpod ders seçeneği tıklanır. 
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4. Ders sekmesinde dersimizin giriş kısmı için sunum hazırlayabilir 

veya yükleyebiliriz. 

 

 

5. Ekle kısmına tıklandığında aşağıda görülen seklemeler çıkacaktır. 

Sunum hazırlayıp veya yükledikten sonra Web içerik ekle kısmına 

tıklayarak, Animasyon, 3D uygulamalrını ekleyebiliriz. Web ekle 
kısmından ise ilgili Web sayfaları veya istersek URL bağlantısı 

ekleyebiliriz.  

 

 

 

6. Örneğin İçerik ekle kısmından konumuzla ilgili bir 3D animasyonu 

ekleyebiliriz. 
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7. Buradan konumuzla ilişkili 3 D animasyonunu tıklıyoruz. 

 

 

8. Oluşturduğumuz 3 boyutlu animasyonu dersimize kaydediyoruz. 

 

 

 

9. Etkinlik ekle kısmından öğrencilerin dersten sıkılmalarını engellekek 

için, bilgi yarışmaları, açık uçlu sorular, eşleşen kartlar ve tepe tırman 

oyunu gibi eğlenceli içerikler hazırlayabiliriz. 
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10. Örneğin konumuza yönelik bilgi yarışması soruları hazırlayabiliriz. 

 

 

11. Oluşturduğumuz soruları ön izlemeden inceledikten sonra ‘next’ 

sekmesini tıklayarak bir sonraki soruya geçiyoruz. 

 

 

 

12. Etkinlik ekle kısmından ‘eşleşen çiftler’ etkinliği hazırlamak için Çift 

ekle sekmesine tıklanarak, kutucuklardan birine resim diğerine de 

oresmi bulmaya yönelik açıklama metni girilir. 
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13. Daha sonra öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak pazıl 

benzeri etkinlik hazırlanmış olur. 

 

 

 

 

 

6. Sonuç 

Toplumların istenen özellikte birey yetiştirilmesi misyonuna sahip sosyal 
bilgiler; geçmişte, günümüzde ve gelecekte olmuş, olan ve olacak hiçbir 

gelişmeden bihaber olamaz. Zira toplulukların aynası veya hafızası da 

diyebileceğimiz sosyal bilgiler öğretiminin gelecekte, geçmiş veya tarih diye 
nitelendirilebilecek önemli gelişmeleri odağına alır. Hayatın kendisi olarak 

nitelendirilen eğitimin de sosyal bilgiler öğretimi açısından yaşanan 

olaylardan etkilenmemesi düşünülemez. Öyleki son zamanlarda bütün 

dünyanın gündemine oturan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi 
ülkemizi ve insanını da etkilemiştir. Geçmişte benzer örnekleri olmakla 

birlikte Covid-19 salgınının sağlık çevreleri tarafından henüz genel geçer bir 

ilacı veya aşısının olmaması insanlarla dış dünya ve sosyal hayat arasında 
adeta zorunlu bir duvar örülmesine neden olmuştur. İnsan hayatının derinden 

etkilenmesine ve hatta dünyada pandemi ilan edilmesine neden olan bu olay, 

birçok kurum ve kuruluşun çalışma şeklini de değiştirmiştir. Sanayi, ticaret, 

bürokrasi, ulaşım, iletişim, vatandaşlık işleri gibi tüm alanları etkileyen bu 
olay eğitim sürecini de derinden etkilemiştir. Apar topar dijital mecralara 

taşınan eğitim sistemi, derslerin sanal ortamdan yürütülmesi sürecinde birçok 

yeniliği de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla yaşanan tüm bu süreç eğitimde 
teknoloji ve dijital mecraların kullanımının hiç beklenmedik zamanlardaki 

kurtarıcı kahramanı olmuştur. Nitekim pandemiden dolayı yüz yüze 

eğitimlerin kesintiye uğramasıyla milyonlarca öğrencinin eğitim 
hayatlarından geri kalmamaları dijital teknolojilerin kullanımı sayesinde 

olmuştur. Dolayısıyla tüm eğitim alan ve kademeleri için önem arz eden dijital 

teknolojileri sosyal bilgiler öğretmenlerinin toplum ihtiyaçları için en güncel 

dijital araç ve gereçlerin kullanımını öğrenerek derslerinde aktif bir şekilde 
kullanmalarının da önemi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak uygulama sürecinde 

bazı engellerle karşılaşılan FATİH projesi gibi eğitim kurumlarının 
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dijitalleşme sürecini hızlandıran projelerin, ne denli önemli ve gerekli olduğu 

günümüzde yaşanan olaylarla kendini göstermiştir. Bu açıdan FATİH 

projesine engel oluşturan unsurlar ve süreçte öğretmenlerin veya eğitim 

paydaşlarının yaşadığı aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 21. yüzyıl 
becerileri ve niteliklerine sahip öğretmen ve öğrencilerin yetişmesini 

kolaylaştıracak çalışmalara hız verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Giriş 

21.yüzyılda genel olarak hızlı bilimsel ve teknolojik ilerlemeler 

gerçekleşmiştir. Her türlü bilginin üretim ve kullanım şeklini değiştiren 

mevcut gelişmeler sosyal yaşamı da yönlendirmeye devam etmektedir. 

Teknolojinin gelişmesiyle birey, zaman ve alan kısıtlaması olmadan bilgiye 

ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu durumda bilgiye sadece eğitim kurumlarıyla  

değil, başka birçok yoldan da erişilebilmektedir. Buna göre, öğrenenlerle bilgi 

arasındaki ilişki mevcut toplumdaki teknolojik fırsatlar göz önüne alınarak 

yeniden belirlenmiştir. Bilgi edinme sürecindeki bu değişim bireyi merkeze 

alan modelleri geliştirmiştir. Öz- düzenlemeli öğrenme de bu süreçte ortaya 

çıkan bir beceridir. Öz-düzenleme becerileri, bireylerin öğrenme sürecinin 

yanında hayat boyu öğrenmelerine etki eden önemli etkendir ve akademik 

başarının da önemli bir belirleyicisidir (Sarı ve Akınoğlu, 2009). Pintrich’e 

(2004) göre öz-düzenleme, öğrencilerin öğrenme sürecindeki hedeflerini 
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belirledikleri aktif ve yapıcı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Zimmerman’a 

(1989) göre ise öz-düzenleme, öğrenenlerin bilişsel, motivasyonel, duyuşsal 

ve davranışsal olarak kendi öğrenme süreçlerinin aktif katılımcıları olma 

durumunu ifade etmektedir. Zimmerman, bu nedenle öz-düzenlemeyi sadece 

yetenek veya beceri olarak değil, öğrencilerin bilişsel yeteneklerini akademik 

performansa dönüştürdüğü, öz-yönelimli bir süreç olarak tanımlamıştır. Öz-

düzenlemeli öğrenme becerisi; bireyin kendi öğrenme amaçları doğrultusunda 

davranışta bulunması ve öğrenme sürecini etkili ve verimli kullanma becerisi 

ile yakından ilgilidir (Eker, 2012). Öz-düzenlemeli öğrenme becerisi bireyin 

öğrenmelerini kasıtlı, düşünceli ve dikkatli davranışlara dönüştüren içsel bir 

mekanizmadır. Birey istemedikçe kimse bir şey yaptıramaz (Harms, 2015). 

Öz-düzenlemeli öğrenme becerisini kullanan birey eğitim sürecini öğretmenin 

rehberliğinde, kendi farkındalığını artırarak planlar ve kontrol eder. Öz-

düzenlemeli öğrenme, bireyin eğitim sürecinde başına buyruk kalması 

anlamına gelmez. Aksine öğrenci de bireysel farkındalığını artıran ve neyi, 

nasıl öğreneceğini bilen; üst biliş becerileri çerçevesinde öz yeterliğini bilen 

ve kendini izleme stratejilerini işe koyan bir sürecin içindedir (Zimmerman, 

1990). Öz-düzenlemeli öğrenme becerisi, bireyin öğrenmesini kolaylaştırır ve 

kontrol etmesini sağlar. Birey, öz-düzenlemeli öğrenmeyle neyi, ne kadar 

öğrendiğini bilir ve bu yolla kendi verimliliğini artırabilir. Öz- düzenlemeli 

öğrenme becerisi yaşanılan zamana ve bağlama göre değişkenlik gösterir 

(Pintrich, 2000). 20 ve 21. yüzyılda küresel anlamda yaşanan olay ve 

gelişmeler, birey ve toplumun değişen ihtiyaçlarının getirdiği sorumluluklar; 

eğitimde, öğrenme ve öğretim yaklaşımları konusunda değişimlere yol 

açmıştır. Bu değişimlere bağlı olarak bireyin elde etmesi gereken kazanımlar 

katlanarak büyümektedir. Bilimsel araştırmalarda meydana gelen gelişmeler 

ve günümüz teknolojisindeki ilerlemeler göz önüne alındığında bireye daha 

fazla sorumluluk düştüğü söylenebilir. Çağdaş eğitim bireyin sadece bilgiyi 

bilmesi değil, bildiği bilgileri kendi yaşantısına uygulayabilmesi, ayrıca bu 

bilgileri ihtiyacı dâhilinde yeni bilgilere dönüştürmesini temele almaktadır 

(Sönmez, 1996). Bireyin çağımızın getirdiği zorlukları aşması ve hayatında 

karşılaşacağı sorunları kendi çabasıyla çözmesi önemlidir. Günümüzün bilgi 

temelli toplumunda eğitim aracılığıyla eleştirel düşünebilen, herhangi bir 

bilgiyi sorgulayabilen, sorunlara çözümler geliştirebilecek ve kendilerini 

modernize edebilecek nesiller ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Ayberk, 

2007). Bu durumda, kendi öğrenme hedeflerini ve öğrenme ortamını aktif bir 

şekilde belirleyebilen öğrenenler oluşturmak, öz-düzenleme kavramının 

çerçevesini oluşturmuştur. Öz-düzenlemeli öğrenme öğrenciyi merkeze alan 

ve öğrenciyi aktif kılmaya çalışan bir beceridir ve eğitimde hâkim olan 

anlayışla ilgilidir (Zimmerman, 1990). 
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Ülkemizde 2005-2006 eğitim öğretim yılında eğitimde geleneksel 

yaklaşımdan, yapılandırmacı yaklaşıma geçilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım 

öğrenci merkezlidir (Senemoğlu, 2007). Bu yeni yaklaşımla öğretmen 

merkezli geleneksel eğitimdeki öğrenme sürecinden, yapılandırmacı 

yaklaşımın eğitim sürecine getirdiği öğrencinin daha aktif olmaları 

beklenmektedir. Bu sebeple ilköğretim programlarında köklü değişiklik 

olmuş ve tüm programlar öğrenen merkezli olarak yeniden oluşturulmuştur. 

Yapılandırmacılık yaklaşımı temel alınarak oluşturulan bu programlardan biri 

de Sosyal Bilgiler Öğretim Programıdır (Yiğittir ve Kaymakcı, 2012). Sosyal 

bilgiler dersi insanı ve toplumu konu alır ve bireyin toplumsal gerçeklerle bağ 

kurmadaki başvuracağı temel dayanaktır. Sosyal bilgiler ders müfredatı 

sadece tarih ya da coğrafya konularını içermemektedir, başta sosyal bilimler 

olmak üzere, çeşitli disiplinlerin toplandığı bir derstir (Erden, 2000; Sönmez, 

1996). Sosyal bilgilerin iki temel ayırt edici özelliği vardır; birincisi bireye 

etkin bir vatandaşlık kazandırmak, ikincisi bütüncül disiplinler alanı 

oluşturmaktır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Bu durumda sosyal 

bilgileri sadece tarih ya da coğrafya disiplini ile ilişkilendirmek doğru olmaz. 

Sosyal bilgiler dersinde öğrenci, disiplinler arası bilgilerden öğrendikleriyle; 

sosyal olayları araştıran, düşünen, sorgulayıp karşılaştıran olmalıdır. Ayrıca 

öğrenci düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmekle kalmayıp sosyal 

olayların çözüme kavuşmasını sağlamalıdır (Arslantaş, 2012). Sosyal bilgiler 

dersi de öğrencinin kendi farkındalığını anlamasını ve kendini bilmesini 

sağlamaktadır.  

Her öğrenci toplum içerisinde yaşayan bir bireydir. Birey, toplum 

içinde kendi varlığını kanıtlamak istiyorsa karşılaştığı sorunları çözmesi 

gerekmektedir. Bu mücadele hayat boyu sürmektedir. Bireyin, öğrenim 

sürecinde gördüğü derslerden alacağı bilgiler onun nasıl bir yol izleyeceğini 

gösterir. Ancak kendi farkındalığını bilmeyen bir öğrencinin hem öğrenim 

sürecinde hem de yaşamda karşılaştığı sorunların çözümünde başarılı olacağı 

söylenemez (Pintrich, 2004). Birey, kendini gerçekleştirme sürecine başlarken 

öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini aktif hale getirmelidir. Sosyal bilgiler 

dersi de bireysel farklılıkları göz önüne alarak, öğrencinin öz-düzenlemeli 

öğrenme becerilerini aktif hale getirecek kazanım ve etkinliklerle doludur 

(MEB, 2018). Alan yazında öz-düzenlemeli öğrenme becerisi ile ilgili yapılan 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Aktan, 2012; Altun, 2005; Arslan, 2014; 

Aslan, 2008; Aslantaş, 2015; Budak, 2016; Canca, 2005; Dadlı, 2015; Dursun-

Sürmeli, 2015; Eker, 2012; Gülay, 2012; Güneyli, 2016; Karabacak, 2014; 

Özbay, 2008; Üstün, 2012; Yamaç, 2011). Ancak yapılan çalışmalar 

incelendiğinde öz düzenleyici öğrenme stratejileri ile Sosyal bilgiler ders 

başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

158 

öğrenme beceri algıları ile Sosyal Bilgiler dersine yönelik başarıları arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

• Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme beceri 

algı düzeyleri nedir? 

• Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme beceri 

algıları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

• Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme beceri 

algıları okul türlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

• Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders başarısıyla 

öz düzenlemeli öğrenme becerileri arasında ilişki var mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmanın modeli 

Araştırma yedinci sınıf öğrencilerinin öz düzenleyici öğrenme 

stratejileri ile sosyal bilgiler ders başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek üzere 

ilişkisel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli birden 

fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirlemeyi 

amaçlamaktadır (Karasar, 2008). 

 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Kocaeli ili Kandıra ilçesinde bulunan resmi ve özel ortaokullarda öğrenim 

gören yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde amaçlı örneklem türlerinden biri olan ölçüt örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Belirlenen ölçütler ise normal ve imam hatip ortaokullarında 

öğrenci olmak ve 7. Sınıf öğrencisi olmaktır. Çalışmaya katılımda gönüllülük 

esas alınmıştır. Bu anlamda Kocaeli ili Kandıra ilçesinde yedinci sınıfta 

öğrenim gören 396 öğrenci ile örneklem grubu oluşturulmuştur. Araştırmaya 

katılan öğrencilere ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların yarısından fazlası kız (%50,5) 

yarısına yakını erkek (%49,5) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin okul türlerine bakıldığında beşte üçünden fazlası normal 
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ortaokullarda (%60,2) dörtte birinden fazlası İmam hatip ortaokulunda 

öğrenim görmektedir. 

 

Veri toplama araçları ve verilerin toplanması 

Bu bölümde ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders 

başarısı ile öz-düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişki düzeyini 

ölçmek için kullanılan veri toplama araçları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile 

Aslan ve Gelişli (2015) tarafından geliştirilen “Algılanan Öz-düzenleme 

Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılmadan önce 

açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analiziyle geçerlik ve güvenirlik analizleri 

yapılmıştır. Ölçeğe ait Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.89, Barlett 

Küresellik testi değeri ise 0.00 bulunmuştur. Buna göre örneklem 

büyüklüğünün yeterli olduğu ve verilerin çok değişkenli normal dağılım 

gösterdikleri görülmektedir. Faktör analizine göre ölçek 18 maddeden ve 2 

boyuttan oluşmaktadır. İki alt faktör tüm varyansın %42’sini açıklamakta ve 

madde faktör yük değerleri .39 ile .77 arasında değişmektedir. Literatürde 

sosyal bilimlerde birden çok boyuttan oluşan ölçek yapılarında, açıklanan 

varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli kabul edilmektedir (Tavşancıl, 

2005). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında madde faktör yük 

değerinin ise en az .30 düzeyinde tutulması önerilir (Seçer, 2013). Bunun 

yanında ölçeğin alt boyutları ve genel toplam puanı arasındaki Pearson 

Korelasyon katsayısı hesaplanarak arasındaki ilişkiye bakılmıştır. İki faktörlü 

yapının doğrulanması amacıyla yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) sonucunda bir madde (M=4) düşük faktör yükü nedeniyle 

model dışında bırakılmış ve analiz tekrar edilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre x2/sd değerinin (1.67) mükemmel uyuma ve RMSEA (0.056), SRMR 

(0.60), AGFI (0.891), CFI (0.928), NNFI (0.915), IFI (0.929) değerlerinin ise 

iyi uyuma sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak modelin gerçek verilerle 

uyum içinde olduğu ve her faktörün ayrı özelliği ölçerek, ölçeğin geneline 

hizmet ettiği bulunmuştur. 

 

Verilerin analizi 

Verilerin analizine geçilmeden önce istatistiksel olarak hangi analize 

uygun olduğunu belirlemek için tek değişkenli normallik testi, veri setinin 

homojenliğini belirlemede ise Levene İstatistiğinden yararlanılmıştır. 

Basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1.5 ve -1.5 olduğu çalışmalarda verilerin 

normal dağıldığı kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). “Algılanan 

Öz-Düzenleme Ölçeği”ne ait basılıklık çarpıklık değeri Basıklık (.138), 
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Çarpıklık ise (.195) olarak bulunmuştur. Ayrıca verilerin normalliği Q-Q Plot 

grafikleri ile de test edilmiş ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. 

Algılanan öz-düzenleme ölçeğine ait geçerlik ve güvenirlik analizlerinde ise 

AFA ve DFA analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonrasında 

ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin ders başarısı ile öz-düzenlemeli öğrenme 

becerileri arasındaki ilişkiyi ve alt soruları ele alarak örnekleme uygulanan 

ölçekten elde edilenler ile öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci 

dönem sosyal bilgiler karne notu sistemden alınarak ortaya çıkan bulgular, 

bilgisayar ortamında veri analizi yapan bir programa aktarılıp verilerin analizi 

yapılmıştır.  

Ölçek 15 madden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Öğrencilerin ölçek 

puanlarından aldıkları puanlar düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç grupta 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda “Açık Olma” alt boyutu için 7-15 arası 

düşük, 18-25 arası orta, 26-35 arası yüksek düzey, “Arayış” alt boyutu için ise 

8- 18 arası düşük, 19- 29 arası orta, 30-40 arası yüksek olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin tamamına verilebilecek minimum puan 15, maksimum puan ise 

75’tir. dir. Ölçeğin genelinde 15-34 puan arası düşük, 35- 54 arası orta, 54- 75 

arası ise yüksek olarak yorumlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerler 

gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Ayrıca verilerin normal 

dağılım göstermesi nedeniyle parametrik testler kullanılmıştır. Bağımsız 2 

grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, 2’den 

fazla bağımsız grupların ortalamalarının karşılaştırılmasında ise One-way 

ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testinde grup farklılıkları için varyans 

homojenliği sağlanıyorsa Tukey HSD, sağlanmıyorsa Tamhane çoklu grup 

karşılaştırma testi; ölçeklerin güvenilirlik analizinde de Cronbach’s alpha 

katsayısı ve normallik testi olarak da Shapiro Wilk kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve yorum 

Bu bölümde verilerin çözümlenmesinin ardından ulaşılan bulgular 

araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolar haline getirilerek 

yorumlanmıştır. 

Öğrencilerin öz- düzenlemeli öğrenme ölçeğinin maddelerine ve 

boyutlarına verdikleri puanlar 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öz düzenlemeli öğrenme ölçeğinin 

maddelerine ve alt boyutlarına verdikleri puanlar ile ölçeğin geneline 

verdiklerin puanların ortalaması ve standart sapması Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2’ye göre öğrencilerin en yüksek puan verdikleri maddeler 

sırasıyla 6. 7. ve 4. Maddelerdir. Bu maddeler 

 

Öğrencilerin “Açık Olma” boyutunda yüksek puan aldıkları (x̄=27, 

172), “Arayış” boyutunda ise (x̄=29,32) orta düzeyde puan aldıkları 

söylenebilir. Öğrencilerin algılanan öz düzenlemeli öğrenme ölçeğinin 

geneline ilişkin verdikleri puanlar ise yüksek düzeydedir. 
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Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme 

becerilerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin algılanan öz-düzenlemeli öğrenme 

ölçeğinin “Açık Olma” ve “Arayış” boyutlarına ve ölçeğin geneline ilişkin 

verdikleri yanıtların cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar t-testi 

sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

 Tablo 3’e göre “Açık Olma” boyutunda kız öğrenciler erkek 

öğrencilerden, “Arayış” boyutunda erkek öğrenciler kız öğrencilerden, 

toplamda ise kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek ortalamaya 

sahiptir.  Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkeni açısından açık olma 

(t(394)=1,02 p>0.05), arayış (t(394)=.251, p>0.05) ve toplam ölçek puanı 

(t(394)=.327, p>0.05) boyutlarında ve ölçeğin genelinde öğrencilerin öz 

düzenlemeli öğrenme ölçeğine ilişkin verdikleri puanlar cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

 

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme 

becerilerinin okul türü değişkenine göre incelenmesi  

Araştırmaya katılan öğrencilerin algılanan öz-düzenlemeli öğrenme 

ölçeğinin “Açık Olma” ve “Arayış” boyutlarına ve ölçeğin geneline ilişkin 

verdikleri yanıtların okul türü değişkenine göre bağımsız gruplar t-testi 

sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 
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 Tablo 4 incelendiğinde normal okulda okuyan öğrencilerin, imam 

hatipte okuyan öğrencilere göre “Arayış” boyutundan daha fazla puan 

aldıkları ve aradaki bu farkın anlamlı olduğu görülmektedir (t(394)=.2,01, 

p<0.05). “Açık Olma” boyutunda (t(394)=1,31, p>0.05) ve ölçeğin genelinde 

de (t(394)=.1,86,p>0.05) normal okulda okuyan öğrencilerin imam hatipte 

okuyan öğrencilere göre daha fazla ortalamaya sahip oldukları ancak aradaki 

farkın anlamlı olmadığı görülmektedir. Arayış boyutunda normal okulda 

okuyan öğrencilerin imam hatipte okuyan öğrencilere göre daha fazla 

ortalamaya sahip olmasının imam hatip okullarının meslek lisesi statüsünde 

olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. İmam Hatip Ortaokulunda 

okuyan öğrencilerin geleceklerine ilişkin kararlarda daha az arayış içerişinde 

olduğu görülmektedir. 

 

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme 

becerilerinin sosyal bilgiler ders başarılarına göre incelenmesi  

Araştırmaya katılan öğrencilerin algılanan öz-düzenlemeli öğrenme 

ölçeğinin “Açık Olma” ve “Arayış” boyutlarına ve ölçeğin geneline ilişkin 

verdikleri yanıtların sosyal bilgiler ders başarısı değişkenine göre tek yönlü 

ANOVA testi sonuçları Tablo 5’deki gibidir. 

 

 Tablo 5’e göre “Açık Olma” boyutunda en yüksek öz düzenlemeli 

öğrenme ortalamasına 70-84,99 puan aralığındaki öğrencilerin, “Arayış” 

boyutunda ve ölçeğin genelinde ise 85-100 puan aralığındaki öğrencilerin 

sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ders başarısı 

yükseldikçe öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme düzeylerinin de yükseldiği 

söylenebilir. Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme 

düzeylerinin sosyal bilgiler dersi başarısına göre tek yönlü varyans analizi 

sonuçları incelendiğinde; “Açık Olma” (F(4-391)=1,016, p>0.05), “Arayış” 
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(F(4-391)=.697, p>0.05) ve “Toplam” da (F(4-391)=.883, p>0.05) anlamlı 

farklılık olmadığı görülmemektedir. 

 

Ortaokul 7.  sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders başarısı ile öz-

düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders başarısı ile öz-

düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek için Korelasyon 

analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

 Tablo 6’da ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme 

düzeyleri ile sosyal bilgiler ders başarısı arasında korelasyon analizi yer 

almaktadır. Yapılan analiz sonucuna göre öz düzenlemeli öğrenme düzeyi ile 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasında “Açık olma” 

(r=.073), “ Arayış” (.081) alt boyutlarında ve ölçeğin genelinde “Toplam” 

(r=.084) ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ders başarıları ile öz 

düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu 

araştırmada öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme becerilerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde ortaokul düzeyinde öz düzenlemeli öğrenme 

becerilerinin ölçüldüğü farklı çalışmalarda öğrencilerin öz düzenleme beceri 

düzeyleri yüksek bulunmuştur (Budak, 2015; Demir ve Budak, 2016; Harrison 

ve Prain, 2009). Bunun yanında ortaokul öğrencilerinin büyük oranda orta 

düzeyde öz düzenlemeli öğrenme becerine sahip olduğu sonucuna ulaşan 

farklı çalışmalar da bulunmaktadır (Akkaya, 2012, Kanat ve Kozikoğlu,  

2018; Mutweli, 2014). Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre 

ortaokul öğrencileri orta ve yüksek düzeyde öz düzenlemeli öğrenme 

becerisine sahiptir. Etkin öz düzenleme sürecinde öğrencilerden hedeflerini 

belirlemeleri, motivasyonlarını ve hedeflerini bu doğrultuda düzenlemeleri 

beklemektedir (Pintrich, 2004). Pintrich’in (2004) çalışmasını destekler 
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nitelikte öğrencilerin ölçek maddelerinden en yüksek puanları “Bir şeyler 

istemediğim şekilde giderse bu durum beni fazlasıyla rahatsız eder” 

,”,“Hatalarımdan öğrenirim” ve “Belirlediğim hedefler doğrultusunda 

çalışmalarımı yaparım” maddelerine verdikleri görülmektedir. Ancak 

yaptıkları hatalardan rahatsız olan ve hatalarından ders çıkardığını belirten 

öğrenciler beklenmedik şekilde “Bir konuyu öğrenirken farklı yollar bulmaya 

çalışırım”, “Başarısız olduğumda çalışma yöntemini değiştiririm” ve “Bir 

konuyu öğrenirken karşılaştığım problemlerin çözümü için farklı yollar 

geliştiririm” maddelerine düşük puan vermişlerdir. Araştırmanın bu sonucu 

öğrencilerin araştırmaya olan isteklerinin beklenen düzeyde olmadığını 

göstermektedir. Öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesinde öğrencilerin 

motivasyonlarını yükseltmek önemli görülmektedir (Ainley ve Patrick, 2006). 

Dolayısıyla öğrencilerin araştırmaya karşı olan algılarında motivasyon 

eksikliği etkili olabilir. 

Araştırmada kız öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme beceri 

düzeylerinin erkek öğrencilerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 

söz konusu farklılık cinsiyet değişkenine göre anlamlı değildir. Çeşitli sınıf 

düzeyinde yapılan farklı çalışmalarda araştırma sonucuyla örtüşen sonuçlar 

elde edilmiştir.  Bu çalışmalarda benzer şekilde kızların öz düzenleme 

becerilerinin erkeklere göre yüksek olduğu ancak bu farkın anlamlı olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (Baysal ve Özgenel, 2019; Rao, Moely ve Sachs, 2000; 

Wolters ve Pintrich, 1998; Yamaç, 2011). Alan yazında cinsiyetin öz 

düzenlemeli öğrenme becerisinde önemli etkisi olduğunu belirten çalışmalar 

da bulunmaktadır (Aktan, 2012; Alcı ve Altun, 2007; Kaplan, 2014; Yılmaz, 

2016). Aksoy ve Yaralı’ya (2017) göre öz düzenleme becerisinin cinsiyet 

değişkenine göre araştırmalarda farklılık göstermesinin nedeni kültür vb. 

etmenler olabilir. Bu sebeple yapılan çalışmada öz düzenlemeyi cinsiyete göre 

araştıran daha çok çalışma yapılması gerektiğini belirtilmektedir. 

Araştırmada normal okulda okuyan öğrencilerin, imam hatipte okuyan 

öğrencilere göre “Arayış” boyutundan daha fazla puan aldıkları ve aradaki bu 

farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Ölçeğin genelinde ise normal ortaokulda 

okuyan öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Okul türünün öz-düzenlemeyi etkilemesinde okulların 

programı, öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluluğu gibi faktörlerin etkili 

olduğu düşünülmektedir (Arslan, 2014). Özen (2016) özel fen lisesi, kız 

meslek lisesi ve meslek lisesi öğrencilerinin öz düzenleme becerilerini 

incelemiş ve özel fen lisesi öğrencilerinin en yüksek öz düzenleme becerisine 

sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kız meslek lisesine giden öğrencilerin öz 

düzenleme beceri puanları ise meslek lisesine giden öğrencilerin puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksektir. Baysal ve Özgenel’e (2019) göre özel okulda 
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öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin, devlet okulunda öğrenim gören 

öğrencilereine göre öz düzenleme beceri düzeylerinin düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Dadlı (2015) ve Ergöz (2018) de yapmış oldukları çalışmalarda 

özel okulda ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin öz düzenleme 

becerilerinin devlet okullarında okuyan öğrencilerin lehine anlamlı olarak 

farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Baysal ve Özgenel (2019) ve Dadlı 

(2015) söz konusu farklılığın nedenini özel okul imkânları ile öğrencilerin aile 

ve sosyal hayatlarından kaynaklanmış olabileceğini ifade etmektedir. Alan 

yazındaki benzer araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde okul türünün 

öz düzenleme beceri düzeyini etkilediği ve okul türünü etkileyen çeşitli 

faktörlerin de (sınavla öğrenci alan okullar, okulların imkânları, aile hayatı ve 

sosyal hayat) bu becerinin gelişmesinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma sonucuna göre akademik başarı puanı 70- 100 aralığında olan 

öğrencilerin, öz düzenlemeli öğrenme becerilerinin diğer öğrencilere göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farklılık anlamlı düzeyde 

değildir. Öz-düzenlemeli öğrenme becerisi, son yıllarda okul/ ders başarı ile 

ilgili yapılan çalışmaların odak noktasını oluşturmuştur (Ainley ve Patrick, 

2006). Çalışmalarda öz-düzenleme kavramı araştırma grupları içerisinde 

motivasyon sürecini incelemek için bir anahtar görevi görmüş ve farklı 

gruplar oluşturularak motivasyon yöntemleri geliştirilmiştir (Sassenberg ve 

Woltin, 2008).  Yapılan araştırmalar akademik başarının öğrencilerin 

üstbilişsel öğrenme stratejilerini etkilediği ve bununla birlikte öz düzenleme 

becerilerini geliştirdiğini göstermektedir (Aktan, 2012; Dunning, Johnson, 

Ehrlinger ve Kruger, 2003; Schunk ve Ertmer, 1999). Camahalan (2006), öz 

düzenlemeli öğrenme becerisi gelişmiş altmış ilköğretim okulu öğrencisini 

incelemiş ve bu öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Turan ve Demirel (2010) dea benzer olarak akademik 

başarı düzeyi yükseldikçe öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmelerinin 

arttığını belirtmektedir. Öz düzenleme becerisinin akademik başarı ve 

performanstan etkilendiği düşünülmektedir (Üredi ve Üredi, 2005). Yapılan 

bu çalışmada akademik başarıya göre öz düzenleme beceri düzeyinin farklılık 

göstermemesi örneklem grubunun başarı olarak benzeşik olmasından 

kaynaklanabilir. 

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme düzeyleri ile 

sosyal bilgiler ders başarısı arasında ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Araştırmanın bu sonucundan 

farklı olarak alan yazında öz düzenleme becerisi ile akademik başarı arasında 

orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılan çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır (Cabı, 2015; Demir ve Budak, 2016). Üredi ve Üredi’ye (2005) 

göre öz düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlar matematik başarısının 

%30’unu açıklamaktadır ve en güçlü yordayıcı değişken bilişsel stratejilerin 
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kullanılmasıdır.  Elde edilen bu sonuç, öğrencilerin ders başarısının %70 

oranında öz düzenlemeli öğrenme dışındaki faktörlerden etkilendiğini 

göstermektedir. Pintrich’e (2000) öz düzenleme, konu alanına, zamana ve 

bağlama göre değişebilir. Bu sebeple öğrenciler her bir bağlamda farklı öz 

düzenleme stratejileri kullanabilirler. Araştırmada öz düzenlemeli öğrenme ile 

akademik başarı arasında ilişki bulunamamasının nedeni bundan 

kaynaklanabilir. 

 

Öneriler 

 Bu bölümde araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular doğrultusunda 

yapılan önerilere yer verilmektedir. Uygulayıcılara Öneriler  

• Öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme algıları arayış boyutunda orta 

düzeyde bulunmuştur. Yine normal okulda okuyan öğrencilerin, imam hatipte 

okuyan öğrencilere göre arayış boyutundan daha fazla puan aldıkları 

görülmüştür. Öğrencilerin yanlış öğrenmelerini fark edip farklı yollar 

araştırmasını içeren bu boyutta öğrencilere rehberlik yapılarak puan 

ortalamalarında artış sağlanabilir.  

• Öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme becerilerini artırmak için çeşitli 

öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanabilir. Kız öğrencilerin öz 

düzenlemeli öğrenme becerisi erkek öğrencilerden yüksek olduğundan grup 

etkinliklerine ağırlık verilebilir.  

• Öğrencilerde zayıf olan öz-düzenleme becerilerinin nasıl 

güçlendirilebileceği ile ilgili değişkenleri yordayıcı araştırmalar yapılabilir.  

• Öğretmenler, öğrencilere hedef belirleme, planlama ve kaynaklara 

erişme konusunda rehberlik etmeli ve öğrencilerin bu yönelime ulaşmaları 

için yeterli zaman sağlamalıdır.  

• Öğretmenleri öğrencilerinin bağımsız bireyler olmaya teşvik etmek 

için, bu beceriyi destekleyen öğrenme ortamları oluşturmalı ve öğrenme 

öğretme sürecinin planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerine daha fazla 

kontrol ve söz hakkı vermelidir 

Araştırmacılara Öneriler  

• Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeliyle 

gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma yöntemleriyle derinlemesine 

incelenebilir.  

• Araştırma daha farklı ve geniş bir örneklem grubunda yapılarak evreni 

temsil etme gücü artırılarabilir.  

• Sosyal bilgiler dersinde öz düzenlemeli öğrenme becerisini 

etkileyeceği düşünülen çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi incelenebilir.  
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• Öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin öğretimine yönelik çeşitli 

deneysel araştırmalar yapılabilir. 

.  
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ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI 
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Giriş 

Tarihsel süreçte insanlar çeşitli nedenler ile sıkça yer değiştirmiştir. Ancak 

küreselleşen dünyada, ulaşım ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanlar kendi 

ülkelerinden çıkarak daha uzak mekânlara göç etmiş ve uluslararası göç 

olgusu daha görünür bir duruma gelmiştir. Uluslararası kitlesel göç eden 

bireyler, gittikleri ülkelerde mülteci, sığınmacı ve geçici koruma ve göçmen 

olarak yasal ve hukuki statülere göre isimlendirilmişlerdir. Hukuksal statüsü 

ne olursa olsun, ister zorunlu ister isteyerek yapılsın göç edenler bir başka 

mekânda ve başka kültürlerle yaşama sürecinde birçok sorun yaşarken, göç 

edilen yerdeki insanları, kurumları ve kültürleri de birçok açıdan 

etkilemişlerdir.  

Uluslararası düzeyde yaşanan göç olgusunun getirdiği en önemli 

sorunlardan biri de eğitim sorunudur. Eğitim sorunu, göçün getirdiği diğer 

birçok sorunla bağlantılı ve iç içedir. Aynı zamanda, eğitim, göç sorunlarının 

etkili çözümü ve uyum politikalarının başarılı olmasının olmazsa olmazıdır. 

Göç eden çocuklar gittikleri ülkelerde kimi zaman okula hiç gitmemekte ya 

da eğitime devam etmesine karşın eğitimden yeterli düzeyde 

yararlanamamaktadır. Bu nedenle, göç sonrası eğitim sorunsalı üzerinde 

durulması gereken önemli bir olgudur. Bu bölümde uluslararası kitlesel göçe 

maruz kalmış çocukların eğitim sorunları, Türkiye’de ve farklı ülkelerde 

yapılan araştırma sonuçları bağlamında ele alınmıştır.  
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1. Uluslararası Kitlesel Göç ve Türkiye 

Göç genellikle iyi bir yaşama kavuşma isteği ya da yaşadığı zor koşullardan 

kurtulma isteği ile ortaya çıkan ve bulunduğu mekândan başka bir mekâna 

geçme olgusudur (Amman ve Altındiş, 2019; Sağlam, 2006). Göçün küresel 

boyut kazandığı günümüzde doğal nüfus artışıyla oluşmuş bir yerleşim birimi 

bulunması giderek güçleşmiştir. Birleşmiş Milletler 2017 Göç Raporu’na 

göre, dünyadaki göçmen sayısı 1 milyarı bulmaktadır. Bu da dünyada yaşayan 

her yedi kişiden birinin göçmen olduğu anlamına gelmektedir (Adıgüzel, 

2019). Küresel göçlerin önemli bir kısmı kitlesel olarak gerçekleşmektedir. 

Uluslararası göç hareketleri, genellikle gelişmiş ve endüstrileşmiş Avrupa 

ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletlerine doğru gerçekleşmektedir. Bu 

süreçte, Türkiye coğrafi konumuyla uzun yıllar sözü edilen ülkelere doğru bir 

transit geçiş ülkesi olmuştur (İçduygu, Sert ve Karaçay, 2009). Türkiye’ye son 

yıllarda en büyük kitlesel göç hareketi, Suriye’den gelen göç dalgası olmuştur. 

Bu göç dalgası Arap Baharı’nın etkisiyle 2011 yılında halk hareketi olarak 

başlayıp zamanla iç savaşa dönüşen kaos ortamındaki Suriye’den Türkiye’ye 

doğru yaşanmış ve 2011-2018 yılları arasında 3,5 milyonu aşkın Suriyeli 

Türkiye’ye iltica etmiştir (Adıgüzel, 2019; Çapar ve Koca, 2018; Erdem, 

2017; Erdoğan, 2018). Bu göç dalgasıyla, Suriye’den gelen göçmenlerin 

Türkiye’de yerleşme yönündeki eylemleri Türkiye’yi transit bir ülke olma 

konumundan çıkarmıştır. Suriye’deki iç savaşın yakın dönemde bitmemesi ve 

Türkiye’deki yaşam standardının daha yüksek ve eğitim olanaklarının daha 

kaliteli olması iltica eden bireylerin geri dönmeleri konusunda isteksizliğe 

neden olmuştur (Amman ve Altındiş, 2019; Çapar ve Koca, 2018; Erdoğan, 

2015). Bu bakımdan Suriyelilerin Türkiye’de kalış süreleri uzamış, uzayan 

kalış süresi de kalıcılık ihtimalini artırmıştır. Üstelik kitlesel göçlerin 

doğasında kalıcılık olduğu da bir gerçekliktir (Erdoğan, 2015).  Birleşmiş 

Milletler verilerine göre mültecilerin göç ettikleri yerde bulunma süreleri 

ortalama 17 yıl olarak kaydedilmiştir. Ancak şu an dünyada 50 yıl boyunca 

mülteci statüsünde yaşayan insanlar da bulunmaktadır (Mülteciler Derneği, 

2016). Her ne kadar Türk toplumu, konar-göçer bir geçmişe sahip olması ve 

yakın zamana kadar Balkanlar ve Kafkasya gibi coğrafi bölgelerden yoğun 

göç alması nedeniyle göç olgusuna aşina bir toplum olsa da (Akıncı, Nergiz 

ve Gedik, 2015) bu göç dalgası ile tarihindeki en büyük kitlesel göç 

hareketiyle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, Suriyeli göçmenleri  “geçici 

koruma statüsü” ile kabul etmiş ve onlara barınma, gıda, sağlık ve eğitim 

hakkı sağlanmıştır (Erdem, 2017; Şen, 2019).  

Göç olgusu toplumların karşılıklı olarak etkilendiği karmaşık ve zorlu 

bir süreçtir. Gerek göç eden kişiler gerekse göç edilen ülkelerdeki yerleşik 

bireyler birçok yeni sorunla karşı karşıya gelirler. Göç eden bireyler için göç, 

kendi çevresinden koparak yeni bir varoluşa ulaşma sürecidir (Adıgüzel, 
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2019). Bu nedenle, göçmen olmak mekânsal bir değişimin ötesinde, bireyin 

anlam ve değer dünyasının da değişimini ve dönüşümünü beraberinde getirir 

(Ekici ve Tuncel, 2015). Göçmenler yeni geldikleri mekânlarda bir insanın 

gereksinim duyduğu sağlık, barınma, beslenme, eğitim, iş ve toplumsal kabul 

gibi bütün hizmetlere gereksinim duymaktadır. Göç edilen ülkeler ise, kendi 

nüfusuna göre yaptıkları planlamalara yeni göçmen kitlesini de eklemek 

zorunda kaldıklarından göçmenlerin ihtiyaçlarına yanıt verme noktasında 

zorlanmaktadır.  

Göçmenlerin karşılaştığı temel sorunlar her ne kadar en çok göç 

ettikleri ülkeleri etkilese de gerek çıkış nedeni gerekse sonuçları ve etki alanı 

açısından küresel bir konudur. Bu nedenle, bu tür göçlerle ilgili sorunların bir 

ülkenin çözebileceği sorunlar olmadığı küresel politikalara daha çok ihtiyaç 

duyulduğu giderek daha aşikâr hale gelmektedir. Göçmenlerin eğitim 

ihtiyacının karşılanması da tek başına bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir 

konu olmayıp uluslararası bir çözüm ve politika ihtiyacı gerektirmektedir 

(Watkins ve Zyck, 2014). Bu kapsamda göçmen çocukların 

karşılaşabilecekleri eğitim sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümü 

için çalışılması gerekmektedir. 

 

2. Uluslararası Göçmen Çocukların Eğitim Sorunları 

Uluslararası göçmen çocuklara nitelikli bir eğitim verilmesi, onların topluma 

uyumunu kolaylaştırıp yeni yerleştikleri toplumda var olmalarına, ekonomik 

ve sosyal yaşama katkı sağlamalarına olanak sağlayacaktır. Bu nedenle, bu 

çocukların eğitim sorunu iyi bir biçimde analiz edilerek etkili çözüm yolları 

oluşturulmalıdır. Bu başlık altında göçmen çocukların eğitim sorunları; 

eğitime erişim ve devam, dil sorunu, ekonomik sorunlar, akademik başarı, 

sosyal uyum, psikolojik sorunlar, okul aile işbirliği ve öğretmen yeterliği alt 

başlıklarında irdelenmiştir. Uluslararası düzeyde göç eden çocuklara hukuksal 

statülerine göre mülteci, sığınmacı, geçici koruma gibi isimler verilmiştir. Bu 

çalışmada bu çocukların tümü uluslararası göçmen çocuklar olarak 

değerlendirilmiş ve eğitim sorunları birlikte ele alınmıştır.  

 

2.1. Eğitime Erişim ve Devam  

Her çocuk eğitim hakkına sahiptir ve çocuğun göç etmesi bu hakkından 

mahrum kalmasını engellemez. Ancak göçmen aileler çoğu zaman 

çocuklarının eğitim hakkı konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir (Mutlu, 

Kirimsoy ve Antakyalıoğlu, 2016). Her ülkede göçmen çocukların eğitim 

sürecine alınması ve zorunlu olarak eğitim verilmesi zaman alan bir süreç 

olmuştur. Türkiye kısa sürede göçmen çocukları zorunlu eğitim kapsamına 
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alan ülkelerden biri olmasına karşın (Crul, Lelie, Biner, Bunar, Keskiner, 

Kokkali, Schneiderve Shuayb, 2019), Suriyeli çocukların 2016 yılındaki 

okullaşma oranı %32 (Coşkun ve Emin, 2016) civarında kalmıştır. Bu oran, 

Türkiye’de tüm göçmen çocuklara eğitim hakkı tanınmasına karşın hâlâ 

birçok engelin söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır.  

Göçmen çocukların eğitime erişim ve devam etmesini öncelikle 

ekonomik sorunlar etkilemektedir. Birçok araştırma, çalışarak aile bütçesine 

katkı sunmaya çalışan göçmen çocukların önemli bir kısmının okula 

gidemediği, okula gidenlerin devamsızlık yaptığı ya da okuldan kaçtığını 

ortaya koymuştur (Emin, 2016; Giani, 2006; Kaştan, 2015; Taştan ve Çelik, 

2017). Özellikle ekonomik açıdan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 

daha çok sayıda göçmen çocuk ekonomik nedenlerle eğitimden uzak 

kalmaktadır (Culbertsonve Constant, 2015). 

Göçmen çocukların okula devam edememesinin diğer nedenleri 

arasında, ailelerin sık sık yer değiştirmesi, okul kaydı için kimlik alma ve 

resmi kayda geçmeyi geciktiren bürokratik işlemler olması, ailede bakıma 

muhtaç birinin olması, çocuğun engelli olması, okulun eve çok uzak olması 

nedeniyle çocuğun mesafeyi yürüyerek kat etmek zorunda olması ve çocuğun 

eğitim dilini bilmemesi yer almaktadır (Bartlett, 2015; Taştan ve Çelik, 2017). 

Bunlardan başka, göçmen çocukları okuldan koparan nedenler arasında; akran 

zorbalığı, şiddet ve istismar gibi faktörler de söz konusu olmaktadır (Human 

Rights Watch 2015; Öztürk vd, 2017). Özellikle kız çocukların erken yaşta 

evlendirilmesi, okula gönderilmemesi ve karma eğitim sisteminin 

uygulanması gibi kültürel nedenler göçmen kız çocukların gittikleri ülkede de 

okullaşma oranını düşürmektedir (Coşkun ve Emin, 2016; Culbertson ve 

Constant, 2015; 2011; Robles ve Oropesa, 2011,Taştan ve Çelik, 2017; 

UNHCR, 2015, akt Eren Uğurlu, 2015). Eğitime erişim ve devam sorunun 

aşabilen göçmen çocuklarının yaşadıkları sorunlardan biri de eğitim 

süreçlerinde yaşadıkları dil sorunudur. 

 

2.2. Eğitimde Dil Sorunu  

Türkiye'ye Mayıs 2014'te gelen 13 yaşındaki Ali okula kayıt olmamış ve okula 

gitmeyi Halep kırsalındaki okulu bombalandığında bıraktığını şu sözleriyle 

ifade etmiştir: “Önceleri okula gitmemize izin verilmiyordu. Çünkü ikamet 

iznimiz yoktu. Artık Yabancı Tanıtma Belgemiz var ve ben okula gitmek 

istiyorum ama orada hiçbir şey anlamayacağım. Türkçem iyi değil ve benim 

için çok zor olacak” (Human Rights Watch,  2015). Ali bu sözleriyle, birçok 

ülkedeki göçmen çocukların dil sorununu dile getirmiştir. Göçmenler 

geldikleri topluma ve eğitim sistemine uyum sağlayabilmek için geldiği 

ülkenin resmi dilini öğrenirken aynı zamanda kendi benliği ve kimliği için 
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anadilini devam ettirme gereksinimi duymaktadır. Dil sorunu göçmen 

çocukların hem yeni bir yaşama başlangıçta hem de eğitim sisteminde en çok 

zorlandıkları konulardan biri olmaktadır (Aktın ve Aktaş, 2018; Bartlett, 

2015; Çelik, 2019; Eren, 2019; Culbertson ve Constant, 2015; Koehler ve 

Schneider, 2019; McBrien, 2005; Özer, Komşuoğlu ve Ateşok, 2016; Tunga, 

Engin ve Çağıltay,  2020; Taşkın ve Erdemli, 2018; Yurdakul ve Tok, 2018). 

Dil engeli bu çocukların akademik başarılarının düşük olmasına, yerli 

öğrenciler ve öğretmenleriyle iletişim sorunlarına, okula ve sosyal yaşama 

uyum sağlayamamalarına, mesleki gelişimlerinin yeterli olmamasına neden 

olmaktadır (Coşkun ve Emin, 2016; Eren Uğurlu, 2015; Kılıç ve Toker-

Gökçe, 2018). 

Göçmen çocuklara yönelik resmi dil eğitimi onların eğitim ve sosyal 

yaşam haklarını kullanabilmeleri, ileride iş ve yaşam olanaklarını 

yakalayabilmeleri ve kültürel uyumu gerçekleştirebilmeleri için gerekli 

görülmektedir. Birçok ülkede göçmenlerin dil sorunu eğitim sürecinde 

çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bazı ülkelerde tek resmi dilin öğretimi 

yapılırken bazı ülkelerde anadil ve resmi dil olmak üzere iki dilin öğretimi 

şeklinde yapılmaktadır. Örneğin Fransa’da, okul öncesi eğitimde azınlıklar 

kendi dilleriyle eğitim görmekle beraber, örtük program kapsamında 

Fransızca öğrenmesi istenmektedir. Hollanda’da, ilkokullardaki göçmen 

azınlıklara ilave kaynak verilmekte ve öğretim iki dilli olarak 

gerçekleştirilmektedir. Benzer biçiminde ABD’de iki dilli eğitim denemesi 

yapılan araştırmalarda, öncelikle ana dili ile eğitim verilen göçmenlerin ana 

dillerini kullanarak İngilizceyi daha rahat öğrendikleri bulgularına ulaşılmıştır 

(Alba ve Holdaway, 2017). Sadece resmi dille eğitim verilmesi, kimi zaman 

göçmen çocukların kişiliği, öz saygı ve özgüveni besleyen kendi ana dilinin 

işlevsiz kalması sonucunu doğurmaktadır (Göhler, 1990, akt. Şahin, 

2001;Taştan ve Çelik, 2017). Bununla birlikte göçmenlerin sahip oldukları 

ana dilin resmi dile olan benzerliği ve yakınlığı da dil eğitimi ve kültürel 

uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Göçmen çocukların dil kaynaklı 

eğitim sorunlarıyla ilgili bir başka sorun da akademik başarıdır. 

 

2.3. Akademik Başarı 

Uluslararası göçmen alan birçok ülkede yapılan araştırmalar ve PISA 

sonuçlarında göçmen çocukların akademik başarısı düşük çıkmaktadır (E.U., 

2012, akt. Ereş, 2015;OECD 2018). Göçmen çocuklarda akademik başarının 

düşüklüğü sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel kaynaklı birçok etkene 

dayanmaktadır. Bunun nedenlerinden biri,göçmen çocukların farklı bir eğitim 

dilinde öğrenme sürecine katılmalarıdır. Göçmen çocuklar, matematik, fen 

bilimleri ve diğer derslerdeki akademik dili anlamakta zorlanmaktadır (Kılıç 
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ve Toker-Gökçe, 2018). Bu çocukların derslere hazırlıksız gelmeleri, verilen 

ödevleri yapamamaları ve bu konuda aile desteği görmemeleri akademik 

başarılarını düşürmektedir (Kılıç ve Toker-Gökçe, 2018; Pryor, 2001; Şeker 

ve Sirkeci, 2015). Bununla birlikte bu çocuklar özellikle savaş ortamından 

gelenler yaşadıkları travmaların izini taşımaktadır. Bu psikolojik sorunlar 

eğitimdeki akademik başarıyı olumsuz etkilemektedir (Kaştan, 2015). Ayrıca, 

birçok göçmen ailenin yeni geldiği ülkede gidip kalma konusunda yaşadıkları 

belirsizlik,çocukların okula motive olmasını engellemekte ve akademik 

başarıyı düşürmektedir (Taştan ve Çelik, 2017). Eğitim-öğretim sürecinde, 

göçmen çocuklara uygun öğretim programının olmaması, öğretim 

materyallerinin eksikliği ve ölçme ve değerlendirme süreçlerinin göçmen 

çocuklara göre düzenlenmemesi akademik başarıyı düşüren diğer etmenlerdir 

(Coşkun ve Emin, 2016;Emin, 2016; Erdem, 2016; McBrien, 2005; Nusche, 

2009; Taşkın ve Erdemli, 2018).Ailenin ekonomik ve eğitim düzeyi de 

eğitime verdiği önem ve bu konuda çocuklarını desteklemesi akademik 

başarıda etkili olmaktadır (Lee, 2011, akt. Ereş, 2015; Wilkinson, 2010, akt. 

Karaman ve Bulut, 2018). Göçmen çocukların akademik başarısının 

artırılabilmesi için eğitimde eşitliğin sağlanması yanı sıra, göçmen öğrencilere 

öğretim dilinin öğretilmesi, onlara okul koşullarının tanıtılması ve 

entegrasyonlarının sağlanması gibi destekler verilebilir (E.U., 2012, akt. Ereş, 

2015). Göçmen çocukların yaşadıkları birçok sorunun ekonomiyle ilintili 

olduğu görülmektedir. 

 

2.4. Ekonomik Sorunlar 

Ekonomik kaynaklı sorunlar çocukları eğitime ilgisizlik, eğitimden kopma ve 

nitelikli eğitim alamama boyutlarında etkiler. Öncelikle birçok göçün sebebi 

daha iyi ekonomik koşullara ulaşmaktır. Bu durum göç eden bireylerce 

ekonominin ön planda tutulmasını çocukların eğitiminin ikinci planda 

kalmasına neden olmaktadır (Kaştan, 2015). Göçmen çocuklar da göçün 

ekonomik nedenlerinin bilincindedir, yeni geldikleri yerde ekonomik 

tasarrufta bulunmaları gerektiğiyle hareket ederler ve nitelikli eğitim almayı 

son sıralarda karşılanması gereken bir ihtiyaç olarak görürler (Giani, 2006).  

Göçmenlerin birçoğunun ekonomik durumu iyi değildir. Bu nedenle 

okul masraflarının üstesinden gelemedikleri gibi okul içinde ve dışında 

çocuklarının sosyal etkinlik gereksinimlerini de karşılayamamaktadır 

(Bartlett, 2015; Sarıtaş, Şahin ve Çatalbaş, 2016; Kılıç ve Toker-Gökçe, 

2018). Bu durum çocukların eğitimlerini olumsuz etkilemektedir. Göçmen 

çocuklara çeşitli ekonomik destek yapılmasına karşın gerek çok sayıda 

olmaları gerekse yardımların yetersiz olması nedeniyle çok az bir kısmı bazı 

eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir (Eren, 2019). Bununla birlikte, 
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göçmenlerin çoğunluğunun gece kondu semtlerinde yaşıyor olması, toplumsal 

olarak alt sınıfta kabul görmelerine ve alt tabakaya verilen eğitimden 

yararlandırılmalarına neden olabilmektedir (Kaştan, 2015). Ekonomik 

desteklerin artırılması göçmen çocukların eğitimine nicelik ve niteliksel 

olarak önemli katkı sağlayabilir. Göçmen çocukların yaşadıkları diğer bir 

sorun da psikolojik sorunlardır. 

 

2.5. Psikolojik Sorunlar  

Göçmenlerin var olduğu ortamdan kopuşu ve yeni bir var olma süreci birçok 

psikolojik soruna neden olabilmektedir. Kuşkusuz bu sorunlar göçmenlerin 

yaşadığı travmanın büyüklüğüne ve risk etmenlerine göre değişmektedir. 

Göçmenler, göç öncesi, sırası ve sonrasında farklı biçimlerde strese maruz 

kalmakta ve farklı duygular yaşamaktadır (Demirbaş ve Bekaroğlu, 2013). 

Bununla birlikte, göç etmeye zorlanmış kişilerin, gönüllü göç etmiş ya da hiç 

göç etmemiş kişilerle karşılaştırıldığında birçok travmatik yaşantı ve ruhsal 

sorun yaşadıkları görülmektedir. Zorunlu ve gönüllü yapılan göç, göçmenlerin 

sosyal uyum, hayat beklentileri, kişinin dünya üzerine olan temel varsayımları 

gibi yaşamsal anlamlarını etkilemektedir (Erol ve Ersever, 2014). 

Birçok çalışmada okullarda öğretmenler ve yöneticiler tarafından 

göçmen çocuklardaki psikolojik sorunlar sık sık dile getirilmiştir (Aktın ve 

Aktaş, 2018; Kılıç ve Toker-Gökçe, 2018; McBrien, 2005; Şeker ve Aslan, 

2015; Yurdakul ve Tok, 2018). Çocukların yaşadıkları bu olumsuz duygular 

onların akademik başarısını düşürmekte ve okula oyumunu zorlaştırmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, göçmenler yalnızlık, içe dönüklük, boşluk, özlem, 

aşağılık, suçluluk, kırgınlık, kuşku ve önyargı gibi duygular yaşamaktadır 

(Göhler, 1990, akt. Şahin, 2001). Bu bağlamda göçmen çocuklarda depresyon, 

arkadaş ilişkilerinde sorunlar, travma sonrası stres bozukluğu, hiperaktivite 

semptomları, düşük benlik saygısı, yaşam doyumunda azalma gibi duygular 

görülmektedir (Polat, 2007’denakt.,Aydın, Şahin ve Akay, 2017). Bu 

duygular göçmen çocuklarda; tırnak yeme, tik bozukluğu, bunaltı, kaygı, altını 

ıslatma ve kekemelik, saldırganlık, içe kapanma, depresyon, yalnız kalmaktan 

korkma, dikkati toplamada güçlük, kâbuslar, öfke patlamaları, saldırganlık, 

akran zorbalığı gibi davranışsal belirtiler şeklinde ve karın ağrısı, baş ağrısı, 

kas ağrıları gibi fiziksel belirtiler ile yüzeye çıkabilmektedir(Kaştan, 2015; 

Kılıç ve Toker-Gökçe, 2018). Ayrıca, özellikle savaş ortamında kalan göçmen 

çocukların akıl sağlığı olumsuz etkilenebilmektedir (Stotz, Elbert, Müller ve 

Schauer, 2015). Ancak, bu çocukların yeterli psikolojik destek almadığı da 

görülmektedir (Eren, 2019). 

Göçmen öğrencilerin yaşadıkları psikolojik sorunların giderilmesinde 

okullara önemli sorumluluklar düşmektedir. Okullarda göçmen öğrencilerin 
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psikolojik gereksinimleri belirlenmeli ve bu öğrencilerin gelişimlerini 

destekleyen projeler geliştirilmelidir. Ayrıca bu öğrencilere psikolojik destek 

verilmesinin yanı sıra, okulda göçmen ailelere de psikolojik hizmetler 

sağlanmalıdır. Bununla birlikte yerleşik veliler ve öğrencilerin de göçmen 

öğrencilerin psikolojik durumları ve bu konuda neler yapılması gerektiği 

konusunda bilgilendirilmesi empati ve hoşgörünün geliştirilmesi ve iletişimin 

kuvvetlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Göçmen öğrencilerin eğitim 

süreçlerinde karşılaştıkları önemli sorunlardan biri de okuldaki sosyal ve 

kültürel uyumdur. 

 

2.6. Okulda Sosyal ve Kültürel Uyum 

Göç edilen ülkelerde sosyal bütünleşmenin başarısı eğitim sistemlerinde elde 

edilen başarıyla doğru orantılı olmaktadır (Alba ve Holdaway, 2017). Eğitim 

göçmenlerin yerleştiği ülkeye uyumunu kolaylaştırırken aynı zamanda 

ayrımcılık ve göçmenlere yönelik önyargının en aza indirilmesini sağlar 

(Baker, 2011’den akt.,Ereş, 2015; Bosch-Supan, 1987). Dolayısıyla, 

göçmenlerin üzerlerine düşen görev, yaşadıkları toplumun kültürüne kendi öz 

kültürlerinden kopmadan uyum sağlayabilmek iken, göç edilen ülkede 

yaşayan insanlara düşen görev ise entegrasyonun sağlıklı 

gerçekleştirilebilmesini sağlamak olmaktadır. Böylece sosyal bütünleşme 

gerçekleşebilecektir aksi halde o toplumda sosyo-kültürel kopukluk 

yaşanabilir. Bu nedenle, sosyal bütünleşme, sadece tek bir grubun 

sorumluluğunda değildir. Hem göçmenlerin kendisi hem de ev sahibi devlet, 

kurumlar, toplumlar ve kişiler bütünleşmeden sorumlu olmaktadır. Bu sayede, 

sağlıklı kültürel kimlik entegrasyonu kolaylaşacak, kendine güvenen güçlü 

topluluklar oluşacaktır (Yavuz, 2013’den akt., Akıncı, Nergiz ve Gedik, 

2015).  

Okullar bir eğitim kurumu olmanın ötesinde o toplumun küçük bir 

sosyal grubudur. Göçmen çocukların sosyal ve kültürel uyumu öncelikle 

okullarda gelişir. Okullar, bu göçmen çocukların sorunlarını en iyi 

gözlemlenebildiği ve ilk elden çözüm üretilebildiği kurumlardır. Dolayısıyla 

okullarda, uygun koşullar sağlandığında göçmen çocuklara sosyal uyum ve ait 

olma duygusu daha kolay kazanılabilir. Bu yönüyle okullar yeni topluma 

uyum sağlama ve geleceğe hazırlık arasında bir köprü görevi üstlenmektedir 

(Gümüşten, 2017). Okulda oluşturulan olumlu ilişkiler ve olumlu okul kültürü 

öğrencilerin huzur ve başarısını olumlu yönde etkilemektedir (OECD, 2018). 

Okullarda göçmenlerin sosyal uyumunu hem göç eden hem de yerli 

öğrencilerin karşılıklı sorumluluk aldığı ve tüm okul çalışanlarının ortak 

amaçla hareket ettiği bir okul vizyonu olarak ele alınıp gerçekleştirilmelidir.   
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Türkiye’de ve birçok ülkede yapılan çalışmalarda göçmen çocukların 

sosyal ve kültürel uyumunun yeterli düzeyde sağlanamadığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır (Eren,  2019;Hart, 2009;Taylor ve Sidhu, 2012). Göçmen 

çocukların sosyal yaşama uyumu birçok etmene bağlıdır. Öncelikle, göçmen 

çocukların dil sorunu çevreleri ile iletişim kurmalarını engelleyerek sosyal 

uyumlarını zorlaştırmaktadır (Hart, 2009’dan akt., Şeker ve Sirkeci, 2015). 

Sosyal uyumu zorlaştıran bir diğer neden göçmen çocukların yaşadıkları 

psikolojik sorunlar olmaktadır. Gerek çocukların bu konuda okullarda 

alacakları destekler gerekse okul ortamının onlara sosyal destek sistemlerini 

tekrardan yapılandırmaları için sunduğu olanaklar yaşanılan travmaların 

etkisini azaltabilmektedir (Bulut, 2013’ten akt., Karaman ve Bulut, 2018). 

Okulda göçmen ve yerli çocuklar arasındaki kültürel farklılıklar da sosyal 

uyumu etkileyebilmektedir (Hart, 2009’dan akt., Şeker ve Sirkeci, 2015; Kılıç 

ve Toker-Gökçe, 2018; Yıldırım, Yakar ve Erdoğan, 2017). Bununla birlikte 

yapılan araştırmalar, okulların her ne kadar iyi örgütlenmiş eğitim kurumları 

olarak göçmen çocuklara güvenli bir çevre sunsalar da göçmenlerin uyum 

sürecinde azınlık-çoğunluk gerilimlerinin yaşandığı; göçmen ve mülteci 

çocukların farklı düzeylerde dışlanma, ayrımcılık ve şiddete uğradıkları yerler 

olabileceğini göstermektedir (Baker, Varma, Tanaka, Sticks ve Stones, 

2001’den akt., Gümüşten, 2017; Bartlett, 2015; Goodburn; 2009; Kılıç ve 

Toker-Gökçe, 2018; McBrien, 2005; OECD, 2018; Ponzo, 2013; Yıldırım, 

Yakar ve Erdoğan, 2017). Okullarda göçmen öğrencilere yönelik olarak, 

düşük beklenti içinde olmak, göçmen öğrencilere daha kolay veya yerine göre 

daha zor görevler vermek, kültürlerini yok saymak, yerli çocukları kayırma ve 

farklılıkları nedeniyle göçmen çocuğuna farklı gözle bakmak yaşanan kimi 

ayrımcılık davranışları olarak sayılmaktadır (Öztürk vd., 2017). Göçmen 

çocukların eğitim sorunlarının belirlenmesinde siyasi politika geliştirmede ilk 

aşama eğitimde ayrımcılığı minimize etmekten geçmektedir (Ereş, 2015,). 

Göçmen çocukların okuduğu sınıflardaki öğretmenlerin ayrımcılığa neden 

olabilecek çeşitli davranışları tanımaları, bunlardan uzak durma konusunda 

dikkatli olmaları ve diğer çocuklara model olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 

okulda sosyal adalet sağlanmalı, kapsayıcı eğitim yapılmalı ve onların 

iletişimini kuvvetlendirici sınıf ve okul etkinlikleri düzenlenmelidir. Göçmen 

çocukların sosyal uyumunu geliştirecek temel yapı okullardır. Çünkü birçok 

göçmen aile de sosyal uyumu gerçekleştiremediği için bu konuda çocuklarına 

yardımcı olamamaktadır. Bunun için okul aile işbirliğini işe koşmak etkili 

olabilir. 
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2.7. Okul Aile İşbirliği  

Okul ile aile işbirliğinin ve katılımının güçlü olması, göçmen çocukların 

akademik başarısı, yaşam memnuniyeti, okula bağlılığını artmakta ve okul 

çalışmalarına yönelik endişelerini düşürmektedir (OECD, 2018), Göçmen 

çocuklar ve eğitim üzerine yapılan çalışmalarda okul-veli iletişimin yeterli 

olmadığını göstermektedir. Bazı göçmen ailelerin çocuklarının eğitimine 

yeterli önem vermediği, eğitim süreçlerine ilgi göstermediği, okulu ziyaret 

etmediği, okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim kurmadığı, okul 

etkinliklerine katılmadığı görülmektedir (Aktın ve Aktaş, 2018; Eren 2019; 

Karaman ve Bulut, 2018; Kaştan, 2015, Kılıç ve Toker-Gökçe, 2018; Şeker 

ve Sirkeci, 2015; McBrien,2005; Pehlivan-Yılmaz, 2019; Pryor, 2001). 

Göçmen ailelerin okulu ziyaret etmemelerinin ve iletişim 

kuramamalarının en önemli nedenlerinden biri dil sorunudur. Yapılan 

çalışmalardan birine (Şekerci ve Sirkeci, 2015) göre öğretmenler, göçmen 

velilerin dil bilmedikleri için iletişim kuramadıklarını hatta göçmen ailelerin 

dil konusundaki temel yardımcılarının okulda eğitim gören çocukları 

olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada ailelerin eğitim düzeylerinin düşük 

olması da çocuklarının eğitimine ilgisiz olmasına neden olduğu bulunmuştur. 

Bir diğer neden ise, göçmen ailelerin yaşadığı belirsizlik durumudur. Göçmen 

ailelerin kendilerini güvensiz hissetmesi, yerleştikleri yerden uzaklaştırılma 

düşüncesi ve başka bir yere götürülme endişesi yaşamaları, onların uyumunu 

dolayısıyla çocuklarının eğitimine ilgisini olumsuz etkileyen bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Şeker ve Sirkeci, 2015). Göçmen ailelerde okul veli 

iletişimi genellikle babalar tarafından kurulmaktadır. Babaların çalışıyor 

olması veli toplantısına katılamamasına neden olmakta ve veli ile okul 

arasındaki iletişim çok zayıf kalmaktadır (Kaştan, 2015, s. 223). Çocukların 

bakımında daha çok sorumluluk alan annelerin okul ile iletişim kuramaması, 

öğretmenlerin bu çocuklar hakkında bilgi eksikliğine neden olabilmektedir.  

Bazı ülkelerde okul aile iletişimini geliştirmek için projeler 

geliştirilmiştir. Amsterdam’da yapılan bir araştırmada; Türk ve Faslı göçmen 

çocukların eğitim sorunları içerisinde iki dilli eğitim ihtiyacı kadar velilerin 

çocuklarının ev ödevlerinde yardımcı olmamaları ve veli toplantılarına 

gelmemeleri gösterilmiştir. Zamanla bu soruna çözüm üretmek için eğitim 

politikaları geliştiren Hollanda hükümeti de bu bağlamda ana dille eğitim 

niteliğini artırmış ve velilerle ana dil üzerinden iletişime geçerek aile 

katılımını sağlamıştır (Alba ve Holdaway, 2017, s. 55-56). Ayrıca 

Hollanda’da “kılavuzluk projesi” adı altında aile katılımı geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Bu projede liseyi bitirmiş abiler kardeşlerine rehberlik etmekte 

ve onlara yol göstermektedir (Crul, 2001’den akt.,Alba ve Holdaway, 2017). 

Amsterdam’da aile katılımında daha önceki göçmen topluluklardan destek 

alınarak bu topluluklarla arasında inşa ettiği köprü sayesinde çok mesafe kat 
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edilmiştir (Alba ve Holdaway (2017, s. 82-83). Göçmen çocuklarının 

eğitiminde kapsayıcı eğitim bağlamda etkin ve sağlıklı bir işbirliği için; göç 

yaşamış çocuğun ailesine eğitim öğretim faaliyetlerini tanıtıcı seminerler 

verilmesi, ailelerin düzenli olarak ziyaret edilmesi, ailelerin proje ve 

etkinliklere katılımının sağlanması, ailelere çocuklarının kişisel başarısını 

takip etmelerinde yönlendirici görevler verilmesi, veli-öğretmen-öğrenci 

toplantıları düzenlenmesi ve haftalık programların velilere gönderilmesi 

sağlanabilir (Öztürk vd.2017). Göçmen çocukların eğitim sorunlarını ortadan 

kaldırmada en önemli etmenlerin başında bu konudaki öğretmen yeterlikleri 

gelmektedir. 

 

2.8. Öğretmen Yeterliği 

Eğitim ve öğretim sürecini yönlendiren öğretmenler göçmen çocukların 

eğitiminde en önemli unsurlardan biridir. Öğretmenlerin yeterlikleri göçmen 

çocukların başarısı ile doğrudan ilişkilidir (Darling-Hammond, 2000). Ancak, 

göçmen çocukların eğitimi normal eğitim öğretim süreçlerinden daha farklı 

yönetilmesi gerekir. Bu süreçte, öğretmen yeterliği öğretmenlerin hem 

mesleki tutumu hem de profesyonel yeterlikleri açısından iki temel noktada 

önem taşır.  

Göçmen çocukların eğitiminde, öğretmenlerin sadece kültürlerarası 

eğitim yeterliliğinin geliştirilmesi, göçmen eğitim politikalarının 

uygulanmasında yeterli olmamaktadır. Bu yeterlilikle birlikte öğretmenlerin 

kültürlerarası iletişimde temel sorunları fark etmesi ve anlaması önemlidir 

(EU,2012’denakt., Ereş, 2015). Bu kapsamda öğretmenlerin göçmen 

çocuklarla kurduğu ilişki ve bu çocuklara ilişkin tutum ve davranışları diğer 

öğrenciler için model olabilmektedir. Göçmen çocukların akademik başarısı 

ve öğrenme sürecine katılımı öğretmenin tutumuna ve mesleki yeterliklerine 

bağlı olarak değişmektedir.  

Öğretmenler, göçmen çocukların eğitimine ilişkin farklı tutum ve 

öğretim yaklaşımları izlemektedir. Bazı öğretmenler hem göçmen çocuklara 

hem de ailelerine de destek vererek akademik rollerinin dışına çıkarken bazı 

öğretmenler göç sürecinden kaynaklanan problemleri dikkate almamakta 

(Sleeter, 2001’den akt., Gümüşten, 2017), bazıları ise normal öğretim sürecine 

devam ederek göçmen öğrencilere yönelik herhangi bir ek çalışma 

yapmamaktadır (Eren Uğurlu, 2018). Öğretmenler özelikle sınıf yönetiminde 

göçmen öğrencilerin davranış problemleri ile başa çıkmakta zorlanmaktadır 

(Eren Uğurlu, 2018;Nar, 2008). Bununla birlikte öğretmenler, yaptıkları işten 

yeterli doyumu alamamakta ve bu okullardan tayin istemektedirler (Nar, 

2008). Benzer bir biçimde bazı okul yöneticileri de son yıllardaki göç 

dalgasıyla oluşan farklılığın kendi okullarının akışını bozması ve mevcut 
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öğrencilerin eğitim düzenini aksatması konusunda zorlanmaktadır (Sakız, 

2016). Öğretmenlerin bu göçmen öğrencilere yönelik tutumları, cinsiyet, 

okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye ve sınıflarında göçmen öğrenci 

olup olması gibi durumlardan da etkilenebilmektedir (Sağlam ve İlksen-

Kanbur, 2017). 

Öğretmenler özellikle göçmen çocukların eğitiminde yetersiz 

kalabilmektedir. Yapılan araştırmalarda bazı öğretmenler, göçmen çocuklara 

nasıl eğitim verileceği konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ve bu 

konuda deneyimlerinin olmadığını iletmişlerdir. Öğretmenlerin bu konuda 

hem hizmet öncesi hem de hizmet içinde yeterli eğitim almadıkları sadece 

Türkiye’de değil birçok ülkede benzer sorunu oluşturmaktadır (Eren 2019; 

Eren Uğurlu,  2018;Bartlett, 2015; Coşkun ve Emin, 2016; McBrien, 2005; 

OECD, 2009; Nusche, 2009; Özer, Komşuoğlu ve Ateşok, 2016; Roxas, 2010; 

Sağlam ve İlksen-Kanbur,2017; Seydi, 2014; Taşkın ve Erdemli, 2018; 

Tunga, Engin ve Çağıltay, 2020; Uğurlu, 2018).Göç yaşamış çocukların 

okuduğu okullarda görev yapan öğretmenler okulun yapısına uygun öğretim 

yapabilecek yeterlikte olmalıdır (Albave Holdaway, 2018). Öğretmenlere 

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler verilerek öğretmenlerin sosyal, kültürel 

ve dilsel problemlerin üstesinden gelmesine destek olunmalıdır.  

 

Sonuç 

Toplumsal sonuçlarıyla önemli bir insani edim olan göç; öncesi ve sonrasıyla, 

başladığı yer ve bittiği yer itibariyle göç eden ve edilen toplumları karşılıklı 

etkileyen bir sosyolojik olgudur. Bu olguya sadece ekonomik açıdan bakmak 

göç sonrası sorunların çözümünde yeterli olmamaktadır. Bunun yerine eğitim, 

sağlık, sosyal güvenlik gibi toplumsal tüm kurumlardan gerekli hizmetlerin 

sunulması ve böylelikle toplumsal kabul mekanizmasını ve bütünleşmeyi 

işlevsel kılacak sosyal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir (Akıncı, 

Nergiz ve Gedik, 2015). 

Göç sonrasında ortaya çıkan sorunların çözümünde ve sosyal 

bütünleşmenin sağlanmasında eğitim önemli rol oynar. Eğitimin sosyal 

bütünleşmeyi sağlayabilmesi için hem göç eden hem de göç edilen 

toplumlardaki tüm bireyleri kapsayacak şekilde verilmesi gerekir. Bu süreçte 

verilen eğitim ne kadar etkili olursa göç olgusunun oluşturduğu sorunların 

çözümü de kolaylaşacaktır. Göçmen çocukların eğitimi konusunda yapılan 

çalışmalar, kapsayıcı eğitim (Crul vd., 2019; Öztürk vd., 2017), kültürlerarası 

ve çokkültürlü eğitim (Banks, 1993; Eldering, 1996, Özcan, 2018), çatışma 

çözümü ile barış eğitimi (Pryor, 2001) üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Uluslararası göç alan ülkelerde göçmen çocukların eğitiminde ortak 

birçok sorun yaşanmaktadır. Bu çocukların eğitimdeki ortak sıkıntılar; eğitime 
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erişim ve devam, dil sorunu, ekonomik sorunlar, akademik başarısızlık, sosyal 

uyum sorunu, öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme, okul aile işbirliği 

ve öğretmen yeterliği konularında çeşitlenmektedir. Bu çocukların eğitimine 

özel önem verilerek yaşanan sorunların saptanması etkili çözüm yollarının 

bulunması gerekir. Kuşkusuz bu sorunların çözümünde, ülkelerin birlikte 

hareket etmesi, birbirleriyle görüş ve deneyimlerini paylaşması, ortak görüşler 

ve stratejiler geliştirilmesi ve bu konuda bilimsel çalışmalara hız verilmesi 

daha etkili çözüm yollarının geliştirilmesinde kolaylık sağlayacaktır. 
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Giriş 

Günlük yaşam içerisinde tarih yaşanmakta, yaşanılan tarih geçmişe 

depolanmakta, aynı zamanda geleceğe de miras olarak bırakılmaktadır. 

Bırakılan bu miras ise içeriğine, niteliğine ve kişilerin bundan ürettiği 

yorumlara göre değişiklik arz etmekte ve farklı biçimlerde anlaşılmaktadır. 

Meşhur tarihçi Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) İstanbul Üniversitesi’nde 

verdiği konferanslardan birinde şu olayı nakletmiştir: “Kadının biri bir 

kokteyl partide tarihî bir sohbet dinliyormuş. Partideki münevver kişiler eski 

Roma İmparatorlarından bahsediyorlar; Caligula, Neron ve benzeri tarihî 

şahsiyetlerden dem vuruyorlarmış. Kadın tabii bu yabancı isimler ve acayip 

hikâyelerden sıkılmış. Bir aralık fırsat bulup sormuş: “Beyler, bu 

bahsettiğiniz adamlar çoktan ölüp gitmiş değil mi?” Bizim entellektüeller 

tebessüm ederek: “Evet.” demişler. “Anlattığınıza göre, üstelik bu adamların 

hepsi de kötü insanlarmış, iğrenç işler yapmış, cinayet işlemişler değil mi?” 

Adamlar kadının cehaletine tebessüm ederek, “Evet.” demişler.  “Öyleyse ne 

demeye iki saattir bu adamlardan bahsedip duruyorsunuz?” demiş kadın. 

Tabii cevap verememişler. Toynbee kadının haklı olduğunu ilave ediyor.” 

(Uçar, 1997, s. 17).  

Hemen herkese göre bir anlayış ve yorumun ortaya çıkmasına neden 

olan tarihin ne’liği önemli bir husustur. Tarihçilerin bilimsel anlayışları, 

ideolojik ve felsefi yaklaşımları doğrultusunda tarihin farklı şekillerde birçok 

tanımı yapılmış olmakla birlikte, çoğu zaman bu tanımların birbirini tamamlar 

nitelikte olduğu ve tarihin farklı yönlerine işaret ettiği görülmektedir 

(Demircan, 2007). Örneğin Togan’a göre tarih (1985, s. 2) “Hadiselerin 

seyrinden, hatta madde ve eşyanın mazi halinden bahseden her yazı ve her 

hikâyedir.” Carr (1994, s. 37 akt. Öztaş 2007) tarihi “Tarihçi ile olguları 
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arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında 

bitmez bir diyalog.” şeklinde tanımlamıştır. Köstüklü’ye göre tarih (2006, s. 

11) “Geçmişteki olayları; yer, zaman ve failleri göstererek kaynaklara dayalı 

olarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.” Güler’e 

göre (2005, s. 54-55) tarihin ise üç farklı anlamı bulunmaktadır: Bunlardan 

birincisi gün, ay, yıl ve saat gibi zaman değerini ifade eden tarih, ikincisi 

geçmişte kalanlar, olgular, olaylar, etkinlikler ve kanıtlardan oluşan tarih ve 

üçüncüsü ise araştırma, inceleme, yorumlama, karşılaştırma ve değerlendirme 

gibi eylemleri içeren bilim olan tarihtir.   

Hiç kuşkusuz tarihin ne olduğuna ilişkin tanımların sayısı 

artırılabileceği gibi içeriği de çeşitlendirilebilir. Ancak tanımlarda vurgulanan 

veya vurgulanacak hususların genelinde failin insan olarak betimleneceği 

unutulmaması gereken bir husustur. Çünkü tarihin baş aktörü insandır ve tüm 

insanlar gönüllü veya gönülsüz bir biçimde kendilerinden daha yaşlı insanlarla 

birlikte yaşamaları nedeniyle bireysel ve kolektif geçmiş’in farkındadır. 

Toplum içinde yaşayan bireyler de kendini bu geçmiş’e karşı 

konumlandırmak için tarih bilimine müracaat etmek durumunda kalmaktadır 

(Hobsbawm, 1999).  

Tarihi yapan da yazan da insan’dır. Kütükoğlu’na göre (1998), gerçek, 

bir ressam için ne ise tarihçi için de odur. Tarihçi kendi duygu, düşünce ve 

yorumlarıyla birlikte gerçeği algılayıp yorumlayarak tarihsel bilgiyi üretir. 

“İnsanı insana anlatmak için” tarihsel bilgi üreten tarihçiler (Koç, 2015) bu 

bilgiyi üretirken birtakım ölçütleri dikkate alırlar: Bunlar bir bilim veya 

soruları cevaplandırma durumunda olması, geçmişteki insan eylemleriyle 

ilgilenmesi, kanıtlara dayalı bilgi ve yorumlar ortaya koyması ile insanın 

kendine ilişkin bilgisi olması gibi ölçütlerdir (Collingwood, 1990, s. 30).  

Birey için hafıza neyse millet için de tarih odur. Toplumlar ancak 

kendileri için hafıza niteliğini taşıyan tarihlerini öğrenerek varlıklarını 

sürdürebilir. Zaten milletleşme çabası içerisinde olan ve uzun bir devlet 

geleneği olmayan milletlerin kendilerine bir tarih oluşturma ve onu 

toplumlarına öğretme endişesi içerisinde olmasının temel gerekçesi de budur 

(Gibson, 2012; Köstüklü, 2006). Ayrıca insanların kendilerini, çevrelerini, 

geçmişlerini anlamak ve öğrenmek amacıyla duydukları merak da tarih 

öğrenmede etkilidir (Uzun, 2006). Bununla birlikte tarih; ahlaki gelişimi 

sağlamak, uygarlık, değer ve kültürün gelişimini göstermek, sosyalleşmek, 

boş zamanları değerlendirmek, milli kimlik gelişimini sağlamak, iyi vatandaş 

yetiştirmek, demokratik yaşam becerileri kazandırmak, geçmişi iyi öğrenmek 

ve geçmişten ders almak, yaşanılan zaman diliminde meydana gelen siyasi, 

sosyal ve ekonomik sorunların nedenlerinin farkına varmak ve yaşanılan 

zamanı daha iyi yorumlamak gibi amaçlarla da öğretilmektedir (Demircioğlu, 

2010). 
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Tarih öğretiminin amaçlarına ulaşabilmesi nitelikli tarih öğretiminin 

yapılmasına bağlıdır. Bu bağlamda tarih konuları öğretilirken öğrenme-

öğretme sürecinde çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin yanı sıra 

edebi türler de işe koşulmaktadır. Edebiyat eserlerinin şekil, teknik ve konu 

gibi çeşitli unsurları açısından ortak özellikler gösteren sözlü ve yazılı eser 

kümeleri olan edebi türler şiir, tiyatro, düşünce türleri (makale, fıkra, söyleşi, 

mektup, özdeyiş, anı vb.) ve anlatı (roman, hikâye, masal, efsane vb.) şeklinde 

dört ana başlıkta değerlendirilmektedir (Aytaş, 2006). Bu bölümde tarih 

öğretiminde kullanılan edebi türlerden biri olan tarihsel romanlar ve Osmanlı 

Tarihi öğretiminde nasıl kullanılacağı ele alınacaktır.  

 

Tarihsel Roman  

Tarihî roman veya tarihle ilgili roman olarak da adlandırılan tarihsel 

roman “başlangıç ve sonucu geçmiş zaman içinde gerçekleşmiş olan, milletin 

tarihinde yeri olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde yaşamış olan 

insanların, zaten tarih bilgisi içinde tespit edilmiş olan hikâyelerinin edebiyat 

sanatı aracılığıyla yeniden inşa edildiği edebi tür” olarak tanımlanmaktadır 

(Argunşah, 2015). Başka bir deyişle tarihsel roman, geçmişin belli bir zaman 

diliminde cereyan eden önemli görülen konularını işleyen, siyasi, sosyal, 

ekonomik veya kültürel konuları/sorunları kendisine malzeme edinen, 

kahramanları genellikle tarihte gerçekten yaşamış kişilerden bazen de kurgu 

ürünü olan karakterlerden oluşan ve romantizm ile işbirliği içinde bulunan 

romandır (Elmas, 2016; Gariper, 2016). 

Tarihsel romanın bir tür olarak ortaya çıkması 19. yüzyıl başına denk 

gelir. Dünya edebiyatında bu türün ilk bilinen örneği İskoç edebiyatçı Sir 

Walter Scott tarafından 1814 yılında kaleme alınan “Waverley” adı ile bilinen 

ve konusunu 1745 yılında İskoçya’daki Jakoben ayaklanmasından alan 

romandır.  Aynı yazarın “Ivanhoe” adlı eseriyle devam ettirdiği türün 

örneklerine Fransa’da Alfred de Vingy, Victor Hugo ve Alexander Dumas Fils 

gibi yazarların eserlerinde de rastlanmaktadır. Zamanla Almanya, Belçika, 

Hollanda, İspanya, İsviçre, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde de kaleme 

alınan tarihsel romanın Türk edebiyatında bilinen ilk örneği Namık Kemal’in 

kaleme aldığı ve yiğit bir Osmanlı sipahisinin maceralarını anlatan “Cezmi” 

adlı tarihsel romandır. Abdullah Ziya Kozanoğlu, Ahmet Mithat Efendi, 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ahmet Refik Altınay, Kemal Tahir, Mustafa 

Necati Sepetçioğlu, Hüseyin Nihal Atsız, Ömer Seyfettin, Reşad Ekrem Koçu 

ve Tarık Buğra gibi isimler de Türk edebiyatının önde gelen tarihi romancıları 

olarak önemli eserlere imza atmışlardır (Lukács, 2010; Özyön, 2014; Yalçın 

Çelik, 2005; Yalçın Çelik, 2007). 
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Tarihsel romanın en önemli özelliği karakteri ve konuyu tarihten 

almasıdır. Tarihsel roman yazarlarının ellerinde hazır bir olay örgüsü ve kurgu 

bulunmaktadır ki eğer tarihsel olaylar olmasaydı roman yazarı sıfırdan bir 

kurgu ve olay örgüsü oluşturmak zorunda kalacaktı (Belge, 2009). Bununla 

birlikte tarihsel dönüm noktalarını romana aktarmak pek de kolay değildir ve 

ustalık gerektirir. Çünkü tarihsel roman yazarının “yeni ve eskinin 

oluşturduğu sentezi görebilmesi” elzemdir (Kantarcıoğlu, 2008). Bu 

bağlamda tarihsel romanda tarihçinin elindeki ham madde işlenir, 

zenginleştirilir ve daha fazla etkileyici hale getirilerek pazara çıkarılır. Tarihin 

ibret verici doğası ve edebiyatın büyüleyici dünyası vesilesi ile tarihsel 

romanlarla okuyucunun geçmiş hakkında düşünme, dünü bugün ile 

birleştirme, geleceğe geçmişin ve bugünün katkısı ile bakma, hafızayı diri 

tutarak kolektif ruha sahip olması amaçlanır (Karataş, 2016). 

Tarihsel romanlarda yazar/romancı, tarihi özüne bağlı kalmak kaydıyla 

biraz değişik ve ayıklanmış şekle sokabilir. Bir tarihi kahramana istediği 

özelliği verir, onun macerasını daha ilgi çekici hale getirmek için eseri birçok 

aşk, fazilet ve kahramanlık örnekleri ile süsleyebilir veya gündelik hayatın 

sıradan kahramanlarını olayların etrafında birinci derece önemli kişi haline 

getirebilir (Metin, 2007). Sadık Kemal Tural bu durumu “hareket alanı” 

terimiyle açıklamaktadır. Tural (1992, akt. Göğebakan, 2004) tarihsel bir 

karakterin roman içerisinde hareket alanının sınırlı olduğunu ve bu nedenle 

kurmaca kişilerin tarihsel romanlarda kullanılması gerektiği hususuna vurgu 

yapmıştır. Buna ilaveten tarihsel romanda yazar olayları da değiştirebilir, 

tarihsel olmayan insan iş ve davranışlarını hayal dünyasında canlandırarak 

okuyucuya aktarır. Örneğin Kemal Tahir’in “Devlet Ana” ve Tarık Buğra’nın 

“Osmancık” adlı tarihsel romanlarında yeme-içme işleriyle ilgili şöyle bir 

farklılık vardır: Söğüt’e yerleşen Kayı boyu mensuplarının yedikleri yemek 

hususunda “Devlet Ana” romanında Kemal Tahir pilavı, Tarık Buğra ise 

“Osmancık” romanında güveci tercih etmiştir. Yenilen yemeğin tarihsel 

gerçeklikle bir ilgisi olmadığı için yazarların hayal dünyasının bu eylemde ön 

plana çıktığı söylenebilir (Çelik, 2002). 

Tarihsel romanlarda tarihsel bir gerçekliğin aktarımından ziyade 

yaşanmışlığın kurgusal ortamda tecrübe ettirilmesi söz konusudur (Lukács, 

2010). Edebiyatın kurgu gücü ve şiirsel dili ile olayı bizzat yaşamış kişilerin 

eserde yeniden diriltildiği ve bu kişilerin hangi güdüler ile nasıl düşündüğü, 

neler hissettiği ve davranışları tarihsel gerçekliğe uygun olmak şartıyla eserde 

okuyucuya yaşatılmaktadır. Hatta Temizkan’a (2010) göre bu eserler, tarihsel 

roman okuyucusuna romanda geçen karakterler ile arkadaş olma fırsatı 

sunmaktadır. 

Tarihsel romanlarla, örnek bir milli kimlik ve arzulanan seviyede milli 

benlik arayışı içerisinde olan bireylerin duygu, eğitim, hayal ve fikir yönünden 
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tekâmüle uğramaları hedeflenmektedir (Tural, 1993, akt. Erol, 2012). İçerikte 

toplumun kaderini değiştirmeyi kendine amaç edinmiş idealist tipler ele 

alınmaktadır. Bunların herkesten farklı, üstün nitelikleri vardır ve akıllı, cesur, 

öngörülü, kahraman yaradılışlı kişiliklere sahiptirler. Bu kişiler, okuyucunun 

beklentilerine cevap verecek nitelikte üstün vasıflarla donatılmıştır, okuyucu 

için rol model veya prototiptir, hatta fikir ve ideolojiyi okuyucuya aktarmada 

bir araçtır. Okuyucu, geçmişe kapı aralayan bu eserlerde kendisi ile benzeşen 

ve ayrışanları tespit ederek doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü, haklıyı haksızı 

analitik düzlemde muhakeme eder ve kendinde kimlik inşa etme sürecini 

kolaylaştırır (Çitçi, 2012; Erol, 2012). 

 

Tarihsel Romanın Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Kullanımı 

Tarihsel romanların eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin 

tartışmalar 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. İlk defa 

Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe” adlı romanı üzerinde bir eğitimbilim 

tartışması yapılmış, Rousseau ise “Emile” isimli eserinde La Fontaine’nin 

fabllarının çocuklar için uygun olmadığından bahsetmiştir. Ancak Robinson 

Crusoe’yu çocuklara okutmak gerektiğini vurgulamış, 1864 yılında Tarihçi 

Lütfi de bu eseri Türkçe’ye kazandırmıştır (Ata, 2000).  

Tarihsel romanların eğitsel değerini bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 

alanlarda değerlendirmek mümkündür. Tarih gibi soyut kavramlardan oluşan, 

geniş bir konu yelpazesine ve sözel anlatıma dayalı olan bir derste, dersin 

amacına ve ruhuna uygun olan tarihsel romanlardan da faydalanılması 

gerekmektedir (Şimşek, 2006). Bu bağlamda derslerde tarihsel roman 

kullanımının faydaları şöyle sıralanabilir (Altunay Şam ve İskender Kılıç, 

2011; Ata, 2000; Aynacı, 2019; Bourneur ve Quellet, 1989; Cline ve Taylor, 

1978; Dilek, 2000; Dolmaz ve Kaya, 2018; Erol, 2012; Freeman, ve Levstik, 

1988; Göğebakan, 2004; Heinly ve Hilton, 1982; Hinton, Suh, Colón-Brown 

ve O’hearn, 2014; Karataş, 2016; Öztürk, Coşkun Keskin ve Otluoğlu, 2014; 

Sliwka, 2008; Şimşek, 2014; Tekgöz, 2005; Tokdemir, 2016; Ungan, Şimşek 

ve Arıcı, 2011; Von Heyking, 2006; Yalçın ve Aytaş, 2014; Yalçın Çelik, 

2005; Arslan, 2007):  

• Akademik başarıyı artırır. 

• Dersi sıkıcılıktan kurtarır. 

• Disiplinlerarası bir yaklaşımla konunun işlenmesine olanak sağlar. 

• Hatırda tutmayı kolaylaştırır, olumsuz davranışların azaltılmasına 

katkı sunar. 

• İnsanların ümitlerini geleceğe yöneltmeye yarar. 
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• Öğrencilerin tarihe olan ilgisini daha da artırarak onları tarihsel 

araştırma yapmaya teşvik eder.  

• Öğrenciler gerçek ya da gerçeğe uygun yaşam biçimlerini görerek 

kendi yaşantılarını güzel bir şekilde düzenleme fırsatı yakalar. 

• Öğrencilere derin ve zengin bir anlatım süreci, zevkli, canlı, 

somutlaştırılmış ve hayal gücü ile desteklenmiş bir tarih anlatımı 

sunar.  

• Öğrencilere ders kitapları ve diğer basılı materyallerde olmadığı 

kadar derin anlamlar çıkarma imkânı tanır. 

• Öğrencilere geçmişten hareketle rol-model olacak ideal karakterler 

sunar. 

• Öğrencilere hayat tecrübesi kazandırır. Böylelikle öğrencilerin 

tarihsel romanlardaki durumlarla kendi yaşamlarında karşılaşmaları 

halinde nasıl davranacaklarına dair önceden bir fikir sahibi olmaları 

sağlanır ve hata yapma ihtimalleri en aza indirilmeye çalışılır.   

• Öğrencilere kahramanların iç dünyalarına yolculuk imkânı tanır. 

Tarih sayfalarında yer almayan bazı gizli kahramanların hikâyelerini 

ele alarak kahramanların, tarihsel olaylar karşısında takındıkları 

tutum, his ve duygularına öğrencileri ortak eder.  

• Öğrencilere kendini tanıma ve duygudaşlık yapma yeteneği 

kazandırır. 

• Öğrencileri tarih okumaya çağıran bir davetiye görevi görür. 

• Öğrencilerin başka bir zaman diliminde yaşamış olan insanların 

eylem ve davranışlarının nedenlerini düşünerek ahlaki ve sosyal 

farkındalık geliştirmelerini sağlar.  

• Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirir ve eğlenceli bir zaman 

geçirme imkânı sunar. 

• Öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlar.  

• Öğrencilerin tarih metodolojisi hakkındaki farkındalıklarını geliştirir.  

• Öğrencilerin tarihsel bilgileri arasındaki anlam boşluklarını 

doldurmaya yardımcı olur.  

• Öğrencilerin tarih okuryazarlığı ve tarihsel düşünme becerileri 

kazanmalarını sağlar. 

• Tarih kitapları ve tarihi belgelerden farklı olarak öğrenciye tarihsel 

olayların insani sonuçlarına odaklanma imkânı tanır.  

• Tarihi sevdirerek öğrencilerde tarihe yönelik olumlu duygu ve 

düşüncelerin gelişmesine yardımcı olur. 
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• Tarihin karmaşık ve soyut kavramlarının öğrenilmesi için gerekli olan 

dil ve anlatım becerilerini kazandırır. 

• Tarihsel romanlar geçmişle bugünü birbirine bağlayan edebi bir araç, 

bir “fantezi çerçevesi”dir. Bu doğrultuda tarihsel romanlar 

aracılığıyla öğrenciler kendi deneyimleri, değerleri, umutları ve 

korkuları temelinde geçmişi yeniden düşünüp yorumlayarak, 

ciddiyetle tecrübe eder.  

• Tarihsel romanlar öğrenciye kaynak çeşitliliği sağlarlar. Hemen 

hemen her dönemi konu alan fazlaca tarihsel roman bulmak 

mümkündür. Bu denli çeşitli eserleri okuyan öğrencinin eleştirel ve 

analitik düşünme becerileri gelişir. 

• Tarihsel romanlar tarihsel olayları, kişileri, mekânları ve kronolojik 

tarih bilgisini öğrenciye kavratırken aynı zamanda öğrencileri farklı 

toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamları hakkında 

bilgilendirir. Böylelikle öğrencilere olaylara çok yönlü bakma ve 

olayları farklı yönleri ile değerlendirme imkânı sunar. 

• Üstlenmiş olduğu “toplum mühendisliği” misyonu ile tarihsel 

bilgileri, belgelere boğulmuş, soyut ve yoğun bir anlatımdan da 

kurtarır. 

Tarihsel romanların eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımının 

birtakım sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Ata, 

2000; Demircioğlu, 2010; Erol, 2012; Şimşek, 2006, 2014): 

• Dersin kazanımları ile örtüşmeyebilir. 

• Kurgudan kaynaklı durumlar nedeniyle öğrencilerin zihin 

dünyalarında yanlış bilgiler ve kalıp yargılar oluşturabilir.  

• Öğrencilerin hazırbulunuşluklarına, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun 

olmayabilir. 

• Öğrenciler tarihsel bilgiye ilişkin gerçek/hayal ayrımında yanılgıya 

düşebilir. 

• Tarihsel romanın dili öğrencilerin seviyesine uygun olmayabilir. 

• Tarihsel roman okuyan çocuk sürekli hayal ve düş gücünü kullanarak 

eserden faydalandığı için, eser içerisinde var olan ancak gerçekte 

olmayan olay ya da kişileri var gibi kavrayabilir veya tam tersi bir 

durum da söz konusu olabilir. Bu nedenle tarihsel romanlardan 

faydalanırken öğretmenler öğrencilere tarihsel bir belgeyle değil, bazı 

tarihsel unsurları kendisine malzeme edinen bir edebi tür ile karşı 

karşıya olduklarını bildirmelidir. 
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• Tarihsel romanlarda öznellik bazen nesnellikten daha fazla değer 

kazanabilir. Tarihsel romanlar yazarının bir yapıtı olduğu için onun 

ideolojik görüşlerinden, yaşam biçiminden ve yorum gücünden 

eserler barındırabilir. Bu durum, olaylara tek gözle bakmaya veya 

yanlı bir değerlendirme yapmaya neden olabilir. Hatta bazen ahlak 

dışı tipler bile tarihsel romanların içerisine dâhil edilebilir. Bu nedenle 

tarihsel romanlar derste ya da ders dışında bir öğretim materyali 

olarak kullanılacaksa öğrencilere, olayları farklı yazarların 

penceresinden değerlendirme ve bilgiyi çeşitli kaynaklardan 

doğrulama alışkanlığı kazandırmak gerekir. 

 

Tarihsel Romanlarla Osmanlı Tarihi’nin Öğretimi 

Binlerce yıllık Türk Tarihi’nin önemli bir bölümünü teşkil eden 

konulardan biri Osmanlı Tarihi’dir. Türkiye Cumhuriyeti’ni tesis eden siyasi, 

sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerin kökenlerinin Osmanlı Devleti’nde 

saklı olması, şanlı geçmişe duyulan hayranlık, “Osmanlı torunu” olma gibi 

halk nezdinde kabul gören imajlar, Osmanlı Tarihi’nin öğretimini gerekli 

kılmaktadır (Safran, 2006). 

Türk Eğitim Sistemi içerisinde Osmanlı Tarihi öğretimine ilişkin 

konular dolaylı olarak ilkokulda okutulan Hayat Bilgisi dersi ile 

başlamaktadır. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 

“Ülkemizde Hayat” ünitelerinde özellikle Atatürk, milli bayramlar, kültürel 

miras ögeleri ve ünlü kişiler üzerinden başlayan dolaylı öğretim (MEB, 

2018a), ortaokul 7.  sınıf sosyal bilgiler dersi ile doğrudan öğretime 

dönüşmektedir. Bu sınıf düzeyinde bulunan “Kültür ve Miras” öğrenme alanı 

kazanımlarının tümünde Osmanlı Tarihi’ne ilişkin konular işlenmektedir. 

Ortaokul 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim 

Programı’nda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin durumunu 

inceleyen konu başlıkları (MEB, 2018b; MEB, 2018c) lise düzeyinde Tarih 

10 ve 11 ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim 

Programlarında daha ayrıntılı bir biçimde öğretilmektedir (MEB, 2018d, 

2018e). 

Osmanlı Tarihi konularının öğretilmeye başlandığı sınıf düzeyi ile 

çocukların gelişim evreleri ilişkilendirildiğinde bu dönemlerin birçok 

araştırmacı tarafından çocukluk çağı içerisinde kabul edildiği görülmektedir 

(Oğuzkan, 2013; Şimşek ve Yakar, 2011). Her ne kadar Osmanlı Tarihi 

konularının öğretimi dolaylı olarak ilkokulda öğretilmeye başlansa da 

Baraz’ın (1987, akt. Çencen, 2010, s. 34-35) çocukların yaşlara göre okuma 

ilgileri sınıflaması kapsamında öğrencilerin Serüven Döneminin (10-12 yaş) 

sonundan ve Soyut Konulara Eğilim Döneminin başlangıcından itibaren (13 
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yaş ve üzeri) tarihsel roman okuyabilecekleri söylenebilir. Öte yandan 

Egan’ın (1997, akt. Ata, 2000) çocukların kavrama düzeyleri açısından durum 

değerlendirildiğinde ise özellikle Romantik Kavrama Düzeyinin (8-13 yaş) 

sonundan ve Felsefi Kavrama Düzeyinin başlangıcından itibaren (13-20 yaş) 

tarihsel romanların derslerde kullanılabileceği iddia edilebilir. Buradan 

hareketle Osmanlı Tarihi konularının öğretiminde tarihsel roman kullanımının 

ilkokulun sonları ile ortaokul ve lise düzeylerinde yapılmasının daha doğru 

olacağı ileri sürülebilir. 

Tarihsel romanları ticari kitaplar kapsamında değerlendiren McGowan 

ve Guzzetti (1991), bu kitapların öğrencileri kendi kendine öğrenebilen 

bireyler haline dönüştürdüğünü, kavram ve olayları daha kapsamlı 

incelediğini, ders kitaplarından daha orijinal olduğunu ve mizah ile kurgu 

içerdiğini belirtmişlerdir. Olaylar bu kitaplarda daha farklı bakış açıları ile 

alındığı için anlamadaki güçlükleri gidermektedirler. Tarihsel romanlar milli 

kimlik ve etkin vatandaşlık eğitiminin vazgeçilmez araçlarıdır. Sosyal 

yaşamdan kopuk olmayan bu eserler günlük yaşamdan kavramlara ve olaylara 

(ekonomik, sosyal, siyasal, dini olabilir) gerçek örnekler sunmada daha 

uygundur. Şüphesiz Osmanlı Tarihi’nin öğretiminde de bu durum geçerlidir. 

Kutbü’l Müverrihîn Merhum Halil İnalcık’a göre (2009), Devlet-i Aliyye-i 

Osmaniyye’yi ve onun tarih sahnesinde var olduğu tüm süreci anlayabilmek 

için siyasi olayları bilmek yeterli değildir; sosyo-ekonomik altyapının 

bilinmesi de gereklidir. Olayların nedenleri, nüfus hareketleri, göçler, 

toplumun temel ihtiyaçları, tarım, sanayi, ticaret, şehirleşme ve tarihi 

geçmişten gelen zihniyet ve kurumlar anlaşılmadan Osmanlı Tarihi’nin 

anlaşılması mümkün değildir. Bu bağlamda Osmanlı Tarihi öğretiminde 

tarihsel romanları kullanmak ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden geçmişle 

bağlantı kurmaktır, çocuğa bugün var olan birçok şeyin izahını yapmaktır. 

Osmanlı Tarihi üzerine yazılan tarihsel romanlar incelendiğinde, 

devletin kuruluş, yükselme duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerinde 

yaşanan tüm toplumsal, ekonomik, siyasal, bilimsel, dini ve askeri olayların 

tarihsel romanlara konu olduğu görülür (Osmanlı Tarihi’nin Öğretiminde 

Kullanılabilecek Roman Listesi Denemesi İçin Lütfen Bkz. Ek-1). Ancak 

Osmanlı Tarihi denilince akla gelen 622 yıllık bir süreci ve 5.200.000 km2’lik 

bir coğrafyada (Çınar, 2017; Turchin, Adams ve Hall, 2006) yaşanan tüm bu 

hikâyeyi birkaç döneme veya ders saatine sığdırmak oldukça zordur. Bu 

nedenle Osmanlı Tarihi’ne ilişkin konuların öğretimini sınıf/okul dışına da 

taşımak yerinde olacaktır. Çünkü “Hiçbir sosyal bilim insan deneyim ve 

yaşantılarının tamamını içine alamaz. Hiçbir tarihçi de sınırları belirlenmiş 

bir dönem hariç insanlık tarihini araştırmaya çalışmaz.” Bu kadar kapsamlı 

bir alanı öğretim programının içerisine almak çok da olası değildir. İşte bu 
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noktada tarihsel romanların önemi ve görevi ortaya çıkmaktadır (Altunay Şam 

ve İskender Kılıç, 2011).  

Osmanlı Tarihi’ni konu edinen tarihsel romanların seçiminde ve 

kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır: Bunlardan ilki 

tarihsel romanlarla Osmanlı Tarihi’nin hangi yönleriyle 

öğrenilebilir/öğretilebilir sorusudur. İnalcık’ın (2009) tarihin anlaşılması için 

bilinmesi gerektiğini söylediği hemen her şeye Osmanlı Tarihi’ni konu edinen 

tarihsel romanlarda rastlamak mümkündür: Günlük yaşam, toplumsal düzen, 

gelenek ve görenekler, düğün ve cenaze merasimleri, eğlence ve gösteriler, 

romana konu olan dönemde siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durum, 

toplumun her kesiminden insanların yaşam mücadeleleri, savaşlar, isyanlar, 

geleneksel oyunlar, geçit törenleri, saz eğlenceleri ve bu etkinliklerde 

kullanılan müzik aletleri (Baş, 2008); göçler ve yemek kültürü (Arı, 2012, 

2017); milli kimlik, toplumsal çöküş ve halktan uzaklaşma, kadınların tarih 

sahnesindeki rolleri (Sağlık, 2002); dini düşünce ve yaşayış ile kültürel ve 

toplumsal zenginlik (Andı, 2006); aydın-halk-yönetim ilişkisi, siyasi, kültürel 

ve toplumsal sorunlar ve hatta ceza usulleri (Güngör, 2016); mülkiyet ve vergi 

ile yönetim ve idare (Nemutlu, 2016); dönemin zihniyeti veya ideolojik yapısı 

(Gökçek, 2016) ile padişah ve harem yaşamı gibi (Çetindaş, 2016) her türlü 

konu tarihsel romanların içeriğinde yer almaktadır. Bu bağlamda tarihsel 

romanların neredeyse tüm basılı kaynaklardan daha derin bilgiler ve zengin 

bir konu kapsamına sahip olduğu söylenebilir. Örneğin; 

• Ahmet Mithat Efendi’nin, “Gürcü Kızı Yahut İntikam” isimli 

eserinde Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında elinden çıkmak üzere 

olan mekânlarda (Çeçen, Abaza, Dağıstan ve Gürcistan 

memleketlerinde) yaşanan olayların işlendiği, “kanlı ve maceralı aşk 

öyküleriyle tarihe geçmiş hadiselerin” büyük bir titizlikle 

okuyuculara aktarıldığı görülmektedir (Nemutlu, 2016). 

• “Dünya’ya Nizam Verenler” serisi altında “Fatih Sultan Mehmet 

Han” isimli tarihsel romanı içerisinde Kemal Arkun Fatih döneminde 

yaşanmış birçok ekonomik, siyasi, dini ve askeri konu ile toplumsal 

hususları detaylı bir biçimde analiz etmiştir. Çok yönlü bir bakış açısı 

ile İstanbul’un fethi için yapılan çalışmaları işlemiş, fethin neden ve 

sonuçlarını hem Osmanlı Devleti hem de Avrupa bağlamında 

değerlendirmiştir (Arkun, 2011). 

•  “Beyaz Kale” isimli eserinde Orhan Pamuk “Venedikli” ve “Hoca” 

karakterleri etrafında 17. yüzyıl İstanbul’unu, Osmanlı modernleşme 

hareketlerini ve Osmanlı Devleti’nin Batı ülkeleri ile girdiği bu 

alandaki rekabeti işlemiştir (Pamuk, 2016).  
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Tarihsel romanlarla Osmanlı Tarihi’nin öğretimiyle ilgili ikinci husus, 

hangi kurgu biçimine sahip tarihsel romanın hangi eğitim kademesinde 

kullanılacağıdır. Kurgusal ürünler olan tarihsel romanların üç farklı türü 

bulunmaktadır. Bunlar kronolojiye dayalı gerçekçi tarihsel romanlar, modern 

kurguya dayalı tarihsel romanlar ve postmodern kurguya dayalı tarihsel 

romanlar şeklinde sıralanmaktadır (Yalçın Çelik, 2005): 

Kronolojiye dayalı gerçekçi tarihsel romanlar genelde anı veya 

biyografik tarih romanı şeklindedir. Bu romanların temel sorunu tarihsel 

gerçekliktir. Sanatsal değeri bulunsa da gerçekçi bir tarz ile yazılmışlardır ve 

tarihe ait gerçeklik (olay, kişi vb.) yazarın en önemli sorunsallarından biridir. 

Gerçekliği okumayı seviyor olmamızdan dolayı bu romanlar popülerliklerini 

edebiyat tarihi boyunca korumuşlardır ve hala yazılmaya ve okunmaya devam 

etmektedir (Yalçın Çelik, 2005). Olay örgüsünün gerçek yaşamda olduğu gibi 

kronolojik sırasıyla verildiği (Tüfekçi Can, 2014) bu tarihsel romanların 

çocuğa görelik ilkesine uygun olmak kaydıyla çocukluk çağının ilk 

dönemlerinden sonra kullanılması önemlidir. Zira Yalçın ve Aytaş’a göre 

(2014) içerisinde birçok olayı ihtiva etmesi, birçok konuda detaylı bilgiler 

içermesi, çok sayıda tarihte yaşamış kahramanı okuyucu ile buluşturması 

dolayısı ile masalımsı eserlerin hemen ardından roman türü çocukla 

buluşturulmalıdır. Böylelikle konu öğrencilere gerçekçi bir biçimde ve 

sanatsal bir dille aktarılacak, tarihsel kayıtlarla örtüşen tarihsel bir zemin 

oluşturularak öğrencilerin hayal/gerçek ayrımını yapmaları kolaylaşacak, 

daha çok kurgu içeren modern eserler ve karmaşık bir kurgu yapısına sahip 

postmodern eserler için sağlam bir alt yapı da tesis edilecektir. Ayrıca 

öğrencilerin bazı soyut kavramları bu romanlar yolu ile tanıması ve 

somutlaştırması mümkün olacaktır. Her yaştan insan tarafından beğenilerek 

okunan ve tüm eğitim kademelerinde kullanılabilen bu romanların özellikle 

Osmanlı padişahlarını veya fetihleri konu edinenleri en çok tercih edilen 

türleridir. Bu tarzda eser veren bazı yazarlar ve eserleri: Mehmet Coral (Işıkla 

Yazılsın Sonsuza Adım “Mimar Sinan’ın Romanı”), Reha Çamuroğlu (Son 

Yeniçeri), Teoman Ergül (Selim İle Nurbanu), Selma Fındıklı (Gözümün Yaşı 

Tuna Selidir Şimdi, Saray Meydanında Son Gece), Tülay Ferah (Mayo mu 

Osmanlı mı), Solmaz Kamuran (Kirâze), Hıfzı Topuz (Hatice Sultan, Pariste 

Son Osmanlılar Mediha Sultan ve Damat Ferit, Meyyale) (Yalçın Çelik, 

2005). 

Modern kurguya dayalı tarihsel romanlar geleneksel doğruların 

aşıldığı, anlam derinliği ve yoğunluğunun önem kazandığı, bilinç akımı, iç 

monolog, montaj ve edebi alıntıların yeni zaman kurgusu ile kaleme alındığı 

eserlerdir. Bu romanlarda kesin bir gerçeklik reddedilmiş, karşılıklı 

diyalogların yerini bilinç akışı almıştır. Olay, mekân ve zaman ile 
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kahramanlar modern kurgu ile bambaşka bir biçime bürünür. En önemlisi bu 

romanlarda tarihi konu ortaya konduktan sonra ucu açık bırakılarak, 

okuyucunun konuyu özümseyip çözümlemesi beklenir  (Yalçın Çelik, 2005). 

Bu somut gerçekliğin yerini soyut bir gerçekliğe bırakması demektir. 

İnsanoğluna özgü gerçeklik estetik bir dil ile sanatsal bir çerçevede dile dayalı 

oyunlar ile işlenir ve dil bu türde hala bir araçtır (Somuncuoğlu Özot, 2014). 

Çoğu zaman okuyucunun karşısına ilk olarak ortaokul döneminde çıkarılması 

uygun olan bu tür tarihsel romanlarda, lise ve hatta üniversite düzeyine kadar 

tüm eğitim kademelerinde faydalanılması mümkündür. Bu eserlerle, soyut 

işlemler dönemine henüz girmiş olan öğrenciler için soyut kavramların 

öğrenilmesi yanında ucu açık bırakılan olayların çözümlenmesi ile yorum ve 

muhakeme gücününün geliştirilmesi de mümkündür. Bu tarzda eser veren 

bazı yazarlar ve eserleri: Tarık Buğra (Osmancık), Sevinç Çokum (Hilal 

Görününce), Atilla İlhan (Dersaadette Sabah Ezanları), Mehmet Fehmi İmre ( 

Yüz Altmış Altı Yıl), Ayla Kutlu (Bir Göçmen Kuştu O), Ahmet Hamdi 

Tanpınar (Sahnenin Dışındakiler), Şemsettin Ünlü (Toprak Kurşun Geçirmez, 

Yukarışehir) (Yalçın Çelik, 2005). 

Postmodern kurguya dayalı tarihsel tarih romanlar ise yeni tarihselci 

anlayıştan izler taşıyan, sınırı ve tanımı konusunda henüz katı sınırların 

çizilemediği, edebiyat ve tarih arasındaki bariyerleri kaldırma amacı ile 

kaleme alınan roman türüdür. Bu romanlarda konu olaya aynı anda tanık olan 

farklı kişilerin bakış açılarıyla işlenir (Hawkins, 2012). Roman bilimsel 

gerçekler yerine geçmişin yorumu üzerine kurgulanmaktadır. Kurguya değer 

verdikleri için edebi yönü ağır basan bu romanlar günümüzde oldukça beğeni 

toplamaktadır ve bu romanlarda “İnsan hayalinin ulaşabileceği her şey 

olabilir olandır.” (Çıkla, 2002). Bu romanlarda zaman ve mekân belli 

değildir, bazen hayali kahramanlar ile gerçek hayatta var olan kişiler birlikte 

romanın kişilerini oluştururlar. Modern romanlarda okuyucuya bir yere kadar 

tanınan yorum imkânı bu romanlarda sınırsızdır ve hatta okuyucu romanı 

yorumuyla yeniden yazma özgürlüğüne sahiptir. Metinlerarasılık, 

üstkurmaca, çoğulculuk, parodi ve hiper metinsel tasarım bu tarz romanların 

zenginlik kaynaklarıdır (Hutcheon, 1988; Şimşek, 2015; Yalçın Çelik, 2005). 

Bu tür romanlardan ise hacim ve kurgu özelliklerine bağlı olmak ve öğrenciye 

görelik ilkesine uygun olmak kaydıyla ortaokuldan başlayarak üniversite de 

dâhil olmak üzere tüm eğitim kademelerinde faydalanılabilir.   Bu tarzda eser 

veren bazı yazarlar ve eserleri: İhsan Oktay Anar (Puslu Kıtalar Atlası), Orhan 

Pamuk (Beyaz Kale), Nedim Gürsel (Boğaz Kesen - Fatih’in Romanı), 

Nermin Bezmen (Kurt Seyt ve Shura), Reha Bilge (Sur ve Sultan), Murat 

Erman (Beyazateş Adası), Buket Uzuner (Uzun Beyaz Bulut Gelibolu), 

Ahmet Yorulmaz (Savaşın Çocukları) (Yalçın Çelik, 2005). 
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Yukarıda özellikleri sıralanan üç tür için de önemli olan romanın 

içerdiği tarihsel bilgidir.  Çünkü tarihsel bilgi olmadan olaylar hakkında 

yorum yapmak olası değildir. Kronolojiye dayalı gerçekçi tarihsel romanlarda 

öğrenciler olayları neden ve sonuçlarıyla öğrenecek,  karakterlerin kişilik 

özellikleri ve sahip oldukları değerler hakkında farkındalık sahibi olacaktır. 

Modern kurguya dayalı tarihsel romanlar ile öğrenciler ucu açık bırakılan 

tarihsel konuya yorum getirerek konuyu özümseyecek, üst düzey düşünme 

becerilerini geliştirecektir. Böylelikle gelişmiş olan eleştirel düşünme gücünü 

kullanarak postmodern romanlar ile olayları çoklu bakış açısıyla 

değerlendirme imkânı bulacak, postmodern romanda var olan zamanlar ve 

mekânlar arasındaki gidiş-gelişlere hazır olacak, Yalçın Çelik’in (2005) 

deyimiyle üstkurmaca vasıtası ile öğrenci “yazma eylemine katılıp kurmaca 

kişilerle beraber birliktelik kuracak”, romanda metinler içerisine yerleştirilen 

plan, grafik, harita vb ögelerle düş gücünü en üst düzeyde kullanacaktır. 

Tarihsel romanlarla Osmanlı Tarihi’nin öğretimiyle ilgili üçüncü husus 

kullanılacak tarihsel romanların hangi özelliklere sahip olması gerektiğidir. 

Ata’ya göre (2000) tarihsel roman seçerken ortam, stil, tema ve karakter 

seçme ölçütlerine dikkat edilmelidir. Buna göre tarihsel romanının ortamı 

zamana ve mekana entegre edilmeli ve otantik olmalıdır. Stil bakımından giriş 

kısmı entrika ve macera içermelidir. Tema bakımından okuyucu dostu olmalı, 

içerikte tasvir edici bir dil kullanılmalı, azim, cesaret ve vatanseverlik gibi 

değerlerin öğrencilere kazandırılmasına yardımcı olmalıdır. Karakterler 

bakımından içerikte verilen kişiler gerçekte olduğu gibi resmedilmeli, döneme 

ait bilgi ve yorumlar doğru olmalı, olgular sanatsallıkla kaynaştırılmalı, 

hareket, düşünce ve görüşler kahramanın yaşadığı dönemden kopuk 

olmamalıdır. Yalçın ve Aytaş (2014) da tarihsel romanın bir ana fikir etrafında 

yardımcı fikirlerle desteklenmiş bir temaya sahip olması, temanın kimlik ve 

kişiliklerini geliştirerek öğrencilere evrensel ahlak ilkelerini kazandırması ve 

onu toplumun saygın bir bireyi yapacak özelliklerin gelişiminde rol oynaması 

gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca günlük hayata uygun düşen ve milli değerlere 

önem veren konularla işlenmiş, yeteri kadar kahraman barındıran, çocuğun 

ilgisini sürekli canlı tutan bir plana sahip duru ve akıcı bir dil kullanan tarihsel 

romanların derslerde kullanılması gerektiğini hatırlatmıştır. Buna ilaveten 

Karatay (2011) ise tarihsel romanların görsellik açısından kitabın çekiciliğini 

artıracak bir zenginliğe sahip olması gerektiğini belirtmiş ve çocuğun 

görsellerden haz almak suretiyle okuduklarını daha iyi anladığını ifade 

etmiştir.  

Öğrencilere okutulacak tarihsel romanların onların seviye, ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarına uygunluğu da önemli bir konudur. Bu bağlamda tarihsel 

romanlar çocukların düşünce biçimi ile çelişmemeli, dikkati dağıtmayan 
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mantıklı sonuçlar içermeli ve sürükleyici bir anlatıma sahip olmalıdır. Ayrıca 

çocukların metinleri anlamlandırmasına yarayacak görseller, ruh 

çözümlemeleri, ayrıntıya ilgi uyandırmayı sağlayacak ve abartıya 

kaçmayacak kadar mizahın tarihsel romanlarda bulunması gerekmektedir. Ön 

yargı, düşmanlık, kaderci anlayış ve öç alma gibi olumsuz duygular ise bu 

kitaplarda bulunmamalıdır (Oğuzkan, 2013, s. 109). Öte yandan öğretmenleri 

tarihsel roman seçiminde yönlendirecek birtakım rehber sorular da 

bulunmaktadır. Bu sorular Levstik ve Barton tarafından (2005, s. 123-124) 

şöyle sıralanmıştır: 

• Roman ilgi çekici mi? 

• Romanın içeriğinde verilen olay ve kurguları içeren tarihsel ayrıntılar 

doğru ve özgün mü? 

• Romanda kullanılan dil olayın geçtiği zamanı yansıtıyor mu? 

• Romanın içeriğinde yapılan tarihsel yorumlar doğru ve geçerli mi? 

• Romanda yansıtılmayan farklı bakış açıları var mı? 

• Roman, güncel konuların yanı sıra geçmişteki konular hakkında da 

fikir veriyor ve anlayış sağlıyor mu? 

Tarihsel romanlarla Osmanlı Tarihi’nin öğretimiyle ilgili dördüncü 

husus roman kullanımı esnasında veya sonrasında ne tür etkinliklerin 

yapılabileceğidir. İlgili literatür tarandığında tarih derslerinde genelde edebi 

türler özelde ise tarihsel romanlar kullanılırken uygulanabilecek bazı 

etkinlikler şöyle sıralanmaktadır (Artan, 2012; Ata, 2000; Çencen, 2014; 

Dönmez ve Yazıcı, 2006; Kaymakcı, 2010; Öztürk, Coşkun Keskin ve 

Otluoğlu, 2014; Sliwka, 2008):  

• Öğrencilerden romanda geçen gerçek ve kurguların neler olduğunu 

belirlemeleri istenebilir. 

• Öğrencilere romanda geçen kelime ve kavramların etimolojisi 

inceletilebilir. 

• Öğrencilere romanda geçen olayları konu alan canlandırma veya 

drama etkinlikleri tasarlatılabilir.  

• Öğrencilere romanda verilen zaman ve tarihsel olaylara ilişkin zaman 

şeridi hazırlatılabilir. 

• Öğrencilerin romanda geçen yer adlarını harita, atlas veya küre 

üzerinde göstermeleri istenebilir.   

• Öğrencilerin romanı daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla metin 

tamamlama, hikâye ve kavram haritası, Bildiklerim-Bilmek 

İstediklerim-Öğrendiklerim (BBÖ), Bildiklerim-Bilmek 

İstediklerim-Nereden Öğrenebilirim-Öğrendiklerim (BBNÖ), SQ4R 

ve grafik düzenleyiciler gibi okuduğunu anlama stratejileri 

uygulanabilir.  
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• Öğrencilerin romanı özetlemeleri, ilgilerini çeken bölümleri 

işaretlemeleri veya bu bölümlerden notlar almaları istenebilir. 

• Roman öğrencilere dönem veya ev ödevi olarak verilebilir. 

• Romanda geçen tarihi mekânlara gezi düzenlenebilir. 

• Romanda geçen ve dersin kazanımlarına uygun becerilere ilişkin 

olarak beceri öğretimi etkinlikleri yaptırılabilir. 

• Romanda geçen ve dersin kazanımlarına uygun değerlere ilişkin 

olarak değer öğretimi yaklaşımlarına (değer açıklama, değer analizi 

vb.) dayalı etkinlikler yaptırılabilir. 

• Romanda geçen ve dersin kazanımlarına uygun kavramlara ilişkin 

olarak kavram öğretimi materyallerine (kavram ağı, anlam 

çözümleme tablosu vb.) dayalı etkinlikler yaptırılabilir. 

• Romanda verilen kişi, bilgi ve olguların doğruluğunu test etmek 

amacıyla öğrencilerden araştırma yapmaları istenebilir. 

• Romandaki olaylara ilişkin olarak öğrencilere “bu doğru mu, bu ne 

kadar yıl önce oldu, sizce neden öyle hissetti, siz olsaydınız ne 

yapardınız?” gibi düşünme becerilerini geliştirici sorular sorulabilir. 

• Romandan bir kesit alınarak öğrencilerden o ana ilişkin günlük 

yazmaları, resim yapmaları, gazete haberi veya poster hazırlamaları 

istenebilir. 

• Romandan hareketle öğrencilerin kendilerinin bir kurgu yazmaları 

istenebilir. 

• Romandan öğrendiklerine ilişkin olarak öğrencilere serbest yazma 

etkinliği yaptırılabilir. 

• Romanın ana fikri ve yardımcı fikirlerini bulma etkinliği 

yaptırılabilir. 

• Romanın geçtiği zaman dilimiyle ilgili tarihsel metin, belge, obje 

veya bilimsel bir yayın getirilerek öğrencilerin karşılaştırma 

yapmaları sağlanabilir. 

• Romandan bir film yapılmışsa roman ile film kurgu, olay ve içerik 

gibi yönlerden karşılaştırılabilir. 

• Romanın konusu, romanda anlatılan tarihsel olay ve romandan 

öğrendikleri gibi hususlara ilişkin olarak öğrencilerle soru-cevap 

veya beyin fırtınası etkinliği yapılabilir.  

• Romanla ilgili hazırlanan çalışma yaprağı öğrencilere uygulanabilir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

206 

Sonuç 

Geçmişin bilgisi olarak da nitelendirilebilecek olan tarihin öznesi ve konusu 

insandır. Tarih insanı anlarken ve insanı anlatırken antropoloji, arkeoloji, 

ekonomi, coğrafya, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji ve sosyolojinin 

yanı sıra edebiyattan da yararlanır. Zira insanı odak noktası kabul eden 

edebiyat da insanın farklı bir yönü ile ilgilenmektedir veya insana farklı bakış 

açılarıyla yaklaşmaktadır. İşte geçmişi gün ve gelecek bağlamında 

betimlerken tarih disiplini de edebi türlerden biri olan tarihsel romandan 

yararlanır. 

Tarihsel romanlar edebiyat için bir malzeme kaynağı olduğu gibi tarih 

dersleri için de vazgeçilmez araçlardan biridir. Tarih geçmişin tozlu rafları 

arasında kalan insanı gün yüzüne çıkarırken tarihsel roman bunu bir serüven 

haline dönüştürür ve öğrencilere geçmişle iletişim kurma ve hatta geçmişe 

gitme imkânı tanır. Öğrencilere geçmişteki siyasi, sosyal, ekonomik ve 

kültürel durum etkileyici bir dille anlatılır. Böylelikle öğrencilerin akademik 

başarıları, tarih bilimine ve derse karşı ilgileri artar. Öğrencilerin tarih dersine 

ilişkin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönden gelişimine katkı sağlanmış olur.  

Okullarda öğretilen tarihin büyük bir bölümünü Osmanlı Tarihi 

oluşturmaktadır. Nitelikli bir Osmanlı Tarihi öğretimi içi de edebi türlerden 

ve özellikle tarihsel romanlardan yararlanılması gerekir. Zira Osmanlı 

Tarihi’nin öğretiminde tarihsel romanların kullanımıyla içinde yaşadığımız 

coğrafyada meydana gelen olayların yüzyıllar içerisindeki değişimi, gelişimi, 

neden ve sonuçları ile günümüze etkileri en ince detayına kadar hem eğlenceli 

ve kalıcı olarak hem de zaman ve mekândan bağımsız bir biçimde 

öğretilebilecektir. 

Osmanlı Tarihi’nin öğretiminde tarihsel romanların seçiminde ve 

kullanımında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu 

bağlamda tarihsel roman seçerken konu ile bağlantılı olmasına, ortam, stil, 

tema, karakter, dil ve görsel açısından öğrenci özelliklerine ve eğitim 

kademesine uygun olmasına, doğru bilgi ve yorum içermesine dikkat 

edilmelidir. Öte yandan tarihsel roman seçiminin tek başına nitelikli bir 

Osmanlı Tarihi öğretimi için yeterli olamayacağı hususuna da dikkat 

edilmelidir. Bu nedenle konu kapsamında tarihsel roman kullanılırken gerçek 

ve kurgu ayrımı yapma, çalışma yaprağı, harita, atlas ve küre kullanma, zaman 

şeridi oluşturma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama ile kavram, beceri 

ve değer öğretimine dayalı birtakım etkinliklerden yararlanılabileceği 

vurgulanması gereken önemli bir gerçekliktir.   
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EK-1: OSMANLI TARİHİ’NİN ÖĞRETİMİNDE 

KULLANILABİLECEK TARİHSEL ROMAN LİSTESİ DENEMESİ 

 

Kuruluş Dönemi Tarihsel Romanları: 

1. Ertuğrul Bey ve Dirilişe Doğru – Tarkan Suçıkar – Panama Yayıncılık 

2. Şeyh Edebalı – Gökhan Maraş - Ötüken Neşriyat 

3. Gazi Han Osman – Sıtkı Öztürk – Anatolia Kitap 

4. Osman Gazi (Çınarın Gölgesinde) – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

5. Osman Gazi – Seyit Ahmet Uzun – Serencam Yayın 

6. Osmanlılar 1 – Trakya Güneşi – Murat Tuncel – Alfa Yayınları 

7. Osman Kanunu 1299 – Beyazıt Akman – Kopernik Kitap 

8. Devletten İmparatorluğa Sultan I. Murat – İsmail Bilgin – Erdem Çocuk 

Yayınları 

9. Kuruluş Osman Gazi – Hasan Basri Bilgin – Hayat Yayınları 

10. Tan Yeri – Bekir Büyükarkın – Ötüken Neşriyat 

11. Bir Cihan İki Sultan – Geoffrey Fox – Nokta Yayınları 

12. Yıldırım Bayezid: Kumandan 7 – Yiğit Recep Efe 

13. İsyan İsyan – Namık Doymuş – Eksik Parça Yayınları 

14. Gazi Han Osman – Sıtkı Öztürk – Anatolia Kitap 

15. Konak – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

16. Timurlenk – M. Turhan Tan – Kapı Yayınları 

17. Çatı – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

18. Üçler Yediler Kırklar – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

19. Bu Atlı Geçide Gider – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık  

20. Sahipsiz Saltanat – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 
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21. Osman Gazi – Mustafa Akgün – Historia Kitap 

22. Şehzade’nin Şehrazat’ı – Şükrü Altın – Çelik Yayınevi 

23. Rumeli’nin Fethi – Mehmet Samih Fethi – Yakın Plan Yayınları 

24. Fetret Savaşçıları Devletin Sahipleri – Namık Doymuş – Doğan Kitap 

25. Kuruluş Osman Bey – Kemalettin Çalık – Efsus Yayınları 

26. Osman Kuruluş 1302 – Beyazıt Akman – Kopernik Kitap 

27. Diriliş– Mehmet Ceylan – Gece Kitaplığı 

28. Osmanlı–Bir Cihan Devleti Doğuyor– Bahadır Türkmenoğlu– Egemen 

Yayınları 

29. Gümüş Kubbe Osman Gazi – Naciye Özdemir Ardahanlı – Turna Yayıncılık 

30. Ertuğrul Bey ve Kayılar – Ufuk Tufan – Yeditepe Yayınevi 

31. Aşk ve Taht – Sıtkı Öztürk – Anatolia Kitap 

32. Uçlarda Devleşenler – Osman Gazi– Melek Akçiçek– Bilge Oğuz Yayınları 

33. Yıldırım Bayezid Niğbolu Kalesi– Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi– 

Mavi Lale Kitabevi  

34. Osman Gazi Çınarın Gölgesinde – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

35. Geçitteki Ülke – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

36. Devlet–i Aliyye’nin Kurucusu Osman Gazi – Mehmet Kemal Erdoğan – 

Kariyer Yayıncılık 

37. Darağacı – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

38. Osman Bey’in Rüyası – Kemalettin Çelik – Yakın Plan Yayınları 

39. Ebemkuşağı – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

40. Kayı Beyi Ertuğrul – Bekir Manav– Pergole Yayınları 

41. Sabır – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

42. Mavi Yıldız – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

43. Direniş Karatay – Selman Kayabaşı – Karatay Üniversitesi Yayınları 

44. Osman: Aşk (1. Kitap) – Beyazıt Akman – Epsilon Yayınları 

45. Kan ve Hilal – Emre Yalgın – Artemis Kitap 

46. Topal Kasırga – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

47. Bizans İmparatorluğu – Radi Dikici – Remzi Kitabevi 

48. Dirilişin Uç Beyi Ertuğrul Gazi – Mehmet Kemal Erdoğan – Kariyer 

Yayınları 

49. Tarihin Gönül Aynası Ertuğrul Gazi–Mustafa Akgün – Panama Yayıncılık 

50. Uçtaki Adam – Bahaeddin Özkişi – Ötüken Neşriyat 

51. Ertuğrul Gazi Oğlu Osman Gazi – Cavit Ersen – Mihrabad Yayınları 

52. Ertuğrul Gazi (Kuruluşun Öncüsü) – Talip Arışahin – Mihrabad Yayınları 

53. Murat Hüdavendigar – Hasan Yiğit – Mavi Çatı Yayınları 

54. Deli Kurt – Hüseyin Nihal Atsız– Ötüken Neşriyat 

55. Devletin Sahipleri – Namık Doymuş – Eksik Parça Yayınları 

56. Diriliş Ertuğrul 1–2–3 Fehmi Demirbağ – Efor Yayınları 

57. Osman Gazi – Muzaffer Kadiroğlu – Yediveren Yayınları 

58. İlk Osmanlılar – Bahadır Türkmenoğlu – Esen Kitap 

59. Çelebi Mehmet “Deli Yürek” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

60. Yarhisar Bağları– Hayrani Ilgar – Hamle Yayınevi 

61. Murat Hüdavendiğar “Çınarın Gövdesi” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

62. İki Sela Arasında – Nazim Yaşar– Kilit Yayınevi 
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63. Yıldırım Bayezid “Sultan–ı Rum” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

64. Sultan II. Murat “İslamın Kılıcı” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

65. Orhan Gazi “Kuruluş” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

66. Ertuğrul’un Ocağında Uyandık – Mehmet Fatih Oruç – Babıali Kültür 

Yayıncılığı 

67. Balkan Şahini– Hasan Erdem – Ötüken Neşriyat 

68. Osmanlılar 1 – Trakya Güneşi– Murat Tuncel– Alfa Yayınları 

69. Osman Gazi Bala Hatun Aşkı– Abdurrahman Türkmen– Cinius Yayınları 

70. Tuna’dan Fırat’a – Osmanlılar 2– Murat Tuncel– Elfene Dünya Yayıncılık 

71. Gazi Han Osman– Sıtkı Öztürk– Anotolia Kitap 

72. Osmanoğulları– Feridun Fazıl Tülbentçi– İnkılap Kitabevi 

73. Öksüz Turgut– Filibeli Ahmet Hilmi– Palet Yayınları 

74. Kuruluş Osman– Ufuk Tufan– Yeditepe Yayınevi 

75. Beylikten Devlete Kutlu Çınar Osman Gazi – Yunus Ozan– Gülbey 

Yayınları 

76. Ertuğrul Bey ve Dirilişe Doğru– Tarkan Suçıkar– Panama Yayıncılık 

77. Dirilişten Kurtuluşa Osman Bey– Yavuz Bahadıroğlu– Tohum Yayınları 

78. Tan Yeri (Fetret Devri’nde Türkiye)– Bekir Büyükarkın– Ötüken Neşriyat 

79. Constanbul – Sultan’ın Gölgesi– Taner Duru– Sokak Kitapları Yayınları 

 

Yükselme Dönemi Tarihsel Romanları: 

1. Sultan Mehmet’in Casusları – Halil Yaşar Kollu – Lopus 

2. Yavuz – Okay Tiryakioğlu –  Timaş Yayınları 

3. Cem Sultan – M. Turhan Tan – Çağrı Yayınları 

4. Fatih ve Fetih – Mithat Cemal Kuntay – Alfa Yayınları 

5. Sultan’ın Mutfağı – Özlem Kumrular – Doğan Kitap 

6. Yavuz Sultan Selim Romanı Taht–ı Âli Baht–ı Osmanî – Tufan Gündüz – 

Yeditepe Yayınevi 

7. Cem Sultan – Tuna Serim – Kırmızı Kedi Yayınevi 

8. Fatih’in Gizli Sikkesi – Ahmet Erol – Epsilon Yayınevi 

9. Turgut Reis – Feridun Fazıl Tülbentçi – İnkılap Kitabevi 

10. Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed Han – Mehmet Kemal Erdoğan – 

Kariyer Yayıncılık 

11. 1453 – Kemalettin Çalık – Truva Yayınları 

12. Hızır Barbaroso Hayreddin – Dursun Saral – Ötüken Neşriyat 

13. Ölümsüz – Zeki Ateş – P Kitap 

14. Nurbanu Sultan – Mehmet Şafak Ergün – Turna Yayıncılık 

15. Hürrem ve Mihrimah Sultan – Muhterem Yüceyılmaz – Nesil Yayınları 

16. Barbaros Hayreddin Geliyor– Feridun Fazıl Tülbentçi – İnkılap Kitabevi 

17. Barbaros’un Günlüğü – Dr. Orhan Yeniaras – Akçağ Yayınları 

18. Gündönümü – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

19. Bizans Sultanı – Selçuk Altun – Sel Yayınları 

20. Kaptan–ı Derya Barbaros Romanı – Ebubekir Subaşı – Mavi Lale Kitabevi 

21. 1453 Boğazkesen– İlhan Bahar- Güz Yayınları 

22. Gül, Haç ve Hilal– Tim Willock– Doğan Kitap 
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23. Saltanat– Şükrü Çermik– Aygan Yayıncılık 

24. Bizans’ın Son Günleri– İskender Fahrettin Sertelli– Elips Kitap 

25. Sancaktar– İlber Alemdar – YDY Yayın Dünyamız 

26. Fatih İstanbul’da– M. Turhan Tan– Yediveren Yayınları 

27. Fatih İstanbul Kapılarında– Enver Behnan Şapolyo– Ötüken Neşriyat 

28. Safiye Sultan’ın Murad’ı– Şenol Tombaş – Turna Yayıncılık 

29. İstanbul’un Fethi – Ahmet İzci – İlgi Yayınları 

30. Aşkın Sultanı – Mahmut Kaplan – Etkileşim Yayınları 

31. Ben Sultan Süleyman Han– İzzet Koçak – Çağrı Yayınları 

32. Türk Deniz Akıncıları– Hayrani Ilgar – Hamle Yayınları 

33. Selim’den Yavuz’a– Ümit Er – Venüs Yayınları 

34. Konstantinniye’nin Gülü– Uğur Becerikli– Karınca Yayınları 

35. Şimal Rüzgarı– Moralızade Vassaf Kadri– Akçağ Yayınları 

36. Barbaros’un Reisi Poyraz Ali Tulon’da– Ziya Şakir – Akıl Fikir Yayınları 

37. Mohaç Meydan Muharebesi Kanuni Sultan Süleyman– Aslı Eren Arslan – 

Mavi Lale Kitabevi  

38. Cem Sultan Bir Osmanlı Prensinin Trajik Öyküsü– Jean–Marie Chevrier – 

Koridor Yayıncılık 

39. Darülfesad – Erk Acarer – İnkılap Kitabevi 

40. Moskof Cariye Hürrem – Osmanlı Hanedanı – Demet Altınyeleklioğlu – 

Artemis Yayınları 

41. Cariyelikten Hasekiliğe Hürrem – Erdem Anılan – Destek Yayınları 

42. Kanuni – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

43. İki Hükümdar Bir Kadın – Ayşe Tulun – Astrea Yayınevi 

44. Muhteşem Yüzyılın Muhteşem Sultanı Kanuni Sultan Süleyman – Andre 

Clot – Epsilon  

45. Safiye Sultan Sözüm ki Tek Sana Geçmez, Celladımsın Ey zaman! – Ann 

Chamberlin – İnkılap Kitabevi 

46. Tac–ı Sultan Selim – Ayşe Tulun – Astrea Yayınevi 

47. Aşkın Sırrı Hürrem Sultan – Viorica B. Stircea – Profil Yayıncılık 

48. Cem – Hakan Kağan – Timaş Yayınları 

49. Ateşin Soğuk Yüzü Fatih – Erdem Anılan – Destek Yayınları 

50. Mostar Köprüsü – Altan Araslı – Akçağ Yayınları 

51. Sunguroğlu 1-2-3 – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

52. Kayıp Sultan Cem – Ümran Gökyer – Gece Kitaplığı  

53. Saltanat – Şükrü Çermik – Aygan Yayıncılık 

54. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin – Aziz Erdoğan – Çınaraltı Yayın 

Dağıtım 

55. Devşirme – Jürgen Ebertowski – Literatür Yayınları 

56. İki Cami Arasında Aşk – Mürvet Sarıyıldız – Sayfa6 Yayınları 

57. Fatih ve Da Vinci – Yüksel Kocadoru – İhtiyaç Yayıncılık 

58. Fethin Güzel Sultanı Fatih Sultan Mehmed – Emrah Bilge Merdivan – 

Mevsimler Kitap 

59. Sultan Mehmet’in Casusları – Halil Yaşar Kollu– Lopus Yayınevi 

60. Mısır’a Doğru – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

61. Kanuni ve Şarlken – James Reston – Timaş Yayınları 
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62. Deryalar Sultanı Barbaros Hayrettin Paşa Romanı – Turgut Güler – Ötüken 

Neşriyat 

63. Fatih Sultan Mehmet – Ebubekir Subaşı – Çelik Yayınevi 

64. Aşkın Sırrı Hürrem Sultan – Viorica B. Stircea – Profil Kitap 

65. Muhteşem Süleyman Ve Hürrem Sultan – Yavuz Bahadıroğlu – Lore Kitap 

66. Kurt ve Kuzgun/ Çaldıran Kılıçların ve Şiirlerin Savaşı – Okay Tiryakioğlu 

– Timaş Yayınları 

67. Sultan II. Bayezid Eşsiz Çilekeş – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

68. Sultan II. Selim – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

69. Fatih Sultan Mehmed Han – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları  

70. Hürrem Sultan – Mehmet Samih Fethi – Yakın Plan Yayınları 

71. Padişahlar da Ağlar – Kanuni – Erdem Anılan – Destek Yayınları 

72. Sultan Bir Kanuni Romanı – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

73. Forsa Halil – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

74. Osmanlı Leventleri “Seydi Ali Reis ve Leventlerinin Maceraları” – Ahmet 

Yılmaz Boyunağa – Timaş Genç 

75. Türk’ün Aynası – Viktor Horvath (Çev. Erdal Şalikoğlu) – Epsilon Yayınevi  

76. Cem– Sultan – Timuçin Mert – Toplumsal Dönüşüm Yayınları 

77. Kızıl Elmanın Altında Tekrar Görüşeceğiz – Isnam Taljic – Kastaş Yayınları 

78. Cezmi – Namık Kemal – Rönesans Yayınları 

79. Şehzade’nin Şehrazatı – Şükrü Altın– Çelik Yayınevi 

80. Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim – Ebubekir Subaşı – Çelik Yayınevi 

81. Barbaros–Yorgos Leonardos– İnkılap Kitabevi 

82. Efe Türk Yavus Sultan Selim – Hasan Basri Bilgin – Hayat Yayınları 

83. Sarı Selim “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe” – Cahit Ülkü –Sayfa6 

Yayınları 

84. Kuşatma 1453 – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

85. Kelimelerin Sultanı Mihri Hatun – Meryem Aybike Sinan – Nesil Yayınları 

86. İtiraf – İskender Pala – Kapı Yayınları 

87. Ben, Piri – Beyazıt Akman – Kopernik Kitap 

88. Yıldırım Bayezid – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

89. Biat Bir Turgut Reis Hikâyesi – Mim Kemâl Öke – Turkuvaz Kitap 

90. Dünyanın İlk Günü 1453 – Beyazıt Akman – Kopernik Kitap 

91. Binatlı – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

92. Zigetvar’ın Laneti – Haldun Eroğlu – Bilge Kültür Sanat Yayınları 

93. Muhteşem Yavuz Sultan Selim Han – Yavuz Bahadıroğlu – Ensar Neşriyat 

94. Bedel – Tufan Gündüz – Yeditepe Yayınevi 

95. Kayıp Sır – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

96. Şirpençe – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

97. 1453 Son Büyük Kuşatma – Roger CROWLEY – April Yayıncılık (Çev: 

Cihat Taşcıoğlu) 

98.   Pargalı ve Hatice– Demet Altınyeleklioğlu – Artemis Yayınları 

99. Haritacı ve Kâşif – Gülşah Çeliker – A7 Kitap 

100. Süleyman Han – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

101. Hürrem Sultan – M. Turhan Tan – Mavi Çatı Yayınları 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

216 

102. Konstantiniye’nin Gülü – Uğur Becerikli – Destek Yayınları 

103. Ya Ben İstanbul’u Alacağım Ya İstanbul Beni – Ayla Abak – Genç Timaş 

104. Cennetin Kapıları 1492 – Beyazıt Akman – Kopernik Kitap 

105. Yedikuleli Mansur – Mehmet Berk Yaltırık – İthaki Yayınları 

106. Efsane Bir Barbaros Romanı – İskender Pala – Kapı Yayınları 

107. Şah ve Sultan – İskender Pala – Kapı Yayınları 

108. Zafer Rüzgârları – Ahmet Yılmaz Boyunağa – Genç Timaş Yayınları 

109. Mısır’a Doğru – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

110. Boğazkesen – Fatih’in Romanı – Nedim Gürsel – Doğan Kitap 

111. Piri Reis’in İzinde Batık – Mevâ A. Önyurt – Kapı Yayınları 

112. Piri Reis – Kemalettin Çalık – Yakın Plan Yayınları 

113. Pargalı İbrahim Paşa – Cahit Ülkü – İnkılap Kitabevi 

114. Cariyenin Kızı Mihrimah – Demet Altınyeleklioğlu – Artemis Yayınları 

115. Sinan’ın Mihrimah-ı – Gaye Yavuzcan Enveri, Metin Arıkan – İlgi Kültür 

Sanat Yayınları 

116. Bizans Sultanı – Selçuk Altun – İş Bankası Kültür Yayınları 

117. Viyana Kapılarında – M. Turhan Tan – Mavi Çatı Yayınları 

118. Cem Sultan – Demet Altınyeleklioğlu – İnkılap Kitabevi 

119. Beyaz Atlı Prens Cem Sultan – Tuna Serim – Destek Yayınları 

120. Bir Hürrem Masalı – Colin Falconer – İnkılap Kitabevi 

121. Kaptan–ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa – Alper Peközer – Roza Yayınevi 

122. Seydi Ali Reis – Hasan Yiğit – Mavi Çatı Yayınları 

123. Korsan Kızlar – İsmet Bertan – Günışığı Kitaplığı 

124. İmparatorların Denizi Akdeniz – Roger Crowley – April Yayıncılık 

125. İda’nın Merhameti – Doğan Erdem – Postiga Yayınları 

126. Denizler Hakimi Turgut Reis – İbrahim Ünsal – Genç Hayat Yayınları 

127. Efe Türk Yavuz Sultan Selim – Hasan Basri Bilgin – Hayat Yayınları 

128. Barbaros’un Reisi Poraz Ali Tulon’da – Ziya Şakir – Akıl Fikir Yayınları 

129. Kanuni Sultan Süleyman – Harold Lamb – Kaknüs Yayınları 

130. Bizans’ta Çanlar Sustu – 1453–Mehmet Işık – Yediveren Yayınları 

131. Muhteşem Sultan Süleyman Kanuni – Ebubekir Subaşı – Mavi Lale Yayınları 

132. Sinan’ın Kitabı – Gleb Şulpyakov – Gürer Yayınları 

133. Cezmi – Namık Kemal – Rönesans Yayınları 

134. Her Bizansa Bir Fatih – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayıncılık 

135. Deryaları Dize Getiren Türk Korsanları – Yunus Güzel – Kamer Yayınları 

136. Fatih Serisi III: Fatih’in Gizli Mührü – Ahmet Erol – Epsilon Yayınları 

137. Kurt ve Kuzgun – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

138. Muhteşem Süleyman Kanuni – Harold Lamb – İlgi Yayınları 

139. Mohaç – İsyan, Zafer ve Destan– Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

140. Şahidim Kılıcımdır – Sadettin Kaplan – Çelik Yayınevi 

141. Fatih’in Gözdesi – Andrew Novo (Çev. Ceren Taştan) – Martı Yayınları 

142. Haç ve Hilal – David Ball (Çev. Ayşegül Gürsoy) – Literatür Yayınları  

143. Haç ve Hilal 2: Kavuşan Yürekler – David Ball (Çev. Ayşegül Gürsoy) – 

Literatür Yayınları  

144. Cem Sultan– Mehmet Samih Fethi– Çınaraltı Yayıncılık 

145. Fatih Sultan Mehmet “Çağlar Sultanı” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 
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146. Mimari ve Aşk– Murat Aykaç Ergingöz – Arion Yayınevi 

147. Ulak Viyana Kapılarında – Okay Tiryakioğlu – Timaş Genç Yayınları 

148. Sultanı Öldürmek – Ahmet Ümit – Everest Yayınları 

149. Ulak Akıncı Fırtınası – Okay Tiryakioğlu – Timaş Genç Yayınları 

150. Ulak Mayerling Ormanları Derinliklerinde – Okay Tiryakioğlu – Timaş Genç 

Yayınları 

151. Kızıl Ufuklar Mohaç: İsyan Zafer ve Destan – Okay Tiryakioğlu – Timaş 

Yayınları 

152. Zaman Bir Dar Kapıda – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayınevi 

153. Zaman Toprak ve Sahibi – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayınevi 

154. Yavru Kartal – M. Turhan Tan – Hamle Yayınevi 

155. Argos Kalesi – Hasan Erdem – Ötüken Neşriyat 

156. Esir Sultan – M. Turhan Tan – Hamle Yayınevi 

157. Fatih’in Kanatları – Yusuf Dursun – Nar Yayınları (Nar Genç) 

158. Cihan Padişahı’nın Kalp Ağrıları – Recep Bilginer– Bence Kitap 

159. Mühtedi– Osman Necmi Gürmen– Gölgeler Kitap 

160. Ben Sultan Süleyman Han: Kendi Gözünden Kanuni– İzzet Koçak– Çağrı 

Yayınları 

161. Sultanın Kılıcı (Yüzükteki Esrar 1)– Yunus Ozan – Nar Çocuk Yayınları 

162. Sultanın Emaneti (Yüzükteki Esrar 2) – Yunus Ozan – Nar Çocuk Yayınları  

163. Sultanın Fermanı (Yüzükteki Esrar 3) – Yunus Ozan – Nar Genç Yayınları  

164. Kızıl Ufuklar Mohaç: İsyan Zafer ve Destan: Okay Tiryakioğlu– Timaş 

Yayınları 

165. Ben Sultan Süleyman Han “Kendi Gözünden Kanuni” – İzzet Koçak – Çağrı 

Yayınları 

166. Yirmi Bir “Bir Fetih Romanı” – İlhan Kurt – MGV Yayınları 

167. Büyük Kartal Fatih – Mehmet Akbulut – Az Kitap 

168. Güneşin İmparatoru Fatih – Ceyhan Altınyeleklioğlu – Artemis Yayınları 

169. Şah–ı Cihan Fatih Sultan Mehmed Han – Ahmet Coşkun – Babıali Kültür 

Yayıncılığı 

170. Kaptan–ı Derya Barbaros Hayreddin – Aziz Erdoğan – Çınaraltı Yayınları 

171. Nar Ülkesi: Endülüs’ün Son Yılları – Muhsin Kadıoğlu – Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı 

172. Mavi Fetih: Fatih’in Karadeniz Seferi – Fehmi Demir – Maarif Mektepleri 

173. Osmanlı Korsanı Alptunga – Sedat Erdoğdu – Tilki Kitap 

174. Burak Reis – Hasan Yiğit – Mavi Çatı Yayınları 

175. Kanuni Sultan Süleyman – Hasan Yiğit – Maviçatı Yayınları 

176. Levh–i Mahfuz – Enes Çolak – Kent Kitap 

177. Fatih’in Cenovalı Sırdaşı Lupo’nun Adı – Çağatay Güney – Esen Kitap 

178. Cariyelikten Hasekiliğe Hürrem – Erdem Sabih Anılan – Etkin Yayınevi 

179. Cem Sultan – Edouard Sablier – Everest Yayınları 

180. Hürrem Sultan ile Söyleşi – Adnan Nur Baykal – Galata Yayıncılık 

181. Muhteşem Süleyman Devri – Adnan Nur Baykal – Galata Yayıncılık 

182. Şehzade – Hülya Baygın – İmleç Kitap 

183. 1453 İstanbul’un Fethi – Feridun Fazıl Tülbentçi – İnkılap Kitabevi 
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184. Kanuni Sultan Süleyman – Feridun Fazıl Tülbentçi – İnkılap Kitabevi 

185. Hürrem Sultan – Feridun Fazıl Tülbentçi– İnkılap Kitabevi 

186. Kiraze – Solmaz Kâmuran – İnkılap Kitabevi 

187. Rüstem Paşa – Cahit Ülkü – İnkılap Kitabevi 

188. Safiye Sultan 1: Hadım Edilmiş Bir Aşk – Ann Chamberlin (Çev. Solmaz 

Kâmuran) – İnkılap  

189. Şah ve Sultan – İskender Pala – Kapı Yayınları 

190. Fatih’in Tarihi (Tarih–i Ebu’l Feth) – Tursun Bey – İlgi Kültür Sanat Yayınları 

191. Cariyenin Gelini Nurbanu – Demet Altınyeleklioğlu – Artemis Yayınları 

192. Hatice Sultan İle Ressam Melling – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

193. Kızıl Atın Süvarisi – Hasan Erdem – Ötüken Neşriyat 

194. Nurbanu Sultan – Mehmet Şafak Ergün – Turna Yayıncılık 

195. Kederli Sultan Cem – Maurice Caron – İpek Üniversitesi Yayınları 

196. Osmanlı Şehzadesi Cem Sultan – Guy Allard (Çev. Işık Ergüden) – İletişim 

Yayınevi  

197. Şehzade (Şehzade Mustafa’nın Katli) – Yavuz Ahmet – Yakın Plan Yayınları 

198. Payiaşk “Muhteşem Yüzyılın Hazin Çöküşü” – Turgut Elibol – Sıradışı 

Akademi Yayınları 

199. Aşk, Kılıç ve Muska – Eray Aydın – Truva Yayınları 

200. Ölümsüz – Zeki Ateş – P Kitap Yayıncılık 

201. Mihrimah Sultan ve Mimar Sinan – Minâ Oğuz – Paradoks Yayınları 

202. Bizans Sultanı – Selçuk Altun – Sel Yayıncılık 

203. Kurdun Ölümü: Bir Sultan Yıldırım Beyazıt Han Romanı – Uğur Toy – Sokak 

Kitapları Yayınları 

204. Hilalin İki Ucu: Osmanlı Endülüs’te – Mine Sultan Ünver – Timaş Yayınları 

205. Sinan’ın Gizli Eseri –Mirsad Sinanoviç –Leyla ile Mecnun Yayıncılık 

206. Fetih 1453 – İskender F. Sertelli – Maya Kitap 

207. 1453 Fetih – Eda Bildek – Mola Kitap 

208. Safiye Sultan – Hazal Taş – Mola Kitap 

209. Fetih 1453 – Hüseyin Tekinoğlu – Neden Kitap 

210. Mihrimah – Naşide Gökbudak – Nemesis Kitap 

211. Cem Sultan – Timuçin Mert – Toplumsal Dönüşüm Yayınları 

212. Mahidevran Sultan – Kemalettin Çalık –Truva Yayınları 

213. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer – Metin Soylu – Truva Yayınları 

214. Kervan Saray – Bekir Büyükarkın – Ötüken Neşriyat 

215. Ben Fatih – Hasan Basri Bilgin – Popüler Kitaplar 

216. Hızır Bey – Prensler Savaşı – Talat Güreli – Presstij Kitap 

217. 1453 Boğazkesen – İlhan Bahar – Güz Yayınları 

218. Sultan’ın Orgu – Stanley Mayes (Çev. Halim Spatar) – İletişim Yayınevi  

219. Nurbanu– Teoman Ergül – İnkılap Kitabevi 

220. Selim ile Nurbanu – Teoman Ergül – İnkılap Kitabevi 

221. Fatih Sultan Mehmed – Zuhuri Danışman – Elips Kitap 

222. Armageddon – İstanbul 1453 – C. C. Humpreys (Çev. Hasan Murat Alev) – 

Sayfa6 Yayınları  
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Duraklama Dönemi Tarihsel Romanları: 

1. Yakut – Selma Türe –  Kitapyurdu doğrudan yayıncılık 

2. Kösem Sultan – Kadircan Kaflı – Salkımsöğüt Yayınları 

3. Kösem Dört Devrin Sultanı – Jean Bell – Martı Yayınları 

4. Sultan III. Mehmet Hak Aşığı – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

5. Deli İbrahim – A. Turan Oflazoğlu – İz Yayıncılık 

6. Kösem Sultan – Mehmet Samih Fethi – Yakın Plan Yayınları 

7. Kösem Sultan’ın Yüzüğü – Lütfü Şehsuvaroğlu– Elips Kitap 

8. Genç Osman – Ragıp Şevki Yeşim – Elips Kitap 

9. Sultan 4. Murad Han – Ebubekir Subaşı– Çelik Yayınevi 

10. Deliler Saltanatı – İskender Fahrettin Sertelli – Maya Kitap 

11. Sultan I. İbrahim “Suçsuz ve Günahsız” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

12. Kösem Sultan – Aslı Eke – Agora Kitaplığı 

13. Karapençe 1. Kitap – Oğuz Özdeş – Tekin Yayınevi 

14. Kösem Sultan – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

15. Kösem Sultan Kadınlar Saltanatı – Ahmet Refik Altınay – Yeditepe 

Yayınevi 

16. Kösem Sultan – Ahmet Haldun Terzioğlu – Panama Yayıncılık 

17. Sultan II. Ahmet “Adil Sultan” – Şaban Çibir – Parola Yayıncılık 

18. Sultan II. Süleyman “Medeniyetin Öncüleri” – Şaban Çibir – Parola 

Yayınları 

19. Sultan Genç Osman – Ahmet Haldun Terzioğlu – Panama Yayıncılık 

20. Bir Yeniçeri Masalı – Hamit Çağlar Özdağ – İthaki Yayınları 

21. Sultan IV. Mehmet “Köprülüler Dönemi” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

22. Erkekler Kızlar – Reşad Ekrem Koçu– Doğan Kitap 

23. Genç Osman – Samet Akgün – Eşik Yayınları 

24. Tahtsız Padişah: Kösem Valide Sultan – Ebubekir Subaşı – Çelik Yayınevi 

25. Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk – Yapı Kredi Yayınları 

26. Beyaz Kale– Orhan Pamuk – Yapı Kredi Yayınları 

27. Şanlı Kanlı Yıllar – Hıfzı Topuz – Remzi Kitabevi 

28. Mahpeyker Kösem Sultan– Osman Nuri Hoşdoğdu – Elhamra Yayınevi 

29. IV Murat Gürz ve Zafer – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

30. Deliler – Orhan Yeniaras – Panama Yayıncılık 

31. IV. Murat Kanlı Taht – Ahmet Haldun Terzioğlu– Panama Yayıncılık 

32. Safiye Sultan – M. Turhan Tan – Panama Yayıncılık 

33. 4. Murat – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

34. Kösem Sultan – Aslı Eke – Agora Kitaplığı 

35. Sultan III. Selim ve IV. Mustafa “Şehit” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

36. Felaket Seneleri 1683–1699 – Ahmet Refik – Palet Yayınları 

37. Kanije – Mehmed Niyazi – Ötüken Neşriyat 

38. Kadın Padişah: Mahpeyker Kösem Sultan – Nilhan Sultan Osmanoğlu – 

Yakın Plan Yayınları 

39. Kösem Dört Devrin Sultanı – Jean Bell– Martı Yayınları 

40. El Turco – Orhan Yeniaras – Panama Yayıncılık 

41. Haremin Sultanları – Fazlı Necip – Maya Kitap 
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42. Kösem: İktidar Şerbeti Kan Kokar – Solmaz Kamuran – İnkılap Kitabevi 

43. Cinci Hoca – M. Turhan Tan – Çağrı Yayınları 

44. Kandiye Zaferi – Kemal Demirel – Kavis Kitap 

45. Safiye Sultan Padişah Ana ve Sultan Ahmed – Mehmet Samih Fethi – Yakın 

Plan Yayınları 

46. Suskunlar– İhsan Oktay Anar – İletişim Yayınevi 

47. Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar – İletişim Yayınevi 

48. Kanlı Tahtın İmparatoriçesi Mahpeyker Kösem Sultan – Selçuk Alkan – 

Kent Kitap 

49. Kanije Muhasarası – Namık Kemal – Babıali Kültür Yayıncılığı 

50. Genç Osman “Şah–ı Cihan’a Nasıl Kıydılar – Samet Akgün – Eşik Yayınları 

51. Zenadika – Ahmet Efe – Nar Yayınları 

52. Genç Osman – Hasan Yiğit – Maviçatı Yayınları 

53. Deli İbrahim – A. Turan Oflazoğlu – İz Yayıncılık 

54. Viyana Dönüşü – M. Turhan Tan – Kapı YAyınları 

55. Kara Kraliçe Kösem – Demet Altınyeleklioğlu – Artemis Yayıncılık 

56. Altın Cariye Safiye – Demet Altınyeleklioğlu – Artemis Yayıncılık 

57. Dağ Padişahları – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

58. Genç Osman – Melike Melis – Kitap Otağı Yayınevi 

59. Eve Dönmeyenler – Necati Gültepe – Ötüken Neşriyat 

60. Köse Kadı – Bahaeddin Özkişi – Ötüken Neşriyat 

61. Genç Osman – Lütfi Parlak – Popüler Kitaplar 

62. Telli Haseki Hümaşah Sultan –İskender Fahrettin Sertelli –Maya Kitap 

63. Haremin Sultanları: Cariyelerin Saltanat Mücadelesi –Fazlı Necib –Maya 

Kitap 

64. Ağalar Saltanatı – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

65. Gümüşlü Martı – Selma Fındıklı – Remzi Kitabevi 

66. Delilik Mevsimi: Darüşşifa – Enver Şengül – Puslu Yayıncılık 

67. Güç ve Güzellik: 4. Murat’ın Olağandışı Yaşamı – Adnan Özyalçıner – 

İnkılap Kitabevi 

 

Gerileme Dönemi Tarihsel Romanları: 

1. Patrona Halil – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

2. Baltacı ve Büyük Petro – Ahmet Refik – Akıl Fikir Yayınları 

3. Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamit “Cihangir” – Şaban Çibir – Parola 

Yayınları 

4. Lale Devri – Ahmet Refik Altunay – Tarih Vakfı Yurt Yayınları 

5. Patrona Halil – Eski Bir İstanbul Hikayesi – Maurus Jokai (Çev. Egemen 

Yılgür) – Maya Kitap Yayınevi  

6. Patrona – Kerim Korcan – Yazko Yayınları 

7. Akından Akına – M. Turhan Tan – Çağrı Yayınları 

8. Lale Zamanında İsyan (Vak’a–i Patrona Halil) – Ahmet Aziz – Yalçın 

Yayınları 

9. Patrona Halil Aşk ve İsyan – Mor Jokai – Granada Kitap 

10. Külhanbeyi – Hakan Kağan – Kapı Yayınları 

11. Siyah Lale – Cengiz Günkut – Siyah İnci Yayınları 
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12. III. Selim – Hasan Yiğit – Mavi Çatı Yayınları  

13. Sur ve Sultan – Reha Bilge – Arvana Kitabevi 

14. Lale Devri (Hasbahçede Sonbahar)– Zekeriya Yıldız – Timaş Yayınları 

15. Baltacı ve Katerina – Ali Kadri Anıt – Tanin Matbaası 

16. Gölgemi Bıraktım Lale Bahçelerinde – Gül İrepoğlu – Hep Kitap 

17. Lale Devrinde İstanbul – Muammer Yılmaz – Hükümdar Yayınları 

18. Sultan III. Ahmet (Lale Devri-İlim Erbabı) – Şaban Çibir– Parola Yayınları 

19. Lale Devri – M. Turhan Tan – Kapı Yayınları 

20. Şahların Savaşı Sultan III. Selim Han – Ömer Faruk İspir – Eftalya Kitap 

21. Sultan II. Mustafa “Cengâver” – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

22. Belki Bir Gün – Bekir Büyükarkın – Ötüken Neşriyat 

23. Hadimi–Lale Devri’nden Bir Âlim– Melahat Ürkmez – Destek Yayınları 

24. Baltacı – Erdal Arslan – Granada Kitap 

25. Baltacı ile Katerina – Vala Nureddin – Etkin Yayınevi 

26. Patrona Halil – (Eski Bir İstanbul Hikâyesi)–Maurus Jokai – Maya Kitap 

27. Nakşidil Sultan (Aimée) – Margaret L. Law – Altın Kitaplar 

28. Katre–i Matem – İskender Pala – Kapı Yayınları 

29. Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina Cilt 1-2 – Murat Sertoğlu – Bilge Karınca 

Yayınları 

30. Nağmeler Tahtım Olsaydı – Derman Bayladı – Say Yayınları 

31. Esircibaşı– Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

32. Lale, Kan ve Şehvet – Halil Bezmen – Müptela Yayınları 

33. Kıtalara Sığmayan Osmanlı (Lale Devri Yaşanıyor) – İsmail Çolak – Nesil 

Çocuk Yayınları 

34. Patronalılar – Abdullah Ziya Kozanoğlu – Atlas Kitabevi 

35. Masaldan Gerçeğe Lale Devri – M. Turhan Tan – Nokta Yayınları 

36. Esmer Gül: Lale Devrine Son Veren İhtilalin Romanı – Ziya Şakir – Akıl 

Fikir Yayınevi 

37. Kitab-ül Hiyel – İhsan Oktay Anar – İletişim Yayınevi 

38. Şark’ın Son Ağası – Hüseyin Şeyhanlıoğlu – Orion Kitabevi 

39. Kan ve Çiçekler – Selçuk Kızıldağ – Sinemis Yayınları 

40. Nar-ı Aşk – Mine Sultan Ünver – Timaş Yayınları 

41. Kale– Meşa Selimoviç– Ötüken Neşriyat 

 

Dağılma Dönemi Tarihsel Romanları: 

1. Mahrem–i Esrar – Yusuf Eren – Çınaraltı Yayıncılık 

2. Diriliş Çanakkale 1915 – Turgut Özakman – Bilgi Yayınevi 

3. Abdülhamid’in İntikamı – Hakan Akpınar – Kamer Yayınları 

4. Çanakkale Günlüğüm İkbalsiz Murad – Sadık Başkaya – Mevsimler Kitap 

5. Gelibolu Bülbülleri ve Çanakkale – Bahri Dündar – Yediveren Yayınları 

6. Yıldız’ın Gözü – Gültekin Çizgen – Alter Yayıncılık 

7. Kafkas – Ahmet Mithat Efendi – Dergah Yayınları  

8. Sarıkamış/Beyaz Hüzün – İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

9. Sakarya: Türk Bitti Demeden Bitmez – Dr. Selim Erdoğan – Kronik Kitap 

10. Sevda Tutulması 1: İmparatorluk Çöküyor – Anemon Yayınları 
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11. Soğuk Cennetin Çocukları – Eşref Özoltulular – Dergah Yayınları 

12. Yıldız ve Ateşböcekleri – Adem Çevik – Nesil Yayınları 

13. Sultan Abdülaziz Nasıl Hal’ Edildi, Nasıl İntihar Etti – Tuğrul Afşin – Belge 

Yayınları 

14. Kıskaç – Bir İmparatorluğun Sancılı Yılları – Ayşe Çolakoğlu – Doğan Kitap 

15. Sultan Abdülaziz Vak’ası – Yılmaz Gruda – Bilgi Yayınevi 

16. Vahdettin Han: Söz Konusu Vatan – Yasin Özen – Pergole Yayınları 

17. 93 Harbi ve Nene Hatun – Sara Gürbüz Özeren– Mihrabat Yayınları 

18. ... Ve Çanakkale Gördüler – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayınevi 

19. Abdülaziz Han Şehadete Giden Yol – Yasin Özen– Pergole Yayınları 

20. Çanakkale Çocukları – Pierre Miquel (Çev. Nuriye Yiğitler) – Literatür 

Yayınları  

21. Şanlı Müdafaa Şahin Bey – Ömer Karaman – Babıali Kültür Yayıncılığı 

22. Uy Başımıza Gelenler – İlker Selman – Librum Kitap 

23. Çanakkale – 1915 Küllerinden Doğanlar – Mehmet Akbulut – Az Kitap 

24. Osmanlı’nın Son Perdesinde Enver Paşa ve Naciye Sultan – Ebubekir Subaşı 

– Çelik Yayınevi 

25. Kurtuluş Savaşçıları – Sezen Özol – Ceren Yayıncılık ve Kitapçılık 

26. Beyaz Kartalın Sırrı – Meriç Turan – Morena Yayınevi 

27. Otuz Üç Yıllık Mücadele ve Sürgün – H. Elçibey Temel – İmleç Kitabevi 

28. İşgal – İnkılap Kitabevi – Teoman Ergül 

29. Zor Yıllar – Nalan Tuntaş – Remzi Kitabevi 

30. Ölüme Yürüyüş – Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran – Yeditepe Yayınevi 

31. Yağmur Kanla Başladı: Osmanlı’nın Çıkamadığı Jön Türk Tüneli-2 – Üstün 

İnanç – Babıali Kültür Yayıncılığı 

32. İşgal ve Kurtuluş – Hüseyin Adıgüzel – Bilgeoğuz Yayınları 

33. II. Abdülhamit ve Filistin – Refik Şakir En–Nedşe (Çev. Necmeddin Gevri) 

– Mostar Yayıncılık  

34. Bir Ulu Destan Çanakkale 1915 – Hasan Basri Bilgin – Hayat Yayınları 

35. Gazi Osman Paşa – Plevne’ye Saplanan Tuğ – Sadettin Kaplan – Çelik 

Yayınevi 

36. Cennet Kapısı Çanakkale – Yusuf Dursun – Nar Çocuk Yayınları 

37. Sultan II. Mahmud – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

38. Koçaklar – 1915 Çanakkale – Oyhan Hasan Bıldırki – Ötüken Neşriyat 

39. Pargalı İbrahim Paşa – Kamil Feyzioğlu – Turna Yayıncılık 

40. Sarıkamış’ta Ne Var Paşam? – Alaaddin Oğuzalp – Nesil Yayınları 

41. Zor Yıllar – İsmail Güler – Favori Yayınları 

42. Bozgun Zamanı – Mehmet Türker – Çağrı Yayınları 

43. Selanik Düştü – Mustafa Balcı – Kesit Yayınevi 

44. Sultan I. Abdülaziz ve V. Murat – Şaban Çibir – Parola Yayınları 

45. Osmanlı’da Bir İngiliz Gelin – Tülün Yalçın – Yeditepe Yayınevi 

46. Haydut Aşkları – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

47. Savaşan Şehir – Necati Gültepe – Ötüken Neşriyat 

48. Sürgündeki Son Halife Abdülmecid Efendi– Şükrü Altın – Çelik Yayınevi 

49. Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman – Bilgi Yayınevi 

50. Küçük Ağa – Tarık Buğra – İletişim Yayınevi 
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51. Cevdet Bey ve Oğulları – Orhan Pamuk – Yapı Kredi Yayınları 

52. I. Dünya Savaşı Hikâyeleri – Nesime Ceyhan – Selis Kitaplar 

53. Trablusgarp Hikâyeleri – Nesime Ceyhan – Selis Kitaplar 

54. Çanakkale Savaşı Hikâyeleri – Turgay Anar – Selis Kitaplar 

55. Veda: Esir Şehirde Bir Konuk – Ayşe Kulin – Everest Yayınları 

56. Çanakkale Mahşeri – Mehmed Niyazi – Ötüken Neşriyat 

57. Kut’ül Amare: Osmanlı’nın Son Zaferi – İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

58. Çanakkale Geçilmez – Turgut Özakman – Bilgi Yayınevi 

59. Saraydan Sürgüne – Kenize Mourad – Everest Yayınları 

60. Operasyon 1915 – Ozan Bodur – Eşik Yayınları 

61. Geyikli Park – Sunay Akın – İş Bankası Kültür Yayınları 

62. Sudanlı Zenci Musa – Harun Çolak – Mihrabad Yayınları 

63. Kalem Efendisi – Reha Çamuroğlu – Everest Yayınları 

64. Hilal Görünce– Sevinç Çokum – Kapı Yayınları 

65. Gelibolu Yenilmezlerin Yenildiği Yer – İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

66. Gelibolu Günlükleri – Jonathan King– İş Bankası Kültür Yayınları 

67. 57. Alay Galiçya – İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

68. Medine Müdafaası: Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa – İsmail Bilgin– Timaş 

Yayınları 

69. Abdülhamid – Okay Tiryakioğlu – Timaş Yayınları 

70. Gün Batarken – Bekir Büyükarkın – Ötüken Neşriyat 

71. Gelibolu Uzun Beyaz Bulut – Buket Uzuner – Everest Yayınları 

72. Koca Yusuf Yalnızca Güle Yenildi – Halil Delice – Babıali Kültür 

Yayıncılığı 

73. Enver Paşa’nın Sultanı – Melike İlgün – Alfa Yayınları 

74. Son Sefarad (İmparatorluk 2 – Sultan Bayezid’ın Savaşı) – Beyazıt Akman 

– Epsilon Yayınları 

75. Son Yeniçeri – Reha Çamuroğlu – Everest Yayınları 

76. Osmanlı’nın Son Kartalları – Aziz Üstel – Sayfa6 Yayınları 

77. Bir Osmanlı Yazı – Melih Esen Cengiz – Altın Kitaplar Yayınevi 

78. Kavalalı Ailesi – Zeynep Emeç – Destek Yayınları 

79. Ben Kara Fatma – Mehmet Dağıstanlı – Anatolia Kitap 

80. Son Zafer: Kut’ülamare – Hasan Basri Bilgin – Hayat Yayınları 

81. Bozgunda Fetih Rüyası– Beşir Ayvazoğlu – Ötüken Neşriyat 

82. Adile Sultan – Zehra Aydüz – Zafer Yayınları 

83. Kalpaklılar – Samim Kocagöz – Literatür Yayıncılık 

84. Mehmet Fazıl Paşa – İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

85. Plevne – Mehmed Niyazi – Ötüken Neşriyat 

86. Kut’ül Amare: Osmanlı’nın Son Büyük Zaferi – Fahrettin Yüksel – Egemen 

Yayınları 

87. Elveda Balkanlar – İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

88. Çanakkale – Özgür Özgülgün – Büyülü Fener Yayınları 

89. İmparatorluğun Gözyaşları – Ali Kuzu – Kariyer Yayınları 

90. Gülperi Hanım ve Güldeste–i Hatırat – Filiz Kalyon – Akçağ Yayınları 

91. Mahremi Esrar – Yusuf Eren – Çınaraltı Yayınları 
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92. Çanakkale Yiğidi: Seyit Onbaşı – İbrahim Ünsal – Genç Hayat Yayınları 

93. Bir Devrin Romanı– Halide Nusret Zorlutuna – Timaş Yayınları 

94. Selanik’te Sonbahar – Tuna Kiremitçi – Mona Kitap 

95. Havana’da Türk Tutkusu 1898 – Ernesto Gomez Abascal – Everest Yayınları 

96. Manastır’da Ateş Var – Tamer Gürbüz – Mühür Kitaplığı 

97. Osmanlı’da Batı Müziği – Selçuk Alimdar – İş Bankası Kültür Yayınları 

98. Abdülhamit ve Afrodit – İskender Fahrettin Sertelli – Maya Kitap 

99. Efruz Bey – Ömer Seyfettin – Çağrı Yayınları 

100. İşgal ve İsyan – Halit Payza – İlkim Ozan Yayınları 

101. Balkan Acısı – Yılmaz Gürbüz – Ötüken Neşriyat 

102. Savaş, Göç ve Sarayda Aşk Maçinli Hasan Tahsin Hoca– Selçuk Aybek – 

İnkılap Kitabevi  

103. 58 Gün – Mustafa Yıldırım – Ulus Dağı Yayınları 

104. Ve Çanakkale Geldiler – Mustafa Necati Sepetçioğlu – İrfan Yayınevi 

105. Kaçış–Nurettin Orno – Postiga Yayınları 

106. Yalnız Bir Adam – Tuna Serim – Destek Yayınları 

107. Fahrettin Paşa ve Medine Savunması – Orhan Yeniaras – Panama Yayıncılık 

108. Ocağımız Sönmesin – Refik Özdek – Ötüken Neşriyat 

109. Osmanlı’nın Sırrı (Gizli İlimler Savaşı)–Murat Çavga – Puslu Yayıncılık 

110. Kan Meclisi 1915– Ahmet Şafak – Küsena Yayınları 

111. Balkan Savaşları Günlüğü – Bogdan Filov – Timaş Yayınları 

112. Teşkilat–I Mahsusa’dan Kuşçubaşı Hacı Sami Bey – Ekrem Hayri Peker – 

Kastaş Yayınları 

113. Hicaz Cephesi – İbrahim Ünsal – Genç Hayat Yayınları 

114. Matarama Kan Doldu–Ali Erkan Kavaklı – Nesil Yayınları 

115. Mücevher – Eser Elgür – Cinius Yayınları 

116. Selanik Kaçakları–Nevzat Kutlu– Telgrafhane Yayınları 

117. İpsiz Recep – Mehmet Polatoğlu –Yolculuk Yayınevi 

118. Sel – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

119. Çanakkale’de Ateş Altında – Edward Cadogan – Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları 

120. Bir Vatan Aşkına – Güner Kuban – Mona Kitap 

121. Aydınlık Kapı – Halide Nusret Zorlutuna – Panama Yayıncılık 

122. Kuleli 1919: İşgal ve Yokluk Yılları – Şeref Tipi – Dorlion Yayınları 

123. Felatun Bey ile Rakım Efendi – Ahmet Mithat Efendi – Akvaryum Yayınları 

124. Sürgün Sultan – Zekeriya Yıldız – Nesil Yayınları 

125. Kut’ül Amare Zaferi – Muhammet Emin Oyar – Mavi Uçurtma Yayınları 

126. Çırağan Baskını – İhsan Tombuş – April Yayıncılık 

127. Birinci Dünya Savaşı ve Seval – Adnan Köse – Yonca Yayınları 

128. Tün, Gün ve Sabah – Hüseyin Adıgüzel – İleri Yayınları 

129. Sultan Hamid’in Hafiyesi: Gavur Memet Yalova Eşkıyaları – Ziya Şakir – Akıl 

Fikir Yayınları 

130. Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı – Tahsin Paşa – Yakın Plan Yayınları 

131. Son Harem  – Son Harem – Koridor Yayıncılık 

132. 1909 İstanbul Düştü – Burak Turna – Yazıgen Yayınevi 

133. İmparatorluğun Son Akşamı – Hakan Kağan – Timaş Yayınları 



 

 

 

 

 

 

 

Tarihsel Romanlarla Osmanlı Tarihi Öğretimi 

 

 

 

225 

134. Yalnız Hünkâr 2. Abdülhamid– Hayat Yayınları 

135. Yeniçeri Ağacı – Jason Goodwin – Pegasus Yayınları 

136. Doğu Cephesi: Sarıkamış Buz Kesiyor – İbrahim Ünsal – Genç Hayat 

Yayınevi 

137. Adile Sultan – Zehra Aygül – Zafer Yayınları 

138. Son Direnişçi – Vedat Sağlam – Nar Yayınları 

139. Kıskaç – Ahmet Küçükkerniç – Profil Yayıncılık 

140. Kurtlar ve Çakallar – Mehmet Ceylan – Gece Kitaplığı 

141. Yoldaki Adam – Bekir Büyükarkın – Ötüken Neşriyat 

142. Mihrimah Sultan – Mehmet Işık – Yediveren Yayınları 

143. İmparatorluğun Gözyaşları – Ali Kuzu – Kariyer Yayıncılık 

144. Ege’de Eşkiyalar – Sabri Yetkin – Türkiye İş Bankası Yayınları 

145. 1833 Osmanlı Cadı Kazanı – Osman Nadi – Sokak Kitapları Yayınevi 

146. Doğunun Fatihi Karabekir – Osman Azman – Son Kale Yayınları 

147. Dicle’nin Son Türküsü Kutü’l – Amare – Ebubekir Subaşı – Çelik Yayınevi 

148. Bir Aşk, Bir Kurşun ve Ötesi – Hasan Kayıhan – Bilge Kültür Sanat 

149. Abdülaziz – Hakan Kağan – Timaş Yayınları 

150. Haydut Aşkları – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

151. Vatan Dediler 2 – Talip Apaydın – Literatür Yayınları 

152. Ihlamurlar Açarken – Güngör Mazlum – Parafiks Yayınevi 

153. Parola Muin: Bir Abdülhamid Dönemi Polisiyesi – Uğur Çelik – Yakın Plan 

Yayınları 

154. Beni Kara Gömdüler Anne – Kadir Akel – Akis Kitap 

155. Plevne Düşerken – Hüseyin Ünal – Truva Yayınları 

156. Sultan Vahdeddin’in Son Günleri – Rumeysa Aredba – Timaş Yayınları 

157. Çanakkale: Yeniden Diriliş– Mahmut Öztürk – Eşik Yayınları 

158. İmparatorluğun Çöküşü – Kazım Karabekir – Truva Yayınları 

159. Sultan’ın Mührü – Jenny White – İnkılap Kitabevi 

160. Otuz Üç Yıllık Mücadele ve Sürgün – H. Elçibey Temel – Hermes Yayınları 

161. Çanakkale – Selçuk Kızıldağ – Kent Kitap 

162. Sürgündeki Son Halife – Şükrü Altın – Çelik Yayınevi 

163. Bir Gelibolu Destanı – Mehmet Hayri Güneş – Moss Yayınevi 

164. Kahramanlar Çanakkale’de – Ahmet Haldun Terzioğlu – Panama Yayıncılık 

165. Sırkatibi ve Muhasip – Sinan Dumlu – Kitabevi Yayınevi 

166. Cennet ve Cehennem Kadar Uzak 1915 – İsa Yılmaz – Kent Kitap 

167. Ah Vatan Ah – Osman Koç – Çanakkale Kitaplığı 

168. Tarihe Sığmayan Destan Çanakkale: Dönmeyi Düşünmediler – Mehmet 

Kaplan – Çanakkale Kitaplığı 

169. Dünya Savaşı’nda Ermeniler ve Türkler: Huzurum – İknur İnsaf Turan – Yakın 

Plan Yayınları 

170. Beşinci Murad – Ziya Şakir – Kaknüs Yayınları 

171. Doğunun Fatihi Karabekir – Osman Azman – Melve Yayınları 

172. Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti: Serezli Mehmed Ragıb – Timaş 

Yayınları 

173. Bilinmeyen Yönleriyle Abdülhamid – Joan Haslip – Kariyer Yayıncılık 
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174. Ümmetin Yeniden Dirilişi Çanakkale – İbrahim Halil Er – Mgv YAyınları 

175. Seferberlik– İsa Parlak – Post Yayınevi 

176. Son Saraylı – Murat Aykaç Erginöz – Arion Yayınları 

177. Yedinci Gün – İhsan Oktay Anar – İletişim Yayınevi 

178. Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay– Oğlak Yayıncılık 

179. Donmuş Umutlar Sarıkamış – Sara Gürbüz Özeren– Damla Yayınevi 

180. Bir Yalnız Adam – Tuna Serim – Kırkızı Kedi Yayınevi 

181. Rana – Osman Necmi Gürmen – Gölgeler Kitap 

182. Tutulamayan Sözler – Leyla Yıldırım – Gita Yayınları 

183. Zaman Yolcuları Çanakkale Savaşı’nda – Mustafa Orakçı – Genç Timaş 

184. Sarıkamış Dramı – Alptekin Müderrisoğlu – Bilgi Yayınevi 

185. Fesat Yuvası – İhsan Kurt – Akçağ Yayınları 

186. Tuğra – Şebnem Pişkin – Kent Kitap 

187. Şahsenem “Kılıçla Gelen, Kılıçla Gider” – Dursun Kuveloğlu – Akçağ 

Yayınları 

188. Osmanoflar – Kenan Hulusi Koray – Kapı Yayınları 

189. 1915 Olaylarının Gerçek Yüzü: Bozuk Oyun 1– Mahmut Toprakçıoğlu – 

Berikan Yayınları 

190. Devrilen Kazan – M. Turhan Tan – Çağrı Yayınları 

191. Şehr–i Yar – Enes Fatih İmre – Çınaraltı Yayınları 

192. Tesadüf Sultana Suikast – Deniz Kazan – Belge Yayınları 

193. Atina’da Son Mehter: Teselya Zaferi– Hakkı Suat Yılmazer– Kripto Basım 

Yayın 

194. Sivastopol Ağustos 1855 – Lev Nikolayeviç Tolstoy (Çev. Esat Nermi 

Erendor) – Bordo Siyah Yayınları  

195. Ege’de Eşkıyalar – Sabri Yetkin – İş Bankası Kültür Yayınları 

196. Abdülhamid’in Rüyası Ertuğrul – Ömer Ertur – Profil Yayıncılık 

197. Çanakkale Çağrısı– Ahmet Arif Akarsu – Yeni Kitap Yayıncılık 

198. Şahika Feraye – Sinan Akyüz – Alfa Yayınları 

199. Medine Müdafaası Fahreddin Paşa – Şükrü Altın – Hayat Yayınları 

200. Sultan Çeşmesi – Fehmi Demiralp – Maarif Mektepleri 

201. Sultan Abdülhamid’in Sırdaşı – Tahsin Paşa – Yakın Plan Yayınları 

202. Kalbim Kudüs’te Kaldı – Ahmet Turgut– Kapı Yayınları 

203. Makedonya Gamzesi – Üstün İnanç– Mihrabad Yayınları 

204. Sürgün – Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu – Motto Yayınları 

205. Mehmet Fazıl Paşa: Dağıstan’da Bir Aslan Terbiyecisi – İsmail Bilgin – Timaş 

Yayınları 

206. Of Anam Of – İlker Selman – Librum Kitap 

207. Ben Sultan Abdülhamid Han – Halil Bezmen – İskenderiye Yayınları 

208. Teşkilat–ı Mahsusa – Şükrü Altın – Hayat Yayınları 

209. Kuleli 1919 – İşgal ve Yokluk Yılları – Şeref Tipi – Dorlion Yayınevi 

210. Akka: Cezzar Ahmed Paşa Napolyon’a Karşı – İhsan Ağır – Arı Sanat 

Yayınevi 

211. Seferberlik – İsa Parlak – Post Yayın 

212. Tatlı Sular: Bir İstanbul Macerası – Harold Nicolson (Çev. Ahmet Özgiray) – 

Er Yayıncılık  
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213. Kasap Osman Destanı ve İnce Memed Gerçeği – Lokman Özkul – Sinada 

Yayınevi 

214. İmparatorluğun Son Kalesi – Caner Çiçek – Çınaraltı Yayınları 

215. Cehennemde Türk Olmak – Selçuk Gezer – Kamer Yayınları 

216. Sarı Sessizlik – Cihangir Akşit – Alfa Yayınları 

217. Yürek Yangını Sarıkamış – Nargin – Özgen Dikmen – Gece Kitaplığı 

218. Bir Anlık Gecikme – Reha Çamuroğlu – Everest Yayınları 

219. Miras – Nihat Behram – Everest Yayınları 

220. Saraydan Sürgüne – Kenize Mourad (Çev. Nuriye Yiğitler ve Gökçe Tuncer) 

– Everest Yayınları  

221. Asitane Efsaneleri – Işık Sükan – Kaknüs Yayınları 

222. Beşinci Murad – Ziya Şakir – Kaknüs Yayınları 

223. Sürgün ve Hürriyet – Emre Caner – Kapı Yayınları 

224. Kızıl Okyanus “Bir Osmanlı Macerası” – Alper Çelik – Siyah Kuğu Yayınları 

225. Yeni Turan – Halide Edib Adıvar – Can Yayınları 

226. Çerkes Ethem: Puslu Hava – Halit Payza – İlkim Ozan Yayınları 

227. İzmir’in Dağlarında (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk) – Murat Çınar – Kafka Kitap Kafe Yayınları 

228. Gelibolu Bülbülleri ve Çanakkale (60. Tepe ve Nişancılar) – Bahri Dündar – 

Yediveren Yayınları 

229. Şehadet Çanakkale – Yunus Ozan – Gülbey Yayınları 

230. Kabakçı Mustafa – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

231. Beyaz Kartalın Sırrı – Meriç Turan – Morena Yayınevi 

232. Mehmet Fazıl Paşa (Dağıstan’da Bir Aslan Terbiyecisi) – İsmail Bilgin – 

Timaş Yayınları 

233. Sultan Hamid Düşerken – Nahid Sırrı Örik – Oğlak Yayıncılık 

234. Doğuda Aşk – Latife Mardin – Oğlak Yayıncılık 

235. Balkan Acısı – Yılmaz Gürbüz – Ötüken Neşriyat 

236. Gece Yarısı – Bekir Büyükarkın – Ötüken Neşriyat 

237. Koçaklar 1915-Çanakkale – Oyhan Hasan Bıldırki – Ötüken Neşriyat 

238. Osmanlı Sarayının Son Günleri – Mustafa Yaşar Özoylumlu – Dorlion 

Yayınevi 

239. Yoldaki Adam (Cihan Devletinin Buhranlı Yılları) – Bekir Büyükarkın – 

Ötüken Neşriyat 

240. Düşlerde Kalan Girit-Eleni – Ferda Bozoklar Ardalı – Kanguru Yayınları 

241. Suskun Güvercin – Güngör Mazlum – Ceren Yayıncılık 

242. Savaş Ümit Özlem – Vedat Sağlam – Şiir Vakti Yayınları 

243. Muhteşem 2. Abdülhamit – Yavuz Bahadıroğlu – Rodos Yayınları 

244. Tanzimatın Validesi Bezm-i Alem: Derd-i Aşk – Mine Sultan Ünver – Selis 

Kitaplar 

245. 1909 İstanbul Düştü (Parvus’un Askerleri) – Burak Turna – Yazıgen Yayınevi 

246. Kanlı Mintan: Sultan Abdülaziz – Hakan Kağan – Timaş Yayınları 

247. Dürrüşehvar Sultan: Sarayda Bir İnci Tanesi – Naşide Gökbudak – Nemesis 

Kitap 

248. Hatice Sultan – Hıfzı Topuz – Remzi Kitabevi 
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249. Selanik’ten Thessaloniki’ye (Unutulan Bir Kentin Hikayesi 1912–2012) – 

Orhan Türker – Sel Yayıncılık 

250. Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir – Metin Soylu – Saraçoğlu Yayınları 

251. Operasyon 1915 Çanakkale – Ozan Bodur – Pupa Yayınları 

252. Kıskaç: Yıldız Suikastı – Ahmet Küçükkerniç – Profil Yayıncılık 

253. Gönüllü “Djurumlija” – Mevluda Melajac – Kastaş Yayınları 

254. Yeni Osmanlılar – Ebuzziya Tevfik – Pegasus Yayınları 

255. Yemen – Lütfi Parlak – Popüler Kitaplar 

256. Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu – İletişim Yayıncılık 

257. Safiye Hüseyin: Çanakkale’nin Kadın Kahramanı – İsmail Bilgin – Timaş 

Yayınları 

258. Elveda Balkanlar: Unutulan Vatan –  İsmail Bilgin – Timaş Yayınları 

259. Sultan Vahdeddin’in Son Günleri – Rumeysa Aredba – Timaş Yayınları 

260. Çanakkale’de Açan Vatan Çiçekleri – Hasan Bayraktar – Karatay Akademi 

261. Beni Yaralı Bırakma – M. Bedri Yalçın – Karınca Yayınları 

262. Son Saltanat Ertuğrul – Yasemin Bülbül – Mola Kitap 

263. Doğu Doğudur – Latife Mardin – Oğlak Yayınları 

264. Mihr-i Dil – Mehmet Vecihi – Kültür Ajans Yayınları 

265. Sel – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları 

266. Halide: Bir Başkaldırının Romanı – Frances Kazan – Galata Yayıncılık 

267. Kayıp Kitap – Murat Çavga – İskenderiye Yayınları 

268. Fesleğenin Uğuru – İpek Arman – Dost Kitabevi Yayınları 

 

Farklı Dönemleri Konu Edinen Tarihsel Romanlar: 

1. Hanedan – Selman Kayabaşı – Yakın Plan Yayınları 

2. Osmanlı’da İktidar Kavgaları ve Hanedan İçi Kıyımlar – Ahmet Haldun 

Terzioğlu – Panama Yayıncılık 

3. Teşkilat – Selman Kayabaşı – Yakın Plan Yayınları 

4. Tarihe Şan Veren Türk – Feridun Fazıl Tülbentçi – İnkılap Kitabevi 

5. İstanbul Yıldızı – Gül İrepoğlu – Doğan Kitap 

6. Osmanlı’nın Kayıp Atlası – Mustafa Armağan – Timaş Yayınları 

7. Bu Mülkün Kadın Sultanları – Necdet Sakaoğlu – Alfa Yayınları 

8. Biraz da Padişah Ben Olayım/Serdar’ın Tarih Yolculuğu – Ali Karaçam – 

Genç Hayat 

9. Adalet Ustaları – Ahmet Şimşirgil ve Pelin Çift – Destek Yayınları 

10. Fetih Sancakları – Ahmet Yılmaz Boyunağa – Genç Timaş Yayınları 

11. Haremde Taht Kuranlar: Nurbanu ve Safiye Sultan – Özlem Kumrular –

Doğan Kitap 

12. Saray ve Musiki: III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Musikinin 

Himayesi – Selman Benlioğlu – Dergah Yayınları 

13. Sıradışı Osmanlı Şehzadeleri – Nermin Taylan – Ekim Yayınları 

14. Kızıl Elma ve Başbuğ – Gazi Karabulut – Kripto Basım Yayın 

15. Yeniçeri – Hakan Kağan – Timaş Yayınları 

16. Işıkla Yazılsın Sonsuza Adım – Mehmet Coral – Doğan Kitap 

17. Turks-Kaykos Adaları – Murat Özkul – Gürer Yayınları 

18. Bir Yeniçerinin Hatıraları – Konstantin Mihailoviç – Ayrıntı Yayınları 
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19. Osmanlı Hikayeleri 1 – Zehra Aygül – İlkgençlik Yayınları 

20. Ölüme Yürüyüş – Cemalettin Taşkıran – Yeditepe Yayınevi 

21. Fethin Şifresi – Furkan Semih – Yolculuk Yayınevi 

22. Vaka–i Osmanlı – Sedat Erdoğdu – Roza Yayınevi 

23. Osmanlı’da Hoca Nüfuzu – Ahmet Refik Altınay – Mavi Çatı Yayınları 

24. Haremin Büyüsü – Murat Aykaç Erginöz – Arion Yayınları 

25. Sultanların Günlüğü – Ayça Mutlucan – Tilki Kitap 

26. Akından Akına – M. Turhan Tan – Çağrı Yayınları 

27. Söğüt’ten Viyana’ya Osmanlı Sultanları – Ahmet Efe – Nar Genç Yayınları 

28. Sultanın Adamları – İhsan Yalçın – Hayat Yayınları 

29. Rumeli’den Bir Ses – Eyüp Salih – Hülbe Yayınları 

30. Son Hazaryalı – Cahit Ülkü – İnkılap Kitabevi  

31. Kızılelma – Fatih Duman – Nesil Yayınları 

32. Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş? – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

33. Topkapı Sarayı – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

34. Yeniçeriler – Reşad Ekrem Koçu – Doğan Kitap 

35. Yemen Sızısı – Mehmet Sami Şepitçi – Akçağ Yayınları 

36. İstanbul Düşerken – Hüseyin Latif – Bizim Avrupa Yayıncılık 

37. Muhteşem Hanedan Osmanlı– Yavuz Bahadıroğlu – Rodos Yayınları 

38. Harem Ağası – Ahmet Haldun Terzioğlu – Kripto Basım Yayın 

39. Harem – Alev Aksoy Croutier – Remzi Kitabevi 
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK OLMAK* 
 

Ümmügülsüm SARIKAYA** 

 

İnsan hakları, demokrasi, özgürlük, çağdaşlık… Günümüzde; fikirlerin 

özgürce ifade edilmesi, bireylerin yaşantılarıyla ilgili kararlarını baskı altında 

kalmadan alabilmeleri, inançlarının yaşam tarzlarına yansımasına saygı 

duyulması ve insanlığı tehdit eden sorunların minimal düzeye indirilmesi 

önemli çağdaşlık ölçütleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkede demokrasi 

ve insan hakları olarak ifade edebileceğimiz bu ölçütlere verilen değer ne 

kadar fazlaysa, o ülkenin dünya ülkeleri arasındaki saygınlığı da o kadar 

artmaktadır. Bu olumlu gelişmelere rağmen; nüfusun artması, gelir 

dağılımındaki eşitsizlik, ülke yönetimlerinden kaynaklanan sorunlar, 

toplumsal yozlaşmalar ve bireysel düzeyde etik çizgiden sapan uygulamalar 

yüzünden genelde insan hakları ve özelde çocuk hakları konusunda ihlaller de 

olabilmektedir. 

Yaşanan hak ihlallerine karşı çocuğu korumak amacıyla yapılan yasal 

düzenlemeler uluslararası hukukta geliştirilerek devam etmektedir. 

Türkiye’de de çocuk hakları konusundaki gelişmeler dünya ile paralellik 

göstermekte, çocuk sorunları bir yanda varlığını nitelik değiştirerek devam 

ettirirken, öbür yanda çocukların hakları ve korunmaları ön plana çıkmakta, 

hak ihlallerine tedbir olması amaçlanan uygulamalar önemini ve popülerliğini 

artırmaktadır. 

Dünya, geçmişle kıyaslandığında haklar, demokrasi, yaşam 

standartları, bilgi birikiminin paylaşılması, iletişim gibi alanlarda teknolojinin 

de katkısıyla günden güne -sayılan bazı alanlardaki gelişmeler kavramların 

göreceliliğinden ya da dünyada yayılımının dengesizliğinden dolayı 

tartışılabilir düzeyde de olsa- gelişmektedir. Bu gelişmelerle birlikte zaman 

zaman insan hakları ve özelde çocuk hakları konusunda ihlallerle de 

karşılaşılabilmektedir. Bir yanda yapılan yasal düzenlemeler ve alınan 

tedbirler artarken, öbür yanda küresel ya da bölgesel boyutta insan hakları, 

çocuk hakları ihlalleri nitelik değiştirerek de olsa devam etmektedir. 

 

 

* Bu çalışma Prof. Dr. Süleyman İnan danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tez 

çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
** Öğretmen, Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Denizli, summugulsum@hotmail.com 
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Çocukluk, yaşamın temellerinin atıldığı hayatın önemli bir bölümüdür. 

Bu yüzden çocuğa ve çocukluluğa verilen değer, toplumların gelişmişlik 

düzeyiyle ilgili önemli ipuçları içermektedir. Devletler, politikalarında 

çocukların eğitimine, sağlığına, sosyal haklarına önem vermelidir. Toplum 

içinde suça yönelen vatandaşların varlığı veya yokluğu devletlerin bu 

alanlarda aldığı önlemlerle yakından ilişkilidir (Erkman, 1995, Akt. Fazlıoğlu, 

2007). 

Çocuk haklarının korunması, insan haklarına verilen değerin göstergesi 

hatta ön koşuludur. Çocukluk döneminin sağlıklı yaşanması, meslek seçimi, 

sağlıklı kararlar verme, bedenen ve ruhen sağlıklı bir hayatı ilgilendirir. Bu 

dönem ayrıca, topluma ve kendine yararlı, başarılı, ahlaklı bireyler için de 

önemlidir. Çocukların karşılaştığı sorunların çoğu evrenseldir. Bu yüzden 

çocuklarla ilgili alınan kararlar tüm dünya çocuklarını ilgilendirir. Çocukların 

sömürülmesi, uyuşturucu, içki, sigara kullanması, yardıma muhtaç olması, 

şiddet görmesi, sokak çocukları, cinsel istismar vb. sınır tanımayan 

sorunlardır. (Fazlıoğlu, 2007). Olumsuz beslenme birçok toplumda 

çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca 

dünyanın birçok yerinde çocuklar ucuz ücretlerle, ağır işlerde 

çalıştırılmaktadır. Fiziksel anlamda sömürülmektedirler. Hırsızlığa, 

dilenciliğe, uyuşturucuya teşvik edilmektedirler. Dünyada birçok çocuk 

sokaklarda yaşamakta ya da mülteci statüsünde bulunmakta; ailesiyle birlikte 

yaşasa da güvensiz ve sağlıksız koşullarda çalışmakta ilköğreniminden 

yoksun bir şekilde yaşamaktadır (Aktürk, 2006). Dünya çocuklarının bu 

durumu, idealdeki “çocuk hakları” ile uygulamaların ya da yaşantıların ne 

kadar farklı olduğunu göstermektedir. 

Türkiye, cumhuriyetle birlikte gerçekleştirdiği modernleşme 

hareketlerine paralel olarak toplumsal anlamda da bazı değişimler yaşamıştır. 

Kısaca tarım toplumundan modern topluma geçiş olarak özetleyebileceğimiz 

bu değişim, pek çok konuyu olduğu gibi çocukluk algısını ve çocuk haklarına 

verilen önemi de etkilemiştir. Türkiye; 1989 yılında kabul edilen ve çocuk 

haklarını korumanın yasal dayanağı olan, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin 

kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini 14 Eylül 1990 

tarihinde imzalamış, sözleşme 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. Ülkemiz bu sözleşmeye 4 Mayıs 1995 tarihinde taraf olmuş 

ve sözleşmedeki maddelere uymayı taahhüt etmiştir (Akıllıoğlu, 1995, s.225).  

Sayısal değerlerle çocuk nüfusun durumuna ve istatistiklere 

bakıldığında; 2019 TÜİK verilerine göre çocuk nüfusun oranı toplam 

nüfusumuz içinde geçen yıllara nazaran azalma eğiliminde olsa da Avrupa 

Birliği ülkelerine kıyasla Türkiye, en çok çocuk nüfus oranına sahip ülke 

durumundadır. Bu da Türkiye’yi, genç ve dinamik nüfus bakımından avantajlı 
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yaparken; çocuğa ve çocuk haklarına gösterilen önem bakımından özenli 

olmaya yöneltmektedir.    

Tablo 1: Çocuk Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı 

Kaynak: TÜİK- Genel Nüfus Sayımları -

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33733 (12.05.2020) 

 

Her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan net okullaşma 

oranlarında beş yaş net okullaşma oranı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 

%67,2 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında %75,2 olmuştur. Bununla 

birlikte 2019 yılında ilkokul ve ortaöğretim net okullaşma oranları yükselirken 

ortaokul düzeyinde küçük bir düşüş yaşanmıştır. Güncel verilere göre 2018-

2019 dönemi net okullaşma oranları; ilkokul düzeyinde %91,9, ortaokul 

düzeyinde %93,3 ve ortaöğretim seviyesinde ise %84,2 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 2: Yıllara Göre Okullaşma Oranları 

Kaynak:Milli Eğitim İstatistikleri- http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-

istatistikler/icerik/64 (15.05.2020) 

 

Çalışan çocukların durumuna bakıldığında bu konuda Türkiye’de yıllar 

içinde oranların iyileştiği görülmektedir. 2019 TÜİK verilerine göre 5-17 yaş 

aralığında çalışan çocuk nüfus oranı tüm çocuklar içinde %4,4 olup; bu 

sayının %79,7si 15-17 yaş, %15,9’u 12-14 yaş aralığındadır. Çocuk işçilerin 

%70,6’sı erkek, %29,4’ü kızdır. Çalışanların %65,7’si aynı zamanda okula da 

devam etmektedir. Bir başka deyişle her 10 çalışan çocuktan en az 3’ü 

eğitimine devam edememektedir. 
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Türkiye’de çocuk hakları ve çocuk hak ihlali deyince göze çarpan bir 

diğer konu çocuk yaştaki evliliklerdir. Her ne kadar istenilen düzeyde olmasa 

da çocuk yaşta evlilik gittikçe azalmaktadır. TÜİK verilerine göre 2019 

yılında 16-17 yaş grubunda 17 bin 49 kız çocuğu evlendirilirken toplam 

evlenmelerdeki resmi kız çocuk evliliklerinin oranı %3,1 olarak 

gerçekleşmiştir. Kız çocuk evlenmelerinde en yüksek oran %13,2 ile Ağrı’da 

görülürken Ağrı’yı %13 ile Muş ve %10,6 ile Kars izlemiştir. Aynı yıl, 

evlendirilen erkek çocuğu sayısı 940 olurken toplam evlenmelerde erkek 

çocuğu evliliklerinin oranı ise %0,2 olmuştur. 

 

Tablo 3:Yıllara Göre Çocuk Yaşta Evlenme Oranları 

Kaynak: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-de-cocuk-

olmak (15.04.2020) 

 

Türkiye’de yıllar ilerledikçe ülkenin sağlık standartlarındaki 

iyileşmelerine paralel olarak çocukların sağlık durumları ve yaşam 

kalitelerinde de olumlu gelişmelerin olduğu gözlenmektedir. Türkiye Nüfus 

ve Sağlık Araştırması 2018 sonuçlarına göre; 5 yaş altı çocuklarda kötü 

beslenme yaygınlığı erkek çocuklarında %11, kız çocuklarında ise %8,4 

olmuştur. Aynı yaş grubunda kötü beslenmeye bağlı olarak obezite yaygınlığı 

erkek çocuklarında %9,3 olurken kız çocuklarında ise %6,8 olmuştur. Bu yaş 

grubundaki erkek çocukların %1,7'sinin, kız çocuklarının ise %1,6'sının aşırı 

zayıf olduğu gözlenmiştir. Ölüm istatistiklerine göre ise; 2014 yılında bebek 

ölüm hızı binde 11,1 iken 2018 yılında binde 9,3'e gerilemiştir. Doğumdan 

sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2014 

yılında binde 13,3 iken 2018 yılında binde 11,4'e düşmüştür.  

Türkiye’de çocuk sorunları ve çocuk hak koruma durumları 

incelenirken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu sığınmacı 

çocuklardır. İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 

verilere göre 9 Nisan 2020 itibariyle Türkiye’de geçici koruma kapsamında 
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yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli bulunmakta, bunlar içerisinde 0-18 yaş aralığında 

bulunan Suriyeli sayısı ise 1 Milyon 680 Bin 614’tür. Bu haliyle 0-18 yaş 

aralığındaki Suriyeli sığınmacılar, toplam sığınmacıların yaklaşık %47’sini 

oluşturmaktadır. Bu oranın Türkiye çocuk nüfus oranın neredeyse iki katı 

olduğu düşünüldüğünde, çocuk haklarını koruma ve çocuk sorunları 

konusunda Türkiye’nin yükünün ne kadar ağır olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4: 9 Nisan 2020 İtibariyle Geçici Koruma Kapsamında Bulunan 

Suriyeli Çocuklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü- https://www.goc.gov.tr/gecici-

koruma5638 (28.04.2020) 

 

Nesnel veriler ve istatistikler, Türkiye’de çocukluğun ve çocuk olmanın 

iyi bir seyir izlediğini; sorunların devam etmesiyle birlikte her geçen gün 

eğitim, sağlık, beslenme, dinlenme, oyun vs. gibi ihtiyaçlar konusunda iyi bir 

noktaya gelindiğini göstermektedir. Çocukluğa bakışı nesnel pencereden daha 

özel örneklere ve Türk toplumunun çocukla olan ilişkisine çevirdiğimizde ise 

toplumumuza has bazı kavramlarla karşılaşırız. Tamamen öznel bir bakış 

açısıyla derlenen bu örnekler toplumumuzun çocuğa bakışının duygusal 

hazineleridir.  

 

Çocuk ve Sevgi 

Türkler çocuk sever bir toplumdur. Türkiye’de aile olmak ve yuva kurmak ne 

kadar önemli bir kavramsa evliliğin meyvesi olarak görülen çocuk sahibi 

olmak da o kadar değerlidir. Bireyler çocuklarını soylarının devamı olarak 

görürler ve çocuklarını aile içinde kendilerinin küçük bir modeli gibi 

düşünürken bazen de kendi yapamadıklarını onlar aracılığıyla 

gerçekleştirebilecekleri bir hayalin yansıması olarak görürler. 
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Avrupa toplumlarında 18 yaşına gelen ve yasal olarak çocukluktan 

çıkan reşit bireylerin ayrı eve çıkması doğal karşılanırken (Doğan, 2004, 

s.171) Türkiye’de çocuklar ne kadar büyürse büyüsün evleninceye kadar -

bazen evlenince de- aileleriyle yaşarlar (Doğan, 2004, s.151). Evlendikten 

sonra da geniş aile olarak anne baba evlat torun bağı güçlenerek korunur. 

Toplumumuzda çocuğa sevgiyi gösteren örneklerden biri de doğan 

çocuğa ad koymanın önemidir. Çocuğun adını aile büyüğü koyar; konulan 

adlar ya bir aile büyüğünün adı ya da sevilen yakınlarından veya din 

büyüklerinden birinin adıdır. Modernleşme öncesi Türkiye’ye bakıldığında 

çocukları yaşamayan ailelerin temenni olarak çocuklarına Yaşar, Dursun, 

Durağı, Durak ve Baki gibi adlar koydukları ve bu ismi taşıyan çocukların 

adının yansıması olarak uzun ömürlü olacağını düşündükleri; ölür endişesiyle 

ad koymanın geciktirildiği ve ölmüş çocuğun adının daha sonra doğan çocuğa 

koyulabildiği görülür. (Onur, 2007, s.206) Toplumdaki modernleşme ve geniş 

aile yapısından çekirdek aileye dönüşümle birlikte ad koyma gelenekleri de 

değişmiş; aile adlarının ya da dinsel adların tercih edilmesi uygulamalarından 

zamanla vazgeçilmiştir. Bu değişim, çocuğa duygusal yatırımın arttığının ve 

çocuğun bireyselliğinin ön plana çıktığının göstergesidir.  

 

Çocuk ve Eğitim 

Çocuğun eğitilmesi ve aldığı eğitimle hem dünya hem ahiret hayatına hazır 

hale gelmesi toplumumuzda oldukça önemli bir konudur. Geleneksel toplum 

yapısında medrese eğitiminden Batılı tarzdaki okullara ve günümüzdeki 

modern eğitim sistemine kadar değişmeyen tek şey eğitimin önemidir. Eğitim 

nasıl ve hangi şartlarda yapılırsa yapılsın çocuğun eğitimi vazgeçilmez 

olmuştur.  

Çocukluğun tarihi araştırmalarında geçmişten günümüze gelen üç 

önemli olgu vardır. Bunlar dayak, ezbercilik ve çocuk sevgisidir. (Onur, 2007, 

s.158) Bu üç olgu birbirinin destekçisi ve koşulu olarak eğitimin 

tamamlanmasını sağlamakta ve çeşitli örneklerle karşımıza çıkmaktadır. 

Geleneksel eğitim sistemimiz ezbere dayanmakta, en basitinden çarpım 

tablosunun ezberlenmesinden en karmaşık formüllere ve şiir kalıplarına kadar 

pek çok şey ezber yoluyla öğretilmiştir.  

Modern eğitim sistemine, günümüz çocuk hakları ve özgürlükleri 

algısına ulaşılıncaya kadar eğitim sistemimizin belki de en önemli 

problemlerinden biri şiddet eğilimi olmuştur. Şiddetten kasıt her zaman 

fiziksel şiddet olmamış, yanlış öğretim metotları da bir tür şiddet halini 

alabilmiştir. Çünkü eğitim sistemimizde sıklıkla uygulanan ezber metodu da 

aslında beyine uygulanan bir şiddet türüdür.  
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Geleneksel eğitim sistemi içinde çocuğa gösterilen şiddetin dayanağı 

şaşırtıcı derecede yine çocuğa ve eğitimine verilen önemdir. Günümüz 

modern bakışı ve çocuk hakları bağlamında elbette ki şiddetin yeri yoktur. 

Ancak eğitim sistemi geçmişimizde tüm dünyada olduğu gibi en önemli 

problemlerden biri -kaynağı disiplin sağlamak olan, tezatlık da içerse özünde 

sevgi ve çocuğun yararını gözeten- şiddet olmuştur (Tezel, 2002, s.97). 

 

Çocuk ve Meslek 

Gelenekte, meslek seçimiyle ilgili dikkat çekici bir uygulama çocuğun ilk 

dişinin çıktığı dönemde diş töreninde yapılmaktadır. Bebeğin ilk dişi 

çıkmasından sonra, ailesi diş buğdayı kaynatır. Bu yiyecek, bebeğin dişlerinin 

sağlam olması, bebeğin çabuk büyümesi, rızkının bol olması ve dişlerinin 

buğday gibi düzgün olmasını simgeler. Diş buğdayı, akrabalar ve tanıdıklarla 

beraber, törenle yenir. Diş buğdayı töreni sırasında yere bir örtü serilir ve 

üzerine çeşitli meslekleri temsil eden eşyalar konur. Bebek yere oturtulur. 

Bebek hangi eşyaya uzanırsa onunla ilgili bir meslek seçeceği ya da 

geleceğinin belli bir biçimde şekilleneceği söylenir. Bebek altına yönelirse 

kuyumcu veya tüccar, kitaba yönelirse öğretmen, makasa veya kumaşa 

yönelirse terzi olacağı düşünülür. Elbette bu seçimlerin ve uygulamanın bir 

bağlayıcılığı ve dayanağı yoktur. Ancak toplumumuzda böyle bir geleneğin 

olması, çocuğun doğuştan hangi algı, istek ve yetenekle geldiğinin 

önemsendiğini göstermesi açısından önemlidir.  

Türk toplumunda ve geleneğinde çocuğun meslek edinmesi ve bu 

meslek aracılığı ile hayatını kazanması büyük önem arz etmektedir. Meslek 

seçimindeki isabetten, mesleğin tüm inceliklerinin kazanıldığı düşünülen 

çıraklık eğitimine kadar aile büyük sorumluluk almakta; daha çok küçük 

yaşlarda çocuklar ilgilerine göre bir usta yanına çıraklığa verilerek meslek 

sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

Çocuğun meslek kazanımında bir diğer dikkat çekici olgu çıraklık 

eğitimidir. Geleneksel çıraklık uygulamasında yamaklık denilen süreçte 

sebatını ispatlayabilen çocuk meslek eğitimine alınmakta ve belirli 

yeterlilikleri göstermeden çıraklık, kalfalık, ustalık kademelerine 

ulaşamamaktadır. Ailenin çocuğunu çıraklığa verdiği ustaya “Eti senin kemiği 

benim” söylemi her ne kadar günümüz modern şartları ve çocuk haklarıyla 

uyuşmasa da çocuğun meslek edinmesine verilen önemi göstermektedir. 

Günümüzde meslek edinimi okullarda verilen eğitimle ve üniversite 

yoluyla ya da meslek liseleri veya çıraklık eğitim merkezleri aracılığıyla 

olmaktadır. Bu kurumlarda eğitim modern şartlara uygun yapılmakta çocuğun 

ilgisi isteği ve yeterliliğine göre meslek seçimi yapması sağlanmaktadır.  
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Çocuk ve Oyun 

Oyun ve oyuncakların amacı çocuklara eğlenceli vakit geçirtmektir.  Oyun ve 

oyuncaklar bu işlevin yanında çocukları hayata hazırlar ve onlara yetişkinliğin 

provasını yapma imkânı sunar. Oyunda kurallara uyma, ebe olma, oyuna 

katılacak kişilerin seçimi gibi konular çocuğun sorumluluk duygusunun 

gelişmesini sağlar. Oynanan oyunlar aynı zamanda döneminin izlerini taşıdığı 

için, toplumsal yapıdaki değişimle beraber oyunlar da değişmiş ve gelişmiştir. 

(Rüşvanlı, 2007) Önceleri sokakta oynanan birdir bir, seksek, yakan top gibi 

oyunların yerini günümüzde bilgisayar oyunları; evdeki malzemelerle elde 

yapılan beş taş, bez bebek gibi oyuncakların yerini ise markalı oyuncaklar ve 

yapbozlar almıştır. Televizyon izlemek çocukların en önemli eğlencesi haline 

gelirken bilinen geleneksel oyunlar eski önemini yitirmiş, eve kapanan 

çocukların dış dünyadan yalıtılmış, arkadaşsız, bireysel ve hazır oyunları 

arkadaşlarla birlikte oynanan geleneksel oyunların önüne geçmiştir. (Onur, 

2007, s.301) Çocuk oyun ve oyuncaklarındaki bu değişim, ülkemizde ve 

dünyada çocuğun yalnızlaştığını ve oyuncak üreten çocuklardan oyuncak 

tüketen çocuklara geçişi göstermesi bakımından önemlidir. 

 

Çocuk ve Medya 

Günümüzde en çok telaffuz edilen ve günlük hayatın bir parçası haline gelen 

kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi 

kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terim olarak 

kullanılmaktadır. Medya kavramının çocuğu ilgilendiren kısmı 

incelendiğinde; hemen hemen her evde olması, kullanımı sırasında büyük 

küçük ailedeki herkesin erişimine açık olması ve yayınların cazipliği 

bakımından çocukları en çok etkileyen medya aracı televizyondur (Işık, 

Erdem, Güllüoğlu, Akbaba, 2007, s.8). Televizyon günümüzde ekonomik 

durumu kötü olan ailelerin bile evinde bulunan bir kitle iletişim aracıdır. Kitle 

iletişim araçlarından içinde yaygınlığı ve görsel işitsel niteliğiyle televizyon, 

ayrı bir etkileme gücüne sahiptir. Televizyonun olumlu görülebilecek etkileri 

arasında bilgilendirici ve eğlendirici olması öne çıkarılmaktadır (Gündüz 

Kalan, 2011, s.64). Ancak televizyonla ilgili pek çok eleştirel görüş vardır. 

Televizyon izleyen çocuklarda öncelikli olarak ders çalışmaya karşı 

isteksizlik, okuma alışkanlığının yerleşmemesi, şiddete başvurma ve 

saldırganlığın artması, kendini doğru bir biçimde ifade edememe, kendini 

televizyondan izlediği kahramanın yerine koyarak gerçeklerden uzaklaşma, 

toplumsal ilişkilerde güçlüklerle karşılaşma ve uzun süre televizyon 

karşısında kalmanın yarattığı çeşitli sağlık sorunları televizyonun olumsuz 

etkilerinin birer sonucudur (Büyükbakkal, 2007, s.35). 
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Çocuk izleyicilerin televizyonu kullanımı yetişkinlerden oldukça 

farklıdır. Yetişkinler televizyonu eğlenmek amacıyla izlerken, çocuklar 

televizyon aracılığıyla dünyayı algılarlar. Günümüz medya kültüründe içerik 

ve anlamların dönüşerek izleyicilere ulaşması söz konusudur. Ekonomik 

kaygılardan ve izleyici kazanma yarışından dolayı gerçeklik ile bunun 

medyada sunuluş şekli her zaman aynı olmamaktadır.  Bundan ise en çok 

etkilenen kuşkusuz çocuklardır (Yörükoğlu, 2007, s.99). Bu noktada 

ülkemizde okutulmaya başlanan Medya Okuryazarlığı dersleri, medyanın 

gerçekleri ve dünyayı nasıl anlamlandırdığı sorularına cevap olmaktadır. 

Çünkü bireylere gerçeklik ile medyada sunulan gerçeklik arasındaki fark ne 

kadar erken yaşlarda öğretilirse meydanın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri 

de o derece azalabilir. (Akıncı, 2008) Çocuğun medya içerikleriyle ilgili 

bilgilendirilmesi esasına dayalı Medya Okuryazarlığı dersi yanında yine 

çocuğu içeriklere karşı bilgilendirme amaçlı bir diğer uygulama akıllı işaretler 

sistemidir. Bu sistem, anne babaların çocukları ve gençleri televizyon 

yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine 

getirmelerinde onlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.  

Günümüz çocuklarının gündelik yaşantısında büyük yer tutan ve 

gitgide kullanımı hem yaygınlaşan hem de kullanım yaşı küçülen bir diğer 

medya aracı sosyal medyadır. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yapılan 

araştırmalarda sosyal medya kullanım yaşının 13 yaşın altına indiği ve 

kullanım süresinin gittikçe arttığı ortaya koyulmaktadır. (Dorukoğlu, 2017) 

Sosyal medya kullanımının çok az olumlu etkisi yanında pek çok 

olumsuzluğunun söz konusu olduğu açıktır. Televizyonun birlikte seyretme 

deneyimi bir noktaya kadar ebeveyne çocuğun karşılaştığı iletileri görme ve 

gerektiğinde müdahale etme imkânı verirken, yeni medyaya ulaşım sağlayan 

bilgisayar tablet ve benzeri teknolojiler tek başına kullanma özelliğinden 

dolayı çok daha denetlenmesi zor hale gelmiştir. Aile filtreleri ve benzeri 

uygulamalar çocuğu zararlı içerikten tam anlamıyla korumaktan henüz 

uzaktır. Televizyondan farklı olarak, yeni medya platformlarında çocuklar 

sadece mesajları alan değil, mesaj üreten üretici-tüketici konumunu kazanmış 

durumdadırlar ve bundan oldukça olumsuz etkilenmektedirler. Bu olumsuz 

etkiler; çocuğun kendisine uygun olmayan iletilere maruz kalması, çocuğun 

kendisine sunulan reklamlar aracılığıyla tüketici olarak konumlanışı, kimlik 

inşasının yanlış yapılanışı, medyada içerik üreten çocuğun potansiyel 

tehlikelerle yüz yüze gelmesi ve çocuğun emek sömürüsüne uğraması 

şeklinde özetlenebilir (Atalay, 2019, s.184). Evinde annesinin ya da babasının 

o anda ne yaptığının farkında olmayan çocuklar, kilometrelerce ötedeki 

arkadaşının sosyal medya paylaşımıyla onun anlık durumundan haberdar 

olabilmektedir. Çocuklar, fiziksel olarak oynanan oyunlar ve gerçek 

arkadaşlıklar yerine sosyal medya platformlarındaki oyun grupları aracılığıyla 
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sanal oyunlar oynamakta ve sanal arkadaşlar edinmektedir. Sosyal medya ve 

çocuk olgusunun başlı başına bir araştırma konusu olabilecek nitelikte ve 

derinlikte olduğunu söyleyerek konuyu şöyle özetleyebiliriz: Türkiye 

çocukluğunun medya ilişkisi; yıllar öncesinin “Yazıyor, yazıyor, 

yazıyor!!!.......” nidalarıyla gazete satan çocuklarından, bugünün televizyon 

izleyicisi bazen dizi ve reklam oyuncusu sıklıkla da sosyal medya kullanıcısı 

çocuklarına dönüşümü şeklinde büyük bir değişim geçirmiştir. 

 

Sonuç 

Çocuk haklarının uygulanması konusunda ülkemiz geçmişten günümüze 

oldukça yol kat etmiştir. Başta uluslararası sözleşmelerin kabulünden (Çocuk 

Hakları Beyannamesi 1959, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

1989) bunların uygulanmasına kadar bu alandaki çalışmalar ciddiyetle 

yürütülmektedir (Yokuş Sevük, 1998, s.70). Çocukların eğitim, beslenme, 

sağlık, oyun oynama gibi konulardaki durumları gün geçtikçe iyileşmiş, bu 

ihtiyaçları giderilen çocuk sayısı oranı da bu imkanların dağılımı da yıllar 

içinde daha dengeli hale gelmiştir. Ancak, sayılan imkanlara ulaşabilme 

bakımından dezavantajlı çocukların ülkemizdeki varlığını düşündüğümüzde, 

sayısal verilerle ortaya koyulan bu iyiye gidiş haline tüm çocuklarımızın dahil 

olduğunu söylemek mümkün değildir.  

Ülkemizde çocuk nüfusun oranı, toplam nüfus içinde azalma 

eğiliminde olsa da Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek orandır. Gerek 

çocuk ölümleri gerek okullaşma gerek çalışan çocukların varlığı ve gerekse 

çocuk yaşta evlendirilmeler konusunda sayısal veriler her geçen gün çocuk 

hakları lehinde iyileşme göstermektedir.  

Türkiye’de çocukluk ve çocuk olma konusu tarihi perspektif içinde 

çeşitli değişkenler ve toplumsal dinamikler ele alınarak incelenmesi gereken 

bir konudur. Toplumun geleneksel yapısından gelen çocuk sevgisi ve 

çocukluğun önemliliği tarih boyunca kendini değişik şekillerde göstermiştir. 

Çocuk sahibi olmanın öneminden ve önemsenmesinden, çocuğun soyun 

devamı olarak görülmesine; ad koymanın ciddi bir mesele olmasından, meslek 

seçimi ve eğitimine; ilk çıkan diş için yapılan küçük törenden sünnet 

düğününe kadar pek çok geleneksel uygulama bize çocuk sevgisinin 

toplumumuzdaki izlerini gösterir. 

Tarım toplumundan modern topluma geçişle beraber evrilen 

yaşantımızda pek çok şey değiştiği gibi çocuğun oyun, eğlence, öğrenme gibi 

yaşantıları da değişmiş ancak değişmeyen tek şey kendini farklı yollarla da 

gösterse çocuk sevgisi olmuştur. Sokakta mahalle arkadaşlarıyla çoğu zaman 

evlerin avlularında akranlarıyla bir araya gelerek oynanan oyunların yerini 

bilgisayar oyunları, apartman dairelerinde yalnız ama online ortamda yüzlerce 



 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Çccuk Olmak 

 

 

 

241 

çocukla aynı platformda oyun oynayabilen çocuklar alsa da özde çocuğa ve 

çocukluğa verilen önem korunmuştur.  

Modern çağın çocukluk algısı çocuğun bireyselliğine ve biricikliğine, 

özne olarak fert olarak önemsenmesine doğru gelişirken, çocuğa ve haklarına 

verilen bu önemin somut olarak desteklenmesi o kadar da kolay olmamıştır. 

Bir yanda imkanlar bakımından ideale yakın geçirilen çocukluklar -bu 

imkanlara ulaşma bakımından dezavantajlı çocukların varlığı 

azımsanmayacak kadar çok olduğu halde- ile öbür yanda doğadan, arkadaş ve 

akran yakınlığından, hayatın modeli olan gerçek oyuncaklardan uzaklaşan 

mahrum bir çocukluk şekli ortaya çıkmıştır.  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN  
TEMEL SİYASET BİLİMİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ*  
 

Özge TARHAN** 

 

Giriş 

Siyaset bilgisi kavramlarının en önemli boyutlarından biri de demokrasi 

eğitimidir. Vatandaş kavramına yüklenen yeni bir anlamlar sayesinde etkin, 

demokratik vatandaş kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yeni kavrama ise 

beraberinde birçok anlam yüklenmiştir. Yüklenen bu anlamların başında etkin 

ve demokratik vatandaşın demokrasi ve insan haklarının korunup 

sağlanmasında görevli olması gelir. Bir ülkenin eğitim seviyesi arttıkça 

demokrasiyi benimsemiş etkin vatandaş tipi de artmaktadır (Karasar, 1985, 

s.97). Ayrıca eğitim seviyesindeki artışla birlikte bireyler siyasal yaşam 

hakkında fikir yürütebilmeyi, ülkesinde var olan siyasetin sorunları hakkında 

konuşabilmeyi öğrenecektir. Aynı zamanda bireyler siyasetin doğrudan ya da 

dolaylı yollardan herkese dokunduğu ve herkesin hayatını etkilediği gerçeğini 

görebilecektir. Temel siyaset bilgisine sahip olmak aynı zamanda bireyin 

karar verme sürecine etkin olarak katılmasını ve siyasete yönelik olumlu 

tutumlar sergilemesini sağlar. Eğitim aracılığıyla temel siyaset bilgilerinin 

öğrenilmesi bireylere siyasi ortamı, siyasi tartışmaları, siyasi kimlikleri 

öğrenmeye yönelik bir yol sunar. Bu nedenle siyaseti olumsuz olarak 

görmekten ziyade okullarda siyasetle ilgili bilgilerin nasıl artırılacağını ve bu 

bilgilerin gençler üzerinde nasıl bir gelişme sağlayacağını ortaya koymak 

gerekir.  

Siyasetle ilgili temel bilgilerin öğretiminden önce siyasete karşı olumlu 

bir tavrın sergilenmesi, çocukların siyaset konularında korkulacak bir durum 

olmadığını görmelerini ve siyasete karşı ılımlı olmalarını sağlar. Siyasete 

karşı oluşturulan olumlu ve olumsuz duygular, siyasetin sevilip sevilmemesi 

siyasetle ilgili bilgilerin çocuğun bilinçaltına yerleşmesinden çok daha önce 
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gelir. Aile ortamında erken yaş dönemlerinden itibaren siyasetle ilgili 

söylemlerde olumlu tutumların sergilenmesi, çocuğun siyasete karşı olumlu 

duygular geliştirmesini de beraberinde getirir. Bu duyguların devamlılığı 

okulda verilen bilinçli ve olumlu siyaset eğitimiyle sağlanır. Aile ortamında 

siyasetle ilgili konuların demokratik bir şekilde konuşulması sonucunda 

çocuklar kendilerine değer verildiğini fark eder ve çocukların özgüveni artar. 

Çocuklar, kendilerine inanıp güvenirse çocukların medeni cesareti artmış olur 

ve toplumda siyaset meselelerinde kendilerini rahat bir şekilde ifade 

edebilirler. Bunun neticesinde bulundukları ortamlarda kendilerini doğru bir 

şekilde ifade edebilmeyi öğrenirler. Çocukların siyasi konuları 

öğrenmelerinin belirleyici faktörleri parti ve seçim konularıdır. Ailelerin 

seçim dönemlerinde oy kullanmaya giderken çocuklarını seçim ortamına 

götürmeleri ve çocukların o ortamı görmeleri kafalarında belli bir şablon 

oluşmasını sağlar. Oluşan bu şablon sayesinde oy kullanmanın ne anlama 

geldiği, yönetimde etkili liderlerin (figürlerin) kimler olduğu, parti 

kavramının ne olduğu ve buna bağlı olarak siyasi kimlik kavramlarına ait 

bilgiler zihinlerinde yer edinir. Okul, çocuğun önceden getirdiği bilgiyi 

eleştirel bir şekilde ele alabilmesini, kendi düşüncelerini geliştirebilmesini, 

diğer kişilerin düşüncelerini değerlendirebilmesini ve kendisinden farklı 

görüşlere saygı duymasını sağlar. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar 

gelişimini tamamlamadığı ve siyasal görüşleri de yeni şekil almaya başladığı 

için bu dönemde verilecek siyasetle ilgili eğitim, onların siyasetle ilgili 

fikirlerinin oluşmasına yardımcı olacaktır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin 

siyaset hakkındaki düşüncelerinin daha çok hangi unsurlar üzerinde 

yoğunlaştığı, siyaseti daha çok hangi unsurlar üzerinden algıladıklarının 

bilinmesi bu açıdan önemlidir. 

Araştırma konusuyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalarda İlkokul ve 

ortaokulda yer alan öğrencilerin siyaset ile ilgili görüşlerini belirleyen bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Siyaset okuryazarlık ve siyaset eğitimine ilişkin 

yurt içinde ve yurt dışında yapılmış araştırmalar incelendiğinde, yurt içinde 

siyaset okuryazarlığa ilişkin yapılan çalışmaların daha çok öğretmen adayları 

ile yapıldığı (Akhan, 2011; Kuş, 2013; Tarhan, 2015a; Tarhan, 2015b; Faiz, 

2016) yurt dışında ise, okul öncesinden öğretmenliğe kadar uzanan geniş bir 

yaş diliminde siyaset okuryazarlığı ve siyaset okuryazarlığının farklı boyutları 

ele alınarak çeşitli çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir (Simon 2014; 

Maitles ve Deuchar 2004; Thorson ve McKeever, 1983;  Greentein ,1960;  

Connel, 1973; Lailiyah, N., Yuliyanto, M., Pradhana, G. A., 2018; Refaie ve  

Hörschelmann, 2010;  Harwood, 1992;  Heron ve McManus, 2003;  Davies, 

Mizuyama, Ikeno, Parmenter ve Mori, 2013). Bu araştırma ülkemiz için yeni 

bir kavram olan siyaset eğitimine erken yaşlarda başlanabileceğine dikkat 

çekmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu araştırmaya 
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gereksinim duyulmuş, özellikle de 4. sınıftan 7. sınıfa kadar sosyal bilgiler 

dersini alan 7. sınıf öğrencilerinin siyaset bilimine ilişkin düşüncelerini tespit 

etmek amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: 

1. Öğrenciler siyasetin amacını nasıl açıklamaktadırlar?  

2. Öğrencilerin gelecekte siyasetle ilgilenmeyi tercih etme durumları 

nedir? 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada öğrencilerin siyasetle ilgili bakış açılarını, algılarını, 

deneyimlerini derinlemesine resmedebilmek amaçlandığından araştırma 

süreci nitel temel araştırma yöntemine uygun olarak yürütülmüştür. Bu 

yöntemde farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olunmayan olguları ortaya çıkarmak için görüşmeler yapılır. Görüşmenin 

araştırmacılara sunduğu etkileşim ve esneklik yoluyla irdeleme özelliklerinin 

kullanılması gerekmektedir. Araştırmacının görüşülen bireyle güven ve 

empatiye (ki siyaset gibi hassas olunan konuda buna fazlasıyla dikkat 

edilmelidir.) dayalı bir etkileşim ortamı oluşturabilmesi önemlidir. Böyle bir 

ortamda bireyler kendilerinin bile daha önce farkında olmadıkları ya da 

üzerinde fazla düşünmedikleri yaşantıları ve anlamları ortaya koyabilirler 

(Büyüköztürk ve diğerleri, 2012, s.20).  

Bu araştırmada belirli soruların cevabını bulma ve görüşme esnasında 

ek bilgi ile karşılaşabilme ihtimalleriyle yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı önceden hazırladığı 

sorulara sadık kalarak hem önceden hazırlanmış soruları sorma hem de bu 

sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorma 

özgürlüğüne sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.150). Yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en güçlü yanlar esneklik, yanıt 

oranı, sözel olmayan davranış, ortam üzerindeki kontrol, soru sırası, anlık 

tepki, veri kaynağının teyit edilmesi, tamlık ve derinlemesine bilgi olarak 

sıralanabilir (Biley’ den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.148-149).  

Görüşme verileri çeşitli şekillerde kaydedilmektedir. Bunlar; teyp veya 

herhangi bir kayıt cihazıyla kayıt yapmak, görüşme boyunca katılımcının 

söylediği önemli noktaları not almak ve görüşmeden sonra hatırlanan önemli 

noktaları yazmak suretiyle görüşme verileri araştırmacı tarafından 

kaydedilmektedir (Çepni, 2005, s.70). Bu araştırmada, araştırmacı veri 

kaybını en aza indirmek için ses kayıt cihazı kullanmıştır.  
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Çalışma Grubu 

Katılımcıların belirlenmesinde öğrencilerin sosyal bilgiler dersi 

öğretmenlerinden alınan öğretmen görüşleri, sosyal bilgiler dersine ait not 

ortalamaları ve öğrencilerin gönüllüğü esas oluşturmuştur. Sosyal bilgiler 

öğretmenleri, derse aktif katılım sağlayan ve derse ilgi duyan öğrencileri 

belirlemişlerdir. Bu belirleme sonucunda oluşturulan listeden yola çıkılarak 

dersle ilgili not ortalaması yüksek olan öğrenciler belirlenmiştir. Bu öğrenci 

grubundan da nitel bölümdeki soruları cevaplandırmaya gönüllü olan 21 

öğrenci nitel bölümün örneklem grubunu oluşturmuştur. Belirlenen bu 

kriterler çerçevesinde nitel bölümde de amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

ölçüt örneklem yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, 

olasılık temelli olmayan bir örnekleme yaklaşımıdır. Araştırmanın amacına 

bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine 

araştırma yapılmasına olanak tanıyan amaçlı örnekleme yöntemi, belli 

ölçütleri karşılayan veya belirli özelliklere sahip olan bir veya daha fazla özel 

durumlarda çalışılmak istendiğinde tercih edilmektedir. (Büyüköztürk vd., 

2012, s.258 ).  

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada belirli soruların cevabını bulma ve görüşme esnasında ek bilgi 

ile karşılaşabilme ihtimalleriyle yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı önceden 

hazırladığı sorulara sadık kalarak hem önceden hazırlanmış soruları sorma 

hem de bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular 

sorma özgürlüğüne sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.150). Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en güçlü yanlar 

esneklik, yanıt oranı, sözel olmayan davranış, ortam üzerindeki kontrol, soru 

sırası, anlık tepki, veri kaynağının teyit edilmesi, tamlık ve derinlemesine bilgi 

olarak sıralanabilir (Biley’ den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.148-149).  

Görüşme verileri çeşitli şekillerde kaydedilmektedir. Bunlar; teyp veya 

herhangi bir kayıt cihazıyla kayıt yapmak, görüşme boyunca katılımcının 

söylediği önemli noktaları not almak ve görüşmeden sonra hatırlanan önemli 

noktaları yazmak suretiyle görüşme verileri araştırmacı tarafından 

kaydedilmektedir (Çepni, 2005, s.70). Araştırmadaki öğrenci görüşmeleri 21 

Mayıs 2018 ile 6 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmacı 

öğrenci görüşmelerini öğrenciden izin alarak ses kaydına almıştır. Bu 

araştırmada, araştırmacı veri kaybını en aza indirmek için ses kayıt cihazı 

kullanmıştır.  
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Verilerin Analiz Edilmesi 

Araştırmanın verileri içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. İçerik 

analizinde ise söylemin görünen, kolayca yakalanan, sergilenmiş ve ilk 

bakışta algılanan içeriği yerine üstü kapalı içeriğini ortaya çıkarmak 

hedeflenir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.259). Bu çerçevede ses kaydı şeklinde 

elde edilen görüşme verileri; öncelikle çözümlenerek yazıya aktarılmıştır. 

Yazıya aktarıldıktan sonra veriler kodlanmış, temalar bulunmuş, daha sonra 

veriler kodlara ve temalara göre düzenlenerek sınıflandırılmıştır. Son aşamada 

ise verilen tema, kategori ve kodları desteklemek amacıyla görüşmelerde elde 

edilen alıntılara yer verilmiş ve bu alıntılar yorumlanmıştır. Analiz sürecinde 

öğrencilerin gerçek isimleri kullanılmamıştır. Araştırmada, güvenirlik 

analizleri çerçevesinde öğrencilerin temel siyaset bilimine ilişkin görüşlerine 

yönelik geliştirdikleri kavramlardan benzer içerikli olanlarının bir araya 

getirilerek kategorilerin oluşturulması aşamasında araştırmacının çalıştığı 

alanda çalışan iki uzmandan yardım alınmış ve öğrencilerden elde edilen 

kavramlar sınıflandırılmıştır. Daha sonra oluşturulan kategoriler başka bir 

uzman tarafından incelenip tekrar kategorileşme sürecine girilmiş ve 

kategoriler arasında gerekli son değişiklikler yapılmıştır.  

Araştırmanın güvenilirliği; Güvenilirlik: Görüş Birliği/ Görüş Birliği + 

Görüş Ayrılığı formülü kullanılarak hesaplanır (Miles ve Huberman, 1994, 

s.64). Değerlendiriciler arası güvenirliğin sağlanmış olacağı belirtilmektedir. 

Bu aşamada, güvenirlik çalışması sonrasında her bir görüşme sorusunun 

güvenirlik yüzdesi hesaplanmıştır. Görüşme sorularına ait güvenirlik 

yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Görüşme Sorularının Güvenirlik Yüzdeleri 

 Sorular Güvenirlik Yüzdeleri (%) 

1                     90,0 

2              88,0 

3              100,0 

4              100,0 

5              87,0 

6              100,0 

7               95,0 

8               94,4 
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9               100,0 

10               95,0 

11               88,5 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmacı ve uzman arasındaki görüşme 

sorularının kodlamalarının karşılaştırılması sonrasında elde edilen güvenirlik 

yüzdeleri incelendiğinde güvenirlik oranlarının %87,0-%100 arasında 

değiştiği görülmektedir. Araştırmada görüşme sorularının güvenirlik 

ortalaması ise %94,35 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, literatürde kabul 

edilen %70 güvenirlik yüzdesinden yüksek olduğu için araştırma güvenilir 

kabul edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri içerik analizine göre dört aşamada 

analiz edilmiştir. 

 

Bulgular 

Bu bölümde öğrencilere siyasetin ve öğrencilerin siyasetle ilgili konuları 

anlama/anlamama durumları ve gelecekte siyasetle ilgilenmeyi düşünme 

durumlarına ilişkin öğrencilerin görüşleri kategoriler ve bu kategorilere ait 

kodların yer aldığı tablolar halinde verilmiştir. Öğrencilere verilen kod isimler 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan 

2017-2018 yılları arasında Türkiye’de en çok kullanılan isimler listesinden 

rastgele seçilerek belirlenmiştir. 

 

Siyasetin Amacı 

Öğrencilere “Siyasetin amacı nedir?” sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin 

cevapları toplumsal ve kişisel katkı olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır: 

“Toplumsal Katkı” sayıca daha fazla kodu barındırmakla birlikte hakkında en 

çok görüş belirtilen konu alanıdır. “Kişisel Katkı” ise en az kod barındıran ve 

en az görüş belirtilen konu alanıdır. 

Tablo 2. Siyasetin Amacı 

                                                   Öğrenci Görüşleri f %  

 

 

Kişisel 

Katkı 

 

 

 

• Zengin olmak 18 31,03  

• Şöhretli olmak 16 27,58  

• Her konuda güçlü olmak 15 25,86  

• Kendini ifade etmek (Kendi düşüncemi 

toplumdaki herkese anlatmak) 

9 15,51  

Toplam 58 100  

• Toplumda huzur ve rahatlığı sağlamak 14 24,13  
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Toplumsal 

Katkı 

• İnsanların hak ve özgürlüklerini 

korumak 

10 17,24  

• Ülkede adaleti sağlamak 10 17,24  

• Ülkemizdeki birlik beraberliği 

sağlamak 

8 13,79  

• Ülkemizdeki problemleri çözmek 7 12,06  

• Diğer ülkelere varlığımızı göstermek 6 10,34  

• Ülkemize çeşitli hizmetlerde bulunmak 6 10,34  

• Demokrasinin devamlılığını sağlamak 5 8,62  

Toplam 66 100  

 

Tablo 2’ye bakıldığında, “Siyasetin amacı nedir?” “Siyaset ne için 

yapılır?” sorularıyla ilgili olarak öğrencilerin cevaplarının kişisel ve toplumsal 

katkı alanlarına ait iki kategori görülmektedir. Toplumsal katkıda sekiz koda, 

kişisel katkı kategorisinde ise dört koda ayrılan cevaplar çocukların siyaset ile 

toplumsal faydayı eş değerde tuttukları ve siyasilerden kişisel katkı yerine 

toplumsal katkı bekledikleri şeklinde yorumlanabilir.  

“Toplumsal Katkı” kategorisinde en yüksek düzeyli cevap “Toplumda 

huzur ve rahatlığı sağlamak” iken, en düşük düzeyli cevap ise “Demokrasinin 

devamlılığını sağlamak” olmuştur. Diğer cevaplarda da Türkiye’yi farklı 

alanlarda güçlendirecek, destekleyecek görüşlerin sunulduğu görülmektedir. 

Bazı öğrenciler siyasetin amacını toplumsal huzurun sağlanması olarak 

değerlendirmektedir.  Bir toplumda huzurun öncelikli olmasını savunan 

Özlem, bu konudaki görüşünü şöyle dile getirmiştir: 

Bence huzurlu bir ortamda yaşamak çok önemli. Mesela annemle 

babam kavga ettiklerinde evimiz çok huzurlu olmuyor. Aynı şey Türkiye için 

de geçerli bence. Siyasetin en önemli amacı toplumun kavgasız ve huzurlu bir 

duruma gelmesini sağlamak olmalıdır. Böylece herkes mutlu yaşar. 

Özlem, kavganın huzuru bozduğunu vurgularken aslında Türkiye’nin 

içinde bulunduğu durumu, huzursuz ve uzlaşmasız bulduğunu da 

anlatmaktadır. Özlem’in bu yorumu ile toplumun mutlu yaşaması için farklı 

görüşteki insanların kavga etmek yerine uzlaşmaya gitmelerini gerekli 

görmekte ve bunu sağlayacak kurum olarak da siyaseti gördüğünü 

göstermektedir. Özlem, “Toplumsal Katkı” kategorisinde “Toplumda huzur 

ve rahatlığı sağlamak” cevabına ilişkin görüşlerinde “ev ortamı” metaforunu 

kullanarak ev ile vatanı özdeşleştirmiştir. Bazı öğrenciler siyasetin kişisel 

katkı boyutunu vurgulamışlardır. Siyasetçilerin toplumsal katkıdan çok kişisel 

katkıya daha çok önemsediklerine inanan Eylül, bu konudaki görüşünü şöyle 

dile getirmiştir: 
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Bence siyasetçilerin çoğu zengin olmak ve daha çok ev sahibi olmak 

için siyasetle ilgileniyor. Sosyal bilgiler dersinde, “Bir kez milletvekili 

olunduğunda emekli bile olsan devlet sana milletvekili oldun diye çok yüksek 

maaş veriyormuş.” şeklinde bir bilgi öğrenmiştim. Ben, bir kere milletvekilliği 

yaparım. Sonra yapmasam da her ay o maaşı alır ve rahatça yaşarım. 

Eylül’ün yorumunu kişisel katkı alanında gerçekleştirmesi, bunu maddi 

kazanç dolayında yapması, ailesinin sosyo-ekonomik durumuyla ve ailesinde 

siyasete ilgi duyan kimsenin olmadığını söylemesiyle bağlantılı olduğu 

söylenebilir. Eylül’ün yaşının küçük olmasına rağmen toplumdaki ekonomik 

ve sosyal yapıdaki eşitsizliklerin farkında olduğu görülmektedir. Okulda 

öğrendiği bir bilgiyi kitle iletişim araçlarında gördükleriyle birleştirip kendi 

hayatıyla kıyasladığında Eylül’ün, siyasetçilerin hayatına ve kendi algısına 

göre zengin bir hayata imrendiği görülmektedir. Ayrıca Eylül, “Kişisel Katkı” 

kategorisindeki en yüksek düzeyli cevap olan “Zengin Olmak” adlı kada 

yönelik olarak siyasetçilerin, siyaset sayesinde ömür boyu devam eden bir 

zenginliğe sahip olduklarını ve bu durumun kişileri çıkarcılığa 

sürükleyebileceklerini ifade etmiş ve bu uygulamayı eleştirmiştir. 

Toplumdaki belirgin ekonomik farklılıklara değinen Elif, bu konudaki 

görüşünü şöyle dile getirmiştir: 

Bence herkesin eşit şekilde yaşaması için siyaset yapılmalıdır. 

Siyasetçiler, bu ülkede yaşayan çocuklardan başlayarak herkesin aynı 

rahatlıkta yaşaması için çalışmalıdır. Ülkemizde çok zengin insanların 

yanında çok fakir olanları da var. Fakirler çok mutsuz. Fakat onların daha 

çok paraları, güzel bir evleri olsaydı ülkemizde daha adaletli ve eşit bir 

paylaşım olurdu. Ayrıca çocuklar bile çok küçük yaşlarda okula gitmek yerine 

para kazanmak için çalışıyorlar. Düşünsenize sokakta oynamayı bilmiyor ya 

da oynayacağı bir bebeği, arabası yok. Bu, çocuk haklarının da 

önemsenmediğini gösteriyor. 

Elif, yorumunu “eşitlik” kavramı temelinde dile getirmiştir. Toplumsal 

eşitsizliğe vurgu yapan Elif, ekonomik etkenlerin bireylerin mutluluğunda 

önemli bir nokta olduğunun altını çizmiştir. Yoksul ailelerin daha mutsuz 

olduğunu ve yoksulluğun çocukları, okullarından alıkoyup çalışmaya 

yönelttiğini vurgulamıştır. Bu konuya oldukça eleştirel yaklaşan Elif, 

siyasetçilerin çocuk haklarına önem vermelerini ve sınıflar arasındaki gelir 

eşitsizliğini azaltacak düzenlemeler yapmalarını gerekli görmektedir. Elif, 

çocuk işçiliğin ekonomiyle ilgili önemli bir sorun olduğunu belirtmiş ve 

adaletsizliğin çocuk haklarına da saygısızlık olduğunu vurgulamıştır. “Kişisel 

Katkı” kategorisinde ise en yüksek düzeyli cevap “Zengin olmak”, en düşük 

cevap ise “Kendini ifade etmek” şeklindedir.  “Siyasetin Amacı” başlığı 

altında sunulan örnek cevapların ortak noktası maddiyata vurgunun 

yapılmasıdır. Çocuklar, gerek siyasilerin kazançları gerekse Türkiye’deki 
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gelir dağılımında adaletin olması noktalarında maddi meseleleri gündeme 

getirmişlerdir. Siyasetle ilgili yapılan işler, ortaya konulan projeler gibi 

konular yerine paraya dayalı konu başlıklarının ele alınması, siyasetçilerin 

topluma verdikleri mesajlar ve nasıl bir rol modeli olacakları noktasında 

özenli davranmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 

Öğrencilerin Gelecekte Siyasetle İlgilenmeyi Tercih Etme/Etmeme 

Durumları 

Öğrencilere “Gelecekte siyasetle ilgilenmek ister miydin? Neden?” 

soruları yöneltilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu gelecekte siyasetle ilgilenmeyi 

istemediğini ifade etmiş ve iki kategori altında on üç kodun nedenlerini 

açıklamışlardır.   

Tablo 3. Öğrencilerin Gelecekte Siyasetle İlgilenmeyi Tercih 

Etme/Etmeme Durumları 

Tercih (Evet/ 

Hayır) 

Öğrencilerin Görüşleri (Nedenleri) F % 

 

 

 

 

 

Siyasetle 

İlgilenmeye 

Olumlu 

Bakanlar 

 

 

 

 

• Zengin olurdum. 18 19,56 

• Güçlü olurdum. Herkes beni dinlerdi. 16 17,39 

• Ailem çok isterdi, gurur duyardı benimle. 13 14,13 

• Halkımızı zengin etmek için isterdim.  11 11,95 

• Ülkemizin problemlerini çözmek isterim. 10 10,86 

• Ülkemizde yaşanan kadına şiddet, çocuk 

istismarı sorunlarını çözmek için yeni 

yasalar getirirdim. 

9 9,78 

• Yabancı ülkeleri Türkiye’ye bağımlı hale 

getirmek için (Ekonomik, tekstil, sanayi, 

teknoloji, bilim vb. açısından ) 

8 8,69 

• Yasaları ülkemizdeki herkes için yararlı 

olacak şekilde düzenlerdim. 

7 7,60 

Toplam 

 

92 100 

 

 

 

 

 

Siyasetle 

İlgilenmeye 

• Ailemle çok vakit geçiremezdim. 8 14,54 

• Bu ülkedeki herkesi memnun etmek 

imkânsız. 

7 12,72 

• Hep takım elbise giyemem. 6 10,90 

• Bu ülkenin sorunlarıyla baş edemem. 6 10,90 

• Kavga etmeyi sevmiyorum.  5 9,09 

• Ailem engeller. 4 7,27 
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Olumsuz 

Bakanlar 

 

• Siyasetin nasıl yapıldığını bilmiyorum. 4 7,27 

• Siyaset sabır ve beceri gibi gerekli becerilere 

sahip değilim.  

4 7,27 

• Bu kadar yoğun çalışmayı kaldıramam. 3 5,45 

• Çok çalışmayı sevmiyorum. 3 5,45 

• Kalabalık ortamlarda bulunmak beni 

rahatsız eder. 

2 3,63 

• Topluluklara seslenemem.  2 3,63 

Toplam 55 100 

 

Tablo 3’e göre kategoriler incelendiğinde de “Hayır” cevabını verenler, 

“Evet” cevabını verenlerden daha çok kategori ortaya koymuşlardır. On üç 

koda sahip kategoride “Gelecekte siyasetle ilgilenmeyi istemiyorum” 

cevaplarında en yüksek düzeyli cevap, “Ailemle çok vakit geçiremezdim.”, en 

düşük düzeyli cevap ise “Hiç dostum olmazdı.” şeklindedir. Bunların yanı sıra 

cevapların genelinde kendi özelikleri doğrultusunda uygun olup 

olmayacaklarını değerlendirmişlerdir. Öğrenciler, “Bu ülkedeki herkesi 

memnun etmek imkânsız.” ve “Bu ülkeyle baş edemem, sorunlar çok fazla.” 

sözleri ile insanları eleştirdikleri, bir kategoride “Kavga etmeyi sevmiyorum.” 

sözleri ile siyasileri eleştirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca “Ailem engeller.” 

sözü ile ailelerini kendilerine destek çıkmama konusunda eleştirmişlerdir. 

Siyasetin zenginliğe giden yolda önemli bir araç olduğunu vurgulayan Eylül, 

bu konudaki düşüncesini şöyle dile getirmektedir: 

Siyasetle ilgilenseydim çok zengin olurdum. Mesela Türkiye’nin 

neresinde ucuz ev varsa haberim olurdu ve maaşım da çok olduğu için o evi 

alırdım. Siyasetçiler annem ve babamdan daha çok para kazanıyorlarmış. 

Çok para kazanınca istediklerini yer ve istedikleri kıyafetleri alırlar. Çok 

paramın olması için ben de siyasetle ilgilenmek istiyorum. 

Eylül, siyasetin sağladığı maddi güce vurgu yaparak zengin olmak 

adına siyasetin yapılabileceğini öne sürmüştür. Eylül’ün siyasetçilerle ilgili 

yaptığı yorum onların zengin ve nüfuzlu olduklarını düşündüğünü 

göstermektedir. Eylül’ün yorumlarına ailesinin sosyo-ekonomik durumunun 

etkilerinin yansıdığı da söylenebilir. “Zengin siyasetçiler” için “İstediklerini 

yer ve istedikleri kıyafetleri alırlar.” ifadesinin kullanılması öğrencinin, kendi 

hayatında ailesinin maddi durumu nedeniyle istediğini yiyemediğini ve 

istediği kıyafeti alamadığını göstermektedir. Bir taraftan da zengin olmak için 

siyasetçi olmayı istediğini itiraf etmesi zengin bir hayata imrendiğini de 

göstermektedir. Bu cevap ile siyasilerin yaşam tarzı ve siyasilerle ilgili 

toplumda oluşan imajın çocuklar üzerinde ne derecede etkili olduğuna dikkat 
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çekmektedir.  Bu alandaki “zengin olmak”, “şöhretli olmak” ve “her konuda 

güçlü olmak” cevaplarıyla çocukların siyasileri eleştirdikleri söylenebilir. 

Çocukların kendi özellikleri doğrultusunda siyasetle ilgilenmeyi 

değerlendirmeleri siyasete ve kendilerine yönelik farkındalıklarını ortaya 

koymaları açısından kayda değerdir. Siyasetle ilgilenmeyi düşünen çocukların 

sekiz kategoriye ayrılan cevaplarında en yüksek düzey “Zengin olurdum.”, en 

düşük düzey ise “Yasaları ülkemizdeki herkes için yararlı olacak şekilde 

düzenlerdim.” cevaplarındadır. En çok belirtilen “Zengin olurdum.” cevabı 

çocukların siyasilerin çok zengin olduğuyla ilgili bir algıya sahip olduklarını 

bir kez daha ortaya koymaktadır. “Ailem çok isterdi, benimle gurur duyardı.” 

cevabı alan yazınla örtüşmese de günümüz ailelerinin bu konudaki bakış 

açılarının değişebileceği yönünde bir bulgu sunduğu için dikkat çekmektedir. 

Siyasetle ilgilenmek isteyemeyişini ailesinin engellemesine bağlayan bir 

öğrencinin cevabı ise bu durumu destekleyecek ailelerin yanı sıra 

engelleyecek ailelerin de olabildiğini göstermektedir. Çocuğun siyasetle 

uğraşmasını destekleyen aile sayısı, desteklemeyen aile sayısından fazladır. 

Siyasetle ilgilenmeyi tercih eden çocukların cevaplarının büyük bir bölümü 

“halkı zengin etmek, problemleri çözmek, yararlı olmak, dış ülkeler karşısında 

güçlenmek, kadına şiddet, çocuk istismarı problemlerini çözmeyi” içermekte 

ve çocukların empatik, idealist, duyarlı ve ülke gündemini takip eden bakış 

açılarını ortaya koyması açısından ilginçtir.  

 

Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada, siyasetin ülkedeki huzuru sağlamak için yapılması gerektiğini 

söyleyen öğrenciler, bu noktada siyasilerin çocukları göz önünde 

bulundurarak daha temkinli ve dikkatli davranmalarının gerekliliği ortaya 

koymuşlardır. Siyasilerin polemik, tartışma gibi tercih edilmeyecek 

durumlarla değil de sorunları çözebilen, yapıcı rollerle toplumun karşısında 

olması beklendiği söylenebilir. Örnek olarak çocukları önemseyen, kitap 

okuyan, sanatla ilgilenen, hayvan haklarını savunan, toplumsal yarar amaçlı 

etkinliklere öncülük eden siyasetçi profillerinin olması, öğrencilerin siyasete 

daha olumlu bir bakış açısı ile yaklaşmasını sağlayabilir. Çocuklar bu çalışma 

ile yetişkinlikler gibi detaylara odaklanan, ilgilenen ve eleştirebilen bakış 

açılarının olduğunu göstermişlerdir. Çocukların, yarının büyükleri olduğu 

unutulmamalıdır. Bu noktada siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya 

kuruluşları başta olmak üzere toplumun birçok kesimine büyük görevler 

düşmektedir. Lüküslü’nün (2009) 164 gencin katıldığı 26 odak grup 

görüşmesinde gençlerin siyaseti salt kavgalardan ibaret kirli bir alan olarak 

tanımladığını ve siyasete olumsuz anlamlar yüklediği bulgusuyla 

örtüşmektedir. Bununla birlikte Akhan (2011), çalışmasında ankete katılan 
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öğretmen adaylarının devlet yönetimindeki insanların dürüst olduğu ve 

siyasilere karşı güven düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca, Akhan ve diğerleri (2014), çalışmalarında öğrencilerin siyaset bilimi 

ile ilgili metaforları değerlendirdiğinde öğrencilerin genel olarak siyaset 

bilimini olumsuz yönde metaforlar kullanarak açıkladıklarını ve öğrencilerin 

siyaset bilimi için genellikle güvensizlik içeren benzetmelerde bulunduğu 

sonucuna varmıştır. Öğrencilerin siyasete ilişkin imge ve bilgileri genelde 

medyadan edinmeleri, öğrencilerin medyada verilen siyaset ve siyasetçi 

yaklaşımlarından etkilendiği söylenebilir.  

Öğrencilerin siyasetle ilgilenmeyi isteme nedenlerine bakıldığında 

öğrencilerin siyaseti kendileri için güç elde etmede ve zenginliğe giden yolda 

önemli bir unsur olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrenciler bireysel 

olarak zenginleşmek istediği gibi halktaki herkesi zengin etme gibi bir kaygı 

içerisine de düşmüşlerdir. Öğrencilerin bu söylemlerine bakıldığında böyle bir 

sonucun ortaya çıkmasının nedeni olarak öğrencilerin maddi 

imkânsızlıklardan dolayı yaşadıkları zorlukların olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca öğrenciler, kadın ve çocuklara karşı yapılan kötü olayları engellemek 

için de siyasetle uğraşmayı istediklerini belirtmiştir. Bu noktada öğrencilerin 

yaşadıkları toplumda var olan önemli bir sorunu fark ettikleri ve kendilerince 

siyasetin bu soruna çözüm üretebileceğini düşündükleri görülmektedir. 

Görüşme yapılan öğrencilerin toplumsal sorunlardan etkilendikleri ve bu 

sorunlara ilgi duydukları görülmektedir. Tarhan, Kızılay (2017), çalışmada 

öğrencilerin çizdikleri karikatürlerinde kadına, çocuğa ve hayvana şiddet gibi 

toplumda var olan önemli sorunlara yer verdiğini belirtmiştir. Altun (2010), 

çalışmasında kaynak ve referans sayılarına göre sosyal bilgiler programında 

yer alan “Güncellik ve Küresel Sorunlar” temasının en fazla referansa sahip 

olduğu sonucuna varmıştır. Bu tema sayesinde öğrenciler sınıf düzeylerine 

göre ülke ve dünya genelindeki gelişmeleri ve sorunları sınıfta tartışma imkânı 

bulabileceği sonucuna varmıştır.  Maitles ve Deuchar (2004), çalışmasında 

lise öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun yaşadıkları toplumda gündemde 

olan Irak’taki savaşı takip ettiklerini ve bu konuya ilgilerinin olduğunu tespit 

etmiştir. Çalışmada öğrenciler Irak’taki savaşın nedenleri ve sonuçlarına 

ilişkin çıkarımlarda bulunmuş ve öğrencilerin Irak’taki insanların 

yaşayabilecekleri olumsuzluklar hakkında fikir sahibi olduklarını tespit 

etmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin Türkiye’de ön plana çıkan sorunların 

farkında olmaları ve bu sorunlara duyarlı bir yaklaşım içinde bulunmaları, 

onların vatandaşlık bilincine sahip olduklarını göstermesi bakımından ilgi 

çekicidir. Bu durum, öğrencilerin olumlu yönde kanalize edilmesi gereken bir 

potansiyeli de ortaya koymaktadır. Öğrencilerin siyaset okuryazarlığı 

anlamında önemli ilerlemeler kaydettikleri söylenebilir. Okullarda da 

öğrencilerin bu potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek adına siyaset 
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okuryazarlığı ile ilgili kulüp çalışmaları yapmak, sosyal bilgiler dersine 

drama, proje çalışması gibi uygulamaları etkinlikleri dâhil etmek öğrencilerin 

siyaset okuryazarlığının beceri-davranış basamağında gelişme göstermeleri 

açısından önem taşımaktadır. Baranowski ve Kimberly (2010), sınıfta 

öğrencilerle siyaset ve güç konulu bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya göre 

öğrenciler muhalefet ve iktidar gruplarına ayrılmış ve kendi gruplarına 

yönelik siyaset yapmışlardır. Çalışmanın sonunda öğrenciler siyasi rollerin 

toplumu nasıl etkileyebileceğine yönelik fikir sahibi olmuşlardır. Mısırlı 

Özsoy (2000), çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin seçimlere oy kullanarak 

katılmak istemelerine rağmen ilerleyen yıllarda bir partiye katılma ve bir 

partiden aday olma gibi etkinliklere çok fazla katılmayı düşünmediğini tespit 

etmiştir.  

Araştırmada siyasetle ilgilenmesinin nedenlerine bakıldığında bazı 

ailelerin destekleyici, bazı ailelerin ise destekleyici olmayan tutumlarda 

gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Ailelerin öğrencilerin siyasetle ilgilenmesini 

istemesinin nedenlerine bakıldığında ailelerin olumlu etkisinin daha fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Doğanay, Çuhadar, Sarı (2007), 

araştırmasında ailelerinin siyasete ilgisi fazla olan öğretmen adaylarının 

siyasal katılımcılık düzeyleri en yüksek, ailesi siyasetle ilgilenmeyenlerin 

siyasal katılımcılık düzeyleri ise en düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrencinin bilgiyi içleştirmesine ve bilgiyi kazanmasında aile faktörünün 

önemi dikkat çekmektedir. Öğrencilerin ailelerinde siyasetle ilgilenen 

bireylerin bulunması, öğrencilerin siyasete karşı bir ilgisini arttırdığı veya 

siyasete olumlu bakmasını sağladığı şeklinde de yorumlanabilir. Türkiye’de 

özellikle 1980 ve sonrası ülkede izlenen politikaların toplum yapısının salt 

tüketime doğru gitmesi, ülkede yeterli bir siyasi eğitimin yapılmaması, ülke 

sorunlarına yeterince duyarlılık göstermeyen bir nesil yetişmesine neden 

olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde aileler çocuklarını siyasetten uzak 

tutma çabası içindedir (Erdoğan, 2009, s.86-88, Boyraz, 2009, s.134). 

Bununla birlikte bu araştırmadaki öğrencilerin önemli bir bölümünün 

siyasetle ilgili konuları aile ortamında rahatlıkla konuşabildiği, bazı 

çocukların ise böyle bir fırsat yakalayamadıkları ortaya konulmuştur. 

Araştırmanın bu bulgusu Ersoy’un (2012) annelerin vatandaşlık algılarını 

belirlemek için yaptığı araştırmanın sonucu ile örtüşmemektedir. Ersoy, 

çalışmasında çok az sayıda annenin çocuğuna vatandaşlığın toplumsal katılım 

ve siyaset okuryazarlığın boyutlarından söz ettiği sonucuna ulaşmıştır. Anne, 

babaların çocuklarının siyasetle ilgilenmelerini desteklemeleri ve 

desteklememeleri yönünde farklı bakış açılarına sahip olmaları dikkat 

çekmektedir. Bu araştırma ise aile yapısının çocukların siyasetle ilgili 

algılarını etkileyebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte Doğanay (1993), 

çalışmasında öğrencilerin politik bilgi ve tutumları üzerinde ailenin büyük 
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etkisi olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca araştırmada annelerin çocuklarıyla 

siyasi sohbetler yaptığı ve gündeme ilişkin konuları konuşabildikleri tespit 

edilmiştir. Bu araştırmada yer alan öğrencilerin aileleriyle siyaseti rahatça 

konuşabilmeleri bulgusu, 1980li yıllarda Türkiye’de var olan siyasi ortamında 

ve o dönemdeki aile yapısında büyümüş olan şimdilerin ebeveynlerinin 

çocuklarıyla rahatça siyaset hakkında konuşabilmesi; onların geleneksel 

anlayışın dışına çıktıklarını göstermektedir. Bununla birlikte 20-30 yıl 

öncesine göre ailelerin çocukla siyaset hakkında konuşmaya yönelik bakış 

açılarını esnetmeye başladıkları da söylenebilir.  
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Tarihi öğrenmemizin önemli bir amacı bugünü anlamaktır. Bugünün 

olayları üzerinde tüm geçmişin ama özellikle de yakın geçmişin daha fazla 

etkisi vardır. Bu yüzden de bugünü anlamak için yakın geçmişi oluşturan 

zaman diliminin iyi anlaşılması gerekmektedir (Aslan, 1998; Saydam, 2009). 

Tarih, geçmişteki olayları; yer, zaman ve kişileri göstererek kaynaklara dayalı 

olarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır (Köstüklü, 

2001:12). Öğrencilerin geçmişteki yaşanan hikâyeleri, bu hikâyelerin nasıl 

meydana geldiğini, bu hikâyelerin yaptığı gibi kendi hikâyelerini 

yaratabileceklerini öğrendikleri bir konu alanıdır (Parker, 2018:117). Carr’a 

(2011:109) göre tarih, “tarihçi ile olguları arasında kesintisiz bir karşılıklı 

etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.” Ancak 

tarihçiyle olguları arasında karşılıklı etkileşim süreci soyut ve yalıtılmış 

bireyler arasında bir diyalog değil, bu günün toplumu ile dünün toplumu 

arasında bir diyalogdur.  

Tarih, sosyal bilimleri oluşturan önemli bilim dallarından bir tanesidir. 

Türkiye’de ortaokul düzeyinde tarih konularını içeren ders ise sosyal bilgiler 

dersidir.  Sosyal bilgiler ve sosyal bilimler ise birbirinden farklı kavramlardır. 

Sosyal bilimler içerisinde tarih, coğrafya, psikoloji, arkeoloji, antropoloji, 

paleontoloji, ekonomi, hukuk, iletişim vb. bilim dallarının birlikte yar aldığı 

bir yapıya sahiptir. Sosyal bilgiler dersi ise; sosyal bilim dallarının her 

birinden yararlanarak, ülkenin eğitim amaçlarına uygun olarak hazırlanmış 

mihver bir ders konumundadır.  İnan’a (2018:2) göre sosyal bilgiler; kavrayış 
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düzeyleri gözetilerek sosyal (beşerî) bilimlerin gerçek hayat ve yaşanılan 

toplumla ilgili seçilmiş konularına yer veren bir derstir.  

Sosyal bilimler arasında tarih bilimi; geçmişte yaşamış olan toplumların 

nerelerden gelip ve nerelere gittiklerini öğrenmeye çalışıp bunu açıklamayı 

görev edinmekle birlikte bu toplumların yolunu doğru bir biçimde bulacağı 

bir de farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Tarih bilimi dün, bugün ve 

gelecek arasında bağlantı kurmayı amaçlayarak,  farkındalık oluşturmadaki 

görevi çok önemlidir. (Yıldız, 2003:181). Tarih öğretiminin amaçları ulus ve 

vatandaşlık kavramlarının gelişmeleriyle de yakından ilgili olmuştur. 20. 

yüzyılın son çeyreğine kadar okullarda tarih öğretimi vatandaşlık eğitiminin 

bir aracı olarak görülerek topluma ve bireye pratik fayda sağlamaya yönelik 

olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede tarihe ulusal duyguları geliştirmek, 

insan haklarına saygı, demokrasiye bağlılık, kültürel haklara saygı ve kültürel 

kimliği geliştirme gibi görevler yüklenmiştir (Turan ve Yıldırım, 2018: 106).  

1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı kanun ile sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim getirilmiştir. Millî Tarih ve Millî Coğrafya olarak okutulan 

dersler Sosyal Bilgiler dersi adı altında birleşmiştir (Demircioğlu, 2008; 

Akpınar ve Kaymakçı, 2012). Diğer yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 

04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile eğitim fakültelerinde yeniden 

yapılanma sürecini başlatmış ve bu çerçevede 1998-1999 eğitim-öğretim 

yılından itibaren yeniden düzenlenen öğretmen yetiştirme programlarının 

uygulanmasına geçilmiştir (Çoban, 2010:30). Sosyal bilgiler öğretmenliği 

lisans programı ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 

sosyal bilgiler öğretmeni ihtiyacını, daha önce “Millî Tarih” ve “Millî 

Coğrafya” derslerine giren tarih ve coğrafya öğretmenleri ile giderme yoluna 

gitmiştir. Bunun sonucunda; sosyal bilgiler dersini veren tarih öğretmenleri 

coğrafya konularını, coğrafya öğretmenleri de tarih konularını işlerken çeşitli 

zorluklar çekmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında sosyal 

bilimlerin farklı alanlarından dersler bulunmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmeni 

adayları da aldıkları sosyal bilim derslerini aynı oranda sevmeyebilir. Kimi 

öğretmen adayı tarih konularına ilgi duyarken, kimi de coğrafya konularına 

ilgi duyabilir. Bu yüzden özellikle sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının ve 

öğretmenlerinin sosyal bilimlerin diğer alanlarına olduğu gibi tarih öğretimine 

ilişkin tutumları da olumlu olmalıdır. Tutumlar öğrenme sonucu ortaya çıktığı 

gibi yaşantı ve kültürleme yoluyla öğrenilmekte, belirli dönemlerde süreklilik 

göstermekte, olumlu ya da olumsuz davranışların kaynağı olabilmektedir 

(Tavşancıl, 2014).  

Tarih dersine ilişkin tutumların incelendiği araştırmalar genelde ya 

öğretmen adayları ya da öğrenciler ile çalışılan araştırmalardır. Öğretmen 

adayları ile yapılan çalışmalar şöyledir; İskender, (2007) öğretmen adaylarının 

tarih dersine ilişkin tutumlarını incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 
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öğretmen adaylarının eğitim gördükleri bölüme göre anlamlı farklılık 

göstermemiştir. Ancak cinsiyete göre kadın öğrencilerin tarih dersine ilişkin 

tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Şam 

(2007) de yaptığı çalışmada bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde 

okuyan öğretmen adaylarının tarih derslerine yönelik tutumlarını incelemiş ve 

bölümler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ulusoy ve Gülüm 

(2009) sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih ve coğrafya derslerine 

yönelik tutumlarını araştırmışlardır. Araştırmalarının sonucuna göre öğretmen 

adaylarının tarih ve coğrafya konularına karşı ilgili ve istekli oldukları ancak 

öğretmenlerin dersi işleyişlerinin ve uyguladıkları yöntem ve tekniklerin bu 

ilgi ve isteği sürdürmede etkili olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerin tarih dersine 

nazaran coğrafya dersine karşı ilgi ve isteklerinin daha fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Öğrenciler ile yapılan çalışmalar ise; Gül ve Yılmazer, (2016) sekizinci 

sınıf öğrencilerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (TCİTA) dersine 

ilişkin tutumlarını incelemişlerdir. Sonuç olarak; sekizinci sınıf öğrencilerinin 

TCİTA dersine yönelik tutumlarında cinsiyet, öğretmen cinsiyeti, dershane 

veya özel bir öğretmenden ders alma, öğretmenin derste kullandığı materyal, 

tarihi roman okuma, tarihi film izleme, kitap okuma sıklıkları, öğretmene 

yönelik tutumları, en sevdikleri ve en sevmedikleri ders değişkenlerine göre 

anlamlı farklılıklar gösterirken; anne-baba eğitim durumu, değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmişlerdir. Elban (2015) 

ortaöğretim öğrencilerinin tarih dersine yönelik tutumlarını incelemiş ve 

öğrencilerin tarih dersine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğu 

bulgusuna ulaşmıştır. Cinsiyet açısından erkek öğrencilerin tarih dersine 

yönelik tutumlarının kadın öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek (olumlu) 

olduğu bulgusuna erişmiştir. Lakin öğrencilerin tarih dersine yönelik 

tutumları öğrenim gördükleri alan türüne göre farklılaşmadığını belirtmiştir. 

Diğer yandan tarih dersine ilişkin tutumlar üzerine yapılan bir 

araştırmada, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite son sınıf öğrencilerinin tarih 

dersine yönelik tutumları arasındaki fark araştırılmıştır. İlkokul beşinci 

sınıftan itibaren lise ve üniversitelerin son sınıflarına doğru öğrencilerin tarih 

dersine ilişkin tutumlarının gittikçe olumsuzlaştığı tespit edilmiştir (Safran, 

1993). Ancak 2000’li yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde bu eğilimin 

değişmeye başladığı söylenebilmektedir. Bir devlet üniversitesinin eğitim 

fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının tarih 

dersine yönelik tutumlarının araştırıldığı bir başka çalışmada öğrencilerin 

büyük bir kısmının tarih dersini bir ihtiyaç olarak kabul ettikleri ve bu dersin 

ne denli önemli olduğunun farkına vardıkları tespit edilmiştir. Diğer yandan 

önemli bir öğrenci grubunun tarihi sıkıcı ve monoton bulduğu, tarih dersine 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

262 

çalışmaktan hoşlanmadığı, bu alanda okutulan derslerin de ezbere yönelik 

olduğunu, sadece isim ve tarih ezberlemekten ibaret olduğunu ifade 

etmişlerdir (Şam, 2007:16). 

Bu araştırma; iki farklı üniversitede yapılması, üniversitenin birinci ve 

dördüncü sınıf düzeyinde aynı zaman da birinci ve ikinci öğrenimde eğitim 

gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarıyla yapılması ve mezun olunan lise 

türünün incelenmesi açısından diğer araştırmalardan ayrılmaktadır. 

Dolayısıyla bu araştırmanın tarih öğretimine ilişkin tutumların incelenmesi 

ilgili alan yazına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih 

öğretimine yönelik tutumlarını tespit etmek ve bu tutum puanları ile öğretmen 

adaylarının üniversite, cinsiyet, öğrenim biçimi, sınıf düzeyi, öğrenim 

gördükleri şube ve mezun oldukları lise türü arasındaki ilişkiyi incelemek ve 

ortaya çıkan bulgular ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki soru sorulmuştur: 

Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumları 

üniversite, cinsiyet, öğrenim biçimi, sınıf düzeyi, şube ve mezun olunan lise 

türü değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli/ Deseni  

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine 

ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden tarama 

(survey) yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi, sosyal bilimlerde en yaygın 

kullanılan veri toplama tekniğidir. Tarama yönteminin telefon görüşmeleri, 

internet görüş anketleri ve çeşitli anket türleri vb. türleri bulunmaktadır 

(Neuman, 2014). Belirli bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için 

verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama (survey) araştırması 

denir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2018; Fraenkel, 

Vallen ve Hyun, 2012).   

 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, iki devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini bu iki üniversitenin eğitim fakültesi sosyal bilgiler 

öğretmenliği anabilim dalında eğitim gören öğretmen adaylarıdır. Bu amaçla 

araştırmada uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır (Best ve Kahn, 2017:37; 

Balcı, 2007:88). Araştırmanın örneklemi ise; sosyal bilgiler öğretmenliği 
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anabilim dalı birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 104 kadın (%43.6) ve 

134 erkek (%56.3) toplam 238 sosyal bilgiler öğretmeni adayıdır. Sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarının demografik bilgilerine ilişkin veriler Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Demografik Bilgilerine 

İlişkin Sayısal Veriler 

  Üniversite A Üniversite B 

Değişken  n % n % 

Cinsiyet Erkek 56 42.4 48 45.2 

Kadın 76 57.6 58 54.8 

Öğrenim 

Biçimi 

Birinci Öğrenim 93 70.4 72 67.9 

İkinci Öğrenim 39 29.6 34 32.1 

Sınıf 

Düzeyi 

Birinci Sınıf 72 54.5 56 52.8 

Dördüncü Sınıf  60 45.5 60 47.2 

Şube A Şubesi 62 46.9 73 31.2 

B Şubesi 70 53.1 33 56.7 

 

 

Mezun 

Olunan  

Okul 

Türü 

Düz Lise 88 66.6 71 66.7 

Süper Lise 5 3.7 7 6.6 

Anadolu Lisesi 29 21.9 13 12.3 

Anadolu Öğretmen Lisesi 3 2.3 2 1.9 

Meslek Lisesi 6 4.5 9 8.5 

Sosyal Bilimler Lisesi 1 0.8 - - 

İmam Hatip Lisesi - - 1 0.9 

Açık Lise - - 3 2.8 

Toplam  132 100 106 100 

*Üniversite A: Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite B: Pamukkale 

Üniversitesi. 

Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının 132’si (%55.5) A üniversitesi, 106’sı (%44.5) B üniversitesinde 

eğitim görmektedirler. A üniversitesinde öğrenim gören sosyal bilgiler 

öğretmeni adaylarının 56’sı (%42.4) kadın, 76’sı (%57.6) erkek, B 

üniversitesinde eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 48’i 

(%45.2) kadın, 58’i (%54.8) erkek olduğu görülmektedir. A üniversitesi 

sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından 93’ü (%70.4) birinci öğrenim, 39’u 

(%29.6) ikinci öğrenim, B üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarından 72’si (%67.9) birinci öğrenim, 34’ü (%32.1) ikinci öğrenim 

olduğu görülmektedir. Her iki üniversitede sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının 165’i (%69.3) birinci öğrenimde ve 73’ü (%30.7) ikinci 

öğrenimde öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının çoğunluğunun birinci öğrenimde eğitim gördüğü görülmektedir. 
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A üniversitesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından 72’si (%54.4) birinci 

sınıf, 60’ı (%45.5) dördüncü sınıf, B üniversitesi sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarından 56’sı (%52.8) birinci sınıf, 50’si (%47.2) dördüncü sınıf olduğu 

görülmektedir. Genel olarak incelendiğinde; her iki üniversitede sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarının 128’i (%53.7) birinci sınıf ve 110’u (%46.3) 

dördüncü sınıfta öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. A üniversitesi sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarından 62’si (%46.9) A şubesi, 70’ı (%53.1) B 

şubesi, B üniversitesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarından 73”ü (%68.8) A 

şubesi, 33’ü (%31.2) B şubesi olduğu görülmektedir. Genel olarak 

incelendiğinde; her iki üniversitede sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 

135’i (%56.7) A şubesi ve 103’ü (%43.3) B şubesinde öğrenim gördüğü 

anlaşılmaktadır. A üniversitesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 88’i 

(%66.6) düz lise, beşi (3.76) süper lise, 29’u (%21.9) anadolu lisesi, üçü 

(%2.3) anadolu öğretmen lisesi, 6’sı (%4.5) meslek lisesi, 1’i (%0.8) sosyal 

bilimler lisesi mezunu olduğu görülmektedir. B üniversitesindeki sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarının 71’i (%66.7) düz lise, 7’si (%6.6) süper lise, 

132’si (%12.3) anadolu lisesi, 2’si (0.9) imam hatip lisesi, dokuzu (8.5) 

meslek lisesi, üçü (2.8) açık lisede eğitim gördüğü anlaşılmıştır. Bu verilere 

göre sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının çoğunluğu düz lisede öğrenim 

görmüşlerdir. A üniversitesinde eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının 56’sı (%42.4) kadın, 76’sı (%57.6) erkek, B üniversitesinde eğitim 

gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 482’si (%45.2) kadın, 58’i 

(%54.8) erkek olduğu görülmektedir.   

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, araştırmacının görev yaptığı ve derslerine girdiği 

A üniversitesi eğitim fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 

öğrencileri ve doktora eğitimini gördüğü B üniversitesi eğitim fakültesinin 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında eğitim gören öğretmen 

adaylarından toplanmıştır. Verilerin toplanma süreci yaklaşık iki (2) hafta 

sürmüştür. Veri toplama süreci hakkında bütün sınıflara gerekli açıklamalar 

yapılmıştır. Veri toplama aracı, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına el ile 

dağıtılmış ve tekrar aynı yol ile cevaplandıktan sonra toplanmıştır. Veriler 

toplandıktan sonra ölçme araçları tek tek elden geçirilerek boş bırakılan, eksik 

veya yanlış cevaplandırılan ölçme araçları geçersiz sayılarak değerlendirmeye 

sokulmamıştır. 

 

Veri toplama araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak daha önce geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması Şimşek (2010) tarafından yapılmış ve öğretmen 
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adayların tarih öğretimine yönelik tutumlarını belirlemek için kullanılmıştır. 

Veriler öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarını belirlemeyi 

amaçlayan beşli Likert tipi, 30 maddeden oluşan ölçek ile elde edilmiştir. Bu 

30 maddeden 17 tanesi (2, 3, 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 

ve 29. madde) olumsuz yargı içermektedir. Olumsuz ifadelerin tersten puan 

değerleri (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) olarak değerlendirilmiştir. Ölçme aracı 

“1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=kararsızım, 

4=Katılıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum” olarak değerlendirilmiştir. 

Şimşek (2010) tarafından hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .92 

olarak bulunmuştur.  

 

Verilerin Analizi 

Genel tarama modelindeki bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının tarih öğretimine yönelik tutum puanları betimsel istatistik ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan Kolmogorov-Smirnov (.200) ve Shapiro-

Wilk (.277) testlerine göre ölçek maddelerinin normal dağıldığı görülmüştür. 

Katılımcıların tutum ölçeğinden aldıkları puanların üniversite, cinsiyet, 

öğrenim biçimi, sınıf düzeyi ve öğrenim gördükleri şube değişkenine göre 

farklılaşma durumu ilişkisiz örneklemler için t-testi (Independent Samples t-

Test) ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Katılımcıların tutum ölçeğinden 

aldıkları puanların mezun oldukları lise türüne göre farklılaşma durumu ise 

ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .85 

olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel 

çözümlemeleri IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmış ve araştırmada 

anlamlılık düzeyi (p<.05) olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına uygulanan tarih 

öğretimine ilişkin tutum ölçeğinden elde edilen veriler yapılan istatistiksel 

analizler şeklinde sunulmuştur. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih 

öğretimine yönelik tutumlarının toplam puanları ile üniversite arasındaki ilişki 

incelenmiş ve Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Tarih Öğretimine Yönelik 

Tutumlarının Üniversiteye Göre Farklılaşma Durumu 

Kurum N x̄ S t p 

A Üniversitesi 132 4.07 .36 1.163 .24 

B Üniversitesi 106 4.01 .42 1.144  
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Tablo 2 incelendiğinde; A üniversitesinde eğitim gören sosyal bilgiler 

öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının toplam 

puanlarının aritmetik ortalamasının x̄=4.07, B üniversitesinde eğitim gören 

sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=4.01 

olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine 

yönelik tutumlarının toplam puanları ile üniversite arasındaki ilişki incelenmiş 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (t=1.163; p>.05). 

Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının 

toplam puanları ile cinsiyet arasındaki ilişki incelenmiş ve Tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Tarih Öğretimine Yönelik 

Tutumlarının Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu 

Kurum Cinsiyet N x̄ S t p 

A Üniversitesi Kadın 

Erkek 

56 

76 

4.05 

4.08 

.39 

.34 

.486 .62 

B Üniversitesi Kadın 

Erkek 

48 

58 

3.93 

4.07 

.43 

.41 

-

1.664 

.09 

Genel Kadın 

Erkek 

104 

134 

4.00 

4.08 

.41 

.37 

-

1.567 

.11 

 

Tablo 3 incelendiğinde; A üniversitesinde eğitim gören kadın öğretmen 

adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının toplam puanlarının aritmetik 

ortalamasının x̄=4.05, erkek öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik 

ortalamasının ise x̄=4.08 olduğu görülmektedir. B üniversitesinde eğitim 

gören kadın öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=3.93, 

erkek öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=4.07 olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının 

toplam puanları ile cinsiyet arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (t=-1.567; p>.05). Sosyal bilgiler 

öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının toplam puanları 

ile öğrenim biçimi arasındaki ilişki incelenmiş ve Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Tarih Öğretimine Yönelik 

Tutumlarının Öğrenim Biçimine Göre Farklılaşma Durumu 

Kurum Öğretim 

Biçim 

N x̄ S t p 

A Üniversitesi Birinci 

Öğrenim 

93 

39 

4.07 

4.06 

.38 

.33 

.110 .91 
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İkinci 

Öğrenim 

B Üniversitesi Birinci 

Öğrenim 

İkinci 

Öğrenim 

72 

34 

3.93 

4.17 

.43 

.37 

-

2.808 

.00* 

Genel Birinci 

Öğrenim 

İkinci 

Öğrenim 

165 

73 

4.01 

4.11 

.41 

.35 

-

1.886 

.06 

*p< .05 

 

Tablo 4 incelendiğinde; A üniversitesinde birinci öğrenimde eğitim 

gören öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının toplam 

puanlarının aritmetik ortalamasının x̄=4.07, ikinci öğrenimde eğitim gören 

öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik ortalamasının ise x̄=4.06 olduğu 

görülmektedir. B üniversitesinde birinci öğrenimde eğitim gören öğretmen 

adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=3.93, ikinci öğrenimde eğitim 

gören öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=4.17 olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının 

toplam puanları ile öğrenim biçimi arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel 

olarak A üniversitesinde eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 

puanlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. AÜ (t=.110; p>.05). Diğer 

yandan B üniversitesinde eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 

puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. BÜ (t=-2.808; 

p<.05). Buna göre B üniversitesinde ikinci öğrenimde eğitim gören sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumları, birinci 

öğrenimde eğitim görenlere göre daha yüksektir. Diğer yandan genel olarak 

da sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine ilişkin tutum 

puanlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t=-1.886; p>.05). Sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının toplam 

puanları ile sınıf düzeyi arasındaki ilişki incelenmiş ve Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Tarih Öğretimine Yönelik 

Tutumlarının Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşma Durumu 

Kurum Sınıf 

Düzeyi 

N x̄ S t p 

A Üniversitesi Birinci sınıf 

Dördüncü 

sınıf 

72 

60 

4.07 

4.07 

.36 

.37 

-.026 .97 
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B Üniversitesi Birinci sınıf 

Dördüncü 

sınıf 

56 

50 

3.87 

4.16 

.43 

.36 

-

3.646 

.00* 

Genel Birinci sınıf 

Dördüncü 

sınıf 

128 

110 

3.98 

4.11 

.40 

.37 

-

2.513 

.01* 

 

Tablo 5 incelendiğinde; A üniversitesinde birinci sınıfta eğitim gören 

öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının toplam 

puanlarının aritmetik ortalamasının x̄=4.07, dördüncü sınıf eğitim gören 

öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik ortalamasının ise x̄=4.07 olduğu 

görülmektedir. B üniversitesinde birinci sınıfta eğitim gören öğretmen 

adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=3.87, dördüncü sınıfta eğitim 

gören öğretmen adaylarının puanlarının aritmetik ortalaması x̄=4.16 olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının 

toplam puanları ile sınıf düzeyi arasındaki ilişki incelenmiş ve istatistiksel 

olarak A üniversitesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının puanları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı (t=-1.323; p>.05) görülmektedir. Ancak B 

üniversitesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının puanları arasında anlamlı bir 

fark olduğu görülmüştür (t=-3.646; p<.05). Bu anlamlılık dördüncü sınıfta 

eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik 

tutumlarının daha olumlu olduğu yönündedir. Diğer yandan her iki 

üniversitenin puanları incelendiğinde ise sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 

tarih öğretimine yönelik tutum puanlarının sınıf düzeyi bazında anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir (t=-3.646; p<.05). Bu anlamlılık da yine dördüncü 

sınıf düzeyi lehinedir. Genel olarak her iki üniversitede de dördüncü sınıfta 

eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik 

tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Bu sonuç da sosyal bilgiler 

öğretmeni adaylarının birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar geçen eğitim 

sürecinde tarih öğretimine ilişkin tutumlarında olumlu anlamda değişme 

olduğunu göstermektedir. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih 

öğretimine yönelik tutumlarının toplam puanları ile mezun olunan lise türü 

arasındaki ilişki incelenmiş ve Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Tarih Öğretimine Yönelik 

Tutumlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre Farklılaşma Durumu 

Kurum Varyansın Kaynağı KT sd KO F p 

A 

Üniversitesi 

Gruplar Arası 

Gruplar İçi 

Toplam 

.795 

17.034 

17.829 

5 

126 

131 

.159 

.135 

 

1.177 .32 
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B 

Üniversitesi 

Gruplar Arası 

Gruplar İçi 

Toplam 

.529 

18.708 

19.237 

6 

99 

105 

.088 

.189 

.467 .83 

Genel Gruplar Arası 

Gruplar İçi 

Toplam 

1.161 

36.117 

37.278 

7 

230 

237 

.166 

.157 

1.056 .39 

 

Tablo 6 incelendiğinde; A üniversitesi ve B üniversitesinde eğitim 

gören düz lise mezunu sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine 

yönelik tutum puanlarının aritmetik ortalaması x̄=4.02”dir. Süper lise 

mezunlarının tarih öğretimine yönelik tutum puanlarının aritmetik ortalaması 

x̄=4.02”dir. Anadolu lisesi mezunlarının tarih öğretimine yönelik tutum 

puanlarının aritmetik ortalaması x̄=4.15”dir. Anadolu öğretmen lisesi 

mezunlarının tarih öğretimine yönelik tutum puanlarının aritmetik ortalaması 

x̄=4.22”dir. Meslek lisesi mezunlarının tarih öğretimine yönelik tutum 

puanlarının aritmetik ortalaması x̄=3.98”dir. Açık lise mezunlarının tarih 

öğretimine yönelik tutum puanlarının aritmetik ortalaması x̄=3.81”dir. Sosyal 

bilimler lisesi mezunlarının tarih öğretimine yönelik tutum puanlarının 

aritmetik ortalaması x̄=4.36”dır. Her iki üniversitede de eğitim gören sosyal 

bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutum puanları ile 

mezun oldukları lise türü arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir 

(F=1.161; p>.05). 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma ile A üniversitesi eğitim fakültesi ve B üniversitesi eğitim 

fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci ve dördüncü 

sınıfta okuyan öğretmen adaylarının üniversite, cinsiyet, öğrenim biçimi, sınıf 

düzeyi, şube ve mezun oldukları lise türü değişkenleri bakımından tarih 

öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir. Her iki üniversitede eğitim gören 

sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih öğretimine yönelik tutum 

puanlarının x̄=3.46 yani “katılıyorum” düzeyinde yani olumlu olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yapılan araştırmalar sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih 

öğretimine yönelik tutumlarının yüksek olduğunu göstermektedir (Emir ve 

Özdemir, 2004; Güçlü ve Bozgeyikli, 2016; Gülmez, İra, Yılmaz ve Çalışır, 

2009Şimşek, 2010; Şam, 2007). 

Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının hem üniversite bazında hem de 

genel toplam puanları ile cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde kadın ve 

erkek öğretmen adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. İskender (2007) araştırmasında 

kadın öğretmen adaylarının tarih dersine ilişkin erkek öğrencilere göre daha 
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olumlu tutum içinde olduklarını belirtmiştir. Diğer yandan Kont, (2008) lise 

öğrencileri ile yaptığı araştırmasında kadın öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti 

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik ilgi ve tutumlarının daha 

yüksek olduğunu ifade etmiştir. Yapılan bu araştırma sonuçlarının aksine 

Şimşek’in (2010) yaptığı araştırmaya göre erkek öğretmen adaylarının tarih 

öğretimine yönelik tutumlarının kadın öğretmen adaylarından daha fazla 

olduğunu, yine İskender’in (2007) araştırmasına göre de kadın öğretmen 

adaylarının tarih öğretimine yönelik tutumlarının erkek öğretmen 

adaylarından daha olumlu olduğu görülmüştür. Ortaöğretim öğrencileri 

üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre de erkek öğrencilerin tarih dersine 

ilişkin tutumlarının kadın öğrencilere göre daha olumlu olduğu saptanmıştır 

(Elban, 2015). Güçlü ve Bozgeyikli (2016) araştırmalarında erkek öğretmen 

adaylarının kadın katılımcılara oranla Türk Eğitim Tarihi dersine yönelik daha 

olumlu bir algıya sahip oldukları ve aynı zamanda dersin işlevine yönelik 

düşünceler açısından da kadın katılımcılardan farklılık gösterdiklerini ifade 

etmişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen sonuç ve daha önce yapılan 

araştırmalar, bireylerin tarih dersine yönelik tutumlarının hayat anlayışlarına 

ve tarih dersine giren öğretmen/öğretim elemanı vb. çeşitli nedenlere bağlı 

olarak değişebileceği söylenebilir. Bu durumda tarih öğretiminde öğretmen 

veya öğrenci merkezli değil öğretmen ve öğrenci arasında açık diyalog ve 

birlikte öğrenmeye dayalı bir öğretim modeli uygulanması (Yılmaz, 2013) 

öğrencilerin tarih öğretimine ve tarih dersine ilişkin tutumlarını daha olumlu 

hale gelmesine yardımcı olabilir. 

Araştırmanın bulguları öğrenim biçimi değişkenine göre incelendiğinde 

A üniversitesinde birinci ve ikinci öğrenimde eğitim gören sosyal bilgiler 

öğretmeni adayları arasında tarih dersine ilişkin tutum puanları arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ancak B üniversitesinde birinci ve ikinci 

öğrenimde eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adayları arasında ikinci 

öğrenimde eğitim görenlerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu 

farklılığın nedeni kestirilmemekle birlikte tarih dersine yönelik daha olumlu 

tutuma sahip olan öğrencilerin ikinci öğrenimde eğitim gördükleri veya 

birinci-ikinci öğrenimde tarih dersine giren öğretim elemanının farklı olduğu 

söylenebilir. Her iki üniversitede de eğitim gören öğretmen adaylarının 

puanları ve şubeleri arasındaki ilişki incelediğinde A üniversitesinde eğitim 

gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının şubelerine göre anlamlı fark 

olmadığı fakat B üniversitesinde eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının şubelerine göre farklılıklar olduğu görülmektedir. Üniversite 

tercih sırasında öğrencilerin puanları ve bölümlerin taban puanları, bu 

farklılığı ortaya çıkaran bir neden olarak görülebilir. Bu bulgular İskender’in 

(2007) araştırma bulgularıyla ters düşmektedir. 



 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Tarih Öğretimine Yönelik … 

 

 

 

271 

Lisede verilen tarih öğretimi ile üniversitede verilen tarih öğretiminin 

öğretmen adaylarındaki tarih öğretimine yönelik tutumlarına etkisi tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda veriler incelendiğinde her iki 

üniversitede de eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih 

öğretimine yönelik tutum puanları ile mezun oldukları lise türü arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. A üniversitesinde birinci ve 

dördüncü sınıfta eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı ancak B üniversitesi birinci ve dördüncü 

sınıflarında eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Buradaki farkın nedeni 

düşünüldüğünde farklı üniversitelerde eğitim gören öğretmen adayları 

olduğundan bu farkın tarih derslerini veren öğretim elemanlarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Türkiye’de tarih öğretimine yönelik birçok sorun bulunmaktadır. Her 

düzeyden öğrencinin tarih dersine/öğretimine yönelik düşük ilginin nedenini 

de ezbere ve ders kitabına dayalı ders sürecinin yürütülmesidir. Yapılan 

araştırmalarda tarih öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniğin farklılaşması 

öğrencilerin hem tutumlarında hem de akademik başarılarında olumlu 

değişimler gözlendiğini vurgulamaktadır. Ulusoy (2009) araştırmasında; tarih 

derslerinin genelde ders kitabına bağlı kalarak işlendiğini, öğrencilerin ders 

kitabının dışında farklı kaynaklardan, anılar, şiirler, romanlar gibi konuyu 

pekiştirecek kaynaklar kullanılmasını istediğini ifade etmiştir. Buna ek olarak 

Akbaba (2005), Aktaş ve Marancı (2018) tarih öğretiminde fotoğraf 

kullanımını, Dilek ve Yapıcı (2005) öykülerin kullanımını, Çetingöz (2006) 

not alma stratejilerinin kullanımını, Demircioğlu (2007), Öztaş (2008) 

filmlerin kullanımını, Erol (2012) tarihi romanların kullanımını, Sarıköse 

(2011) menkıbelerin kullanımını, Işık (2011) birinci ve ikinci elden 

kaynakların kullanımını, Yahşi ve Keleş (2013) gazete kullanımını, Erdem 

(2005) karikatürlerin kullanımını, Aktekin (2010) yerel tarihin kullanımını, 

Arslan (2013), Akbaba ve Kılcan (2014) ve İncegül (2010) sözlü tarih vb. 

birçok farklı yöntemin kullanılmasını önermektedirler. Bu araştırma 

bağlamında öğretmen adaylarının özellikle de sosyal bilgiler öğretmeni 

adaylarının tarih dersine yönelik tutumlarını arttırabilmek için 

1. Üniversitelerde tarih dersini veren öğretim elemanlarının derslerini 

işlerken sadece anlatım yöntemine başvurmamaları ve çeşitli yöntem 

ve tekniklerin kullanılması, 

2. Tarih dersini veren öğretim elemanlarının teknolojiyi yakından takip 

etmeli ve tarih öğretiminde teknolojiden yararlanmalıdır. Örneğin 

verilen ders ile ilgili internet sitesi kurularak ya da hazır kurulmuş 

olan (Edmodo, Beyazpano vb.) sitelerden yararlanılarak dersin 

içeriği ile ilgili ödevler, etkinlikler, araştırma konuları, ilgili linkler 
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ve tartışma konuları açılarak bu sayede öğretmen adaylarının 

tutumlarının arttırılması, 

3. Tarih öğretimine yönelik daha düşük tutum puanına sahip kadın 

öğretmen adaylarının tutum puanlarını daha olumlu duruma 

getirilmesi için çeşitli tarih öğretimi atölyelerinin yapılması, 

4. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının tarih veya tarih öğretmenliği 

anabilim dallarında eğitim gören öğretmen adayları ile ortak projeler 

geliştirmeleri, 

5. Dersler görsel materyal olarak sunu, slayt okumaktan ziyade konu ile 

ilgili belgesel, film, edebi eser, dergi vb. görsel materyaller 

kullanılması, 

6. Üniversitelerin fiziki koşullarına göre sosyal bilgiler öğretmeni 

adayları için tarih dersliklerinin oluşturulması, 

7. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarına araştırma ödevlerinde özellikle 

birinci elden kaynaklardan yararlanılmasına özen gösterilmesi,  

8. Bu araştırma iki farklı devlet üniversitesinin birinci ve dördüncü 

sınıflarında eğitim gören sosyal bilgiler öğretmeni adayları ile 

yapılmıştır. Farklı bölüm, sınıf düzeyi ve üniversitelerde de bu 

araştırmaya benzer ancak farklı örneklem gruplarına ve farklı 

yöntemler ile (karma, nitel) araştırmalar yapılması vb. öneriler 

getirilebilir. 
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MÜZE PEDAGOJİSİ VE YARATICI 
DRAMA 

 
Gülten YILDIRIM* 

 

Giriş 

Doksanlı yılların başında, henüz bir ortaokul öğrencisiyken bir dönem ödevi 

vesilesiyle Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gitmiştim. Bu, 

hayatımdaki ilk müze deneyimimdi. Sanırım benimle birlikte müzeyi gezen 

babam da bu vesileyle ilk kez bir müze görüyordu. Ödevim müzeyi gezip 

tanıtmak üzerineydi. Ders kitaplarında gördüğüm nesnelerin orijinallerini 

orada canlı olarak görmek beni oldukça şaşırtmıştı. Sanırım beni şaşkınlığa 

uğratan, nesnelerin gerçek ve bu şekilde ulaşılabilir olmalarıydı. Ayrıca 

müzede ne kadar çok şey vardı! Ödevim konusunda kafamın karıştığını, not 

tutmaya neresinden ve nasıl başlamam gerektiğini bir türlü bilemiyordum. 

Birçok nesneye ilişkin bilgi pano ve kartlarından edindiğim bilgiyi not ederek 

ilk müze deneyimimi edindim! Oysa müze, tıpkı okulum gibi Ulus 

semtindeydi ve ben oraya ya okulumla birlikte hiç gitmemiştim ya da 

gittiysem bile kalıcı bir yaşantı elde etmemiştim... 

Benim bir öğrenci olarak yaşadığım bu durum, müzelerin eğitimde 

kullanılması ve eğitim yaşantılarının zenginleştirilmesi konusunda 

gerçekleşen arayışların serzenişte bulunduğu ve değiştirmeye çalıştığı birçok 

yön barındırmaktadır: eğitim öğretim sürecinde en azından yakın çevredeki 

müze vb. imkanlardan yararlanmak; müzede eğitimi bilgi panosu ve kart 

okumaktan kurtararak zengin eğitim yaşantıları kazandırmak; müzelerin insan 

ve toplumla, tarihle ve bugünle bağlantısını kurmak… Doksanlı yılların 

sonunda Bekir Onur, “Çok zengin müzelerimiz var, gitgide çağdaşlaşan 

okullarımız var; ama müze ile okul arasında hemen hemen hiçbir şey yok.” 

(Onur, 1999, s. 9) derken bu sorunu dile getiriyor, bu konudaki çalışma ve 

politikaların yetersizliğine dikkat çekiyordu. Fakat aynı dönem, yaygın 

olmasa da müze eğitimi ve özellikle müzede drama konusunda öncü 

çalışmalara da şahitlik ediyordu. Onur’un bu satırları yazdığı dönemden 

bugüne müzecilik ve müzelerin eğitim ile ilişkisi köklü bir değişikliğe 
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uğramıştır. Bugün müzeler, hepsi için söylemek zor olsa da, çok çeşitli 

yöntemler kullanarak ziyaretçilerine yeni keşif imkanları sunabiliyorlar. 

Öğretmenler, müzelerin eğitimde kullanılması konusunda daha bilinçliler. 

Müze eğitimini destekleyen eğitim politikaları üretiliyor. Bu çalışma, 

müzelerin bir eğitim kurumu olarak yaşadığı bu dönüşüm sürecini, eğitimsel 

işlevlerini ve müzeleri okumanın zengin bir yolunu sunan yaratıcı drama 

yönteminin müze eğitiminde kullanılmasının rolünü incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Müze  

Müzeler, insanın, yaşadığı dünyayı ve dolayısıyla kendisini anlama çabasına 

ışık tutan önemli kurumlardan birisidir. İnsan, doyumsuz merakı ile kişisel ve 

kültürel geçmişini bilmek, hatırlamak, incelemek ve anlam vermek için ortak 

bir istek duyar. Bu merak, hem bireyin hem de toplumun kendisini bilmesi 

için gereklidir (Talboys, 2005).  İnsan merakının zaman ve mekandaki 

arayışının en somut sonuçlarının görüldüğü alanlar olan müzeler, insanlık 

yürüyüşünde atılan adımların izlerinin görülmesine ve böylece insanlığın 

zaman içerisindeki ilerleyişine değer biçilmesine dair önemli kanıtlar sunarlar. 

Değer biçme, geçmişi anlamak kadar bugünü ve geleceği şekillendirmek 

açısından da önem taşımaktadır. Bu arayışta, geçmişi öğrenmenin en geçerli 

kaynaklarından birisi ise zaman içerisinde üretilmiş olan nesnelerdir: “Tarihin 

eski dönemlerine ait yazılı kaynaklara- gerek koşullar, gerekse yaşam tarzları 

itibariyle- her zaman ulaşılamayabilir. Özellikle uzak geçmiş için yazılı 

kaynaklara ulaşmak, hele özgün olanlarını bulmak mümkün bile değildir. Söz 

ise zaman içinde uçup gitmiştir. Geriye kalan, zamanın zor koşullarına 

dayanıp tarih içinde yolculuk edebilmiş nesnelerdir.” (Madran, 2001, s. 176). 

Bu nedenle klasik bakış açısına göre, çok çeşitli nesnelerden oluşan 

koleksiyonların müzelerin varlık sebebi olduğu kabul edilmektedir. Müzeler, 

sahip olduğu bu zengin koleksiyonları ile insan yaşamını şekillendiren sosyal 

ve tarihsel fenomenlerin anlaşılabilmesinde temel rollerden birisini 

oynamaktadır (Talboys, 2005). 

İnsanın müzeyle ilişkisinin, zaman ve tarihle mevcut olan içkin 

bağından kaynaklandığı söylenebilir. Zaman insana içkin bir fenomen, insan 

tarihe içkin bir varlıktır. Her birimiz kendi yaşamlarımıza devam ederken aynı 

zamanda geleceğin geçmişini oluşturan varlıklarız. Bizden önce yaşayanlar da 

bizim geçmişimizi oluşturdular. Kendi yaşamlarımızı devam ettirirken mikro 

bir tarih yazıyoruz. İnsana ve çevresine ait her türlü nesne bu tarihin bir 

tanığıdır (Madran, 2001, s. 176). Örneğin sahip olduğunuz en eski eşyayı ya 

da nesneyi düşünün: Bu eşya/nesne, size nasıl ulaştı? O “an”ı hatırlıyor 

musunuz? Sizden önce başka birileri bunu kullandı mı? Bu eşya/nesneyi 



 

 

 

 

 

 

 

Müze Pedagojisi ve Yaratıcı Drama 

 

 

 

277 

neden korudunuz? Bu eşya/nesnenin sizin için bir değeri var mı? Varsa bu 

değer nereden kaynaklanıyor? Bu eşya/nesne, sizin yaşamınızı anlamak 

konusunda hangi sorulara yanıt veriyor? Sadece bu eşya/nesne üzerine 

düşünmek bile yaşadığınız kültürel, toplumsal, ekonomik koşullar hakkında 

birçok şey söyleyebilir. İnsan yaşamı bu düşünce ve yaşantılarla anlam ve 

bütünsellik kazanır. Mikro tarihimiz içerisinde olaylar, durumlar, zamanlar 

birbirine bağlanır. Tıpkı, insanın örneklenen birinci elden yaşantıları ile sahip 

olduğu bütünlük gibi, “Bir kültür, kendisinin ve diğer kültürlerin ilk elden 

deneyimleri ve aralarındaki ilişkilerden biriktirdikleriyle bir bütünlüğe” ulaşır 

(Talboys, 2005, s. 7). Bu açıdan “Bir toplumun gelişimini anlamak ve 

meydana getirdiği belirli bir kimliği kavrayıp dile getirmek için, ancak birikim 

odaları bazı ipuçları verebilir” (E. Eldem, 2001, s. 200). Bir ülkenin sahip 

olduğu koleksiyonlar, ülkenin tarihsel gelişimindeki değişimi ve sürekliliği, 

başarılarını ve ilerlemesini ve zaman içinde karşılaştığı zorlukları yansıtan 

eşsiz bir kaynaktır (Ambrose & Paine, 2006, s. 5). Müzeler, bu çerçevede 

insanların toplumsal hafızasının bir formu ve koruyucusudur (Ambrose & 

Paine, 2006; Talboys, 2005). 

Kültürel bir olgu olarak müzelerin uzun bir tarihe sahip olduğu 

söylenebilir. Zaman içerisinde siyasi ve kültürel değerler değiştikçe ve 

geliştikçe, müzelerin sahip olduğu rolleri ve değerleri konusundaki algılar da 

değişmiştir (Ambrose & Paine, 2006). Müzeler, her ne kadar özellikle 18. ve 

19. yüzyıllarda gerçekleşen dönüşümle birlikte ortaya çıkan kurumlar olarak 

görülse de müze sözcüğünün kökeni oldukça eskiye dayanmaktadır. Müze 

sözcüğü etimolojik köken olarak Grekçe bir sözcük olan ”mouseion” (Latince 

museum) sözcüğünden türemiştir. Mouseion, Grek mitolojisindeki Mousa 

denilen dokuz ilham perisinin adından türetilmiştir ve “Musalar’ın 

yeri/tapınağı (ya da ilham perilerinin yaşadığı yer/ bilimler tapınağı) anlamına 

gelmektedir. Tarihte Mouseion adının ilk defa Helenistik dönemde I. 

Ptolemaios Soter (MÖ 305-283) tarafından İskenderiye’de kurulan ve ünlü 

kütüphaneyi de içine alan akademik merkez için kullanıldığı kabul 

edilmektedir (Alexander & Alexander, 2008; Yücel, 2006, s. 240-241). 

İskenderiye Müzesi'nde düşünürlerin heykelleri, astronomi ile ilgili aletler, 

cerrahi aletler, fil gövdeleri, hayvan postları ile botanik ve zoolojik bir park 

vardı, ancak kurum esas olarak bir üniversite veya felsefi akademi rolü 

oynuyordu (Alexander & Alexander, 2008). Kimilerine göre bu haliyle müze, 

başlı başına bir eğitim kurumu olarak sayılabilirken (Zwaka, 2008), kimilerine 

göre tümüyle bir araştırma merkezi olarak işlev görüyordu. 

Antik çağdan gelen bu müze fikri, ortaçağda önemli bir varlık 

gösteremedi. Bu dönemde özel ve değerli nesnelerin kilise, katedral, manastır 

gibi dini mekanlar ile kralların ve asillerin saray ve şatolarında herhangi bir 
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sergileme amacı gütmeksizin biriktiği görülmektedir. (Alexander & 

Alexander, 2008). 16., 17. ve 18. yüzyıllarda hükümdarlar, papazlar, 

hekimler, eczacıların oluşturduğu bu “merak edilesi şeylerin toplandığı özel 

odalar” (Burke, 2002, s. 116) daha sonraki dönemde modern müzelerin 

temelini oluşturmuştur. Zamanla özel amaçlarla oluşturulmuş olan bu 

koleksiyonlar, bakımı ve korunmasının sorunlar yaratması nedeniyle 

sergilenmeye başlayacaktır. Bundan sonra gelişen dönem, daha çok sahip 

olunan koleksiyonların tüm halka açılmasının aşamaları olarak görülebilir. Bu 

kapsamda modern müze, Rönesans hümanizmi, 18. yüzyıl aydınlanması ve 

19. yüzyıl demokrasi hareketlerinin bir sonucu olarak doğmuştur (Crook’tan 

akt. Alexander & Alexander, 2008, s. 5). 

Zaman içerisinde, müzelerin sahip oldukları anlayışlara dayalı olarak 

müzenin anlam ve işlevlerinde de önemli değişimler gerçekleşmiştir. Bu 

süreç, müze konusunda bir paradigma dönüşümü olarak nitelendirilmektedir 

(Karadeniz ve Özdemir, 2018). Müze anlayışı ve uygulaması konusunda 

yaşanan en önemli değişimin koleksiyon odaklı müze yaklaşımından izleyici 

odaklı müze yaklaşımına doğru geçilmesiyle gerçekleştiği söylenebilir. Bu 

değişimleri müze tanımlarında da gözlemek mümkündür. Tüm dünyada 

müzecilik konusunda politika belirleyen bir kuruluş olan Uluslararası Müzeler 

Birliği’nin (International Council of Museums-ICOM) zaman içerisinde 

yaptığı müze tanımları bu paradigma değişiminin anlaşılmasında yol 

göstermektedir (Karadeniz ve Özdemir, 2018). ICOM’un ilk kez 1946’da 

yaptığı tanımda, müzenin koleksiyon ve içerik ile mekan boyutunun 

vurgulandığı, halka açık tüm koleksiyonları içeren kültür kurumlarının müze 

olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. Birliğin 1951’de yaptığı tanımda ise ilk 

kez “eğitim” boyutuna yer verilmiş ve müzenin toplum yararına çalışan bir 

kurum olduğu vurgusu yapılmıştır. Sonraki dönemlerde müzelerin kar amacı 

gütmeyen ve toplumun gelişimine hizmet eden kurumlar olduğu dile 

getirilmiştir (Karadeniz ve Özdemir, 2018). ICOM’un 2007 yılında yaptığı ve 

halen geçerliliğini koruyan tanımına göre ise müze, “topluma ve toplumsal 

gelişmeye hizmet eden, halka açık, insanlığın ve yaşadığı çevrenin somut ve 

somut olmayan mirasını eğitim, inceleme ve zevk alma amacıyla toplayan, 

koruyan, araştıran, bilgiyi paylaşan ve sergileyen, kar amacı gütmeyen, 

sürekliliği olan bir kurumdur.” (ICOM, 20.06.2020). Bu son tanımda, 

müzenin toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka açık bir eğitim kurumu 

olmasına, somut olmayan kültürel mirası öne çıkarmasına ve sürekliliği olan 

bir kurum olmasına vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede müzenin “kamusal alanın 

demokratik bir kurumu olduğu ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği 

vurgulanmıştır.” (Karadeniz ve Özdemir, 2018, s. 160). Bu tanım aynı 

zamanda, müzenin ne olduğu ve amacı konusunda zamanla ortaya çıkan beş 

temel işlevini de birleştirip vurgulamaktadır: Toplama, koruma, araştırma, 
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sergileme ve eğitme. Müze tanımları ve bu alandaki alanyazın genel olarak 

değerlendirildiğinde, müzenin zamanla topluma yönelik bir hizmet alanı 

olarak ortaya çıktığı, sadece nesnelere dayalı koleksiyon toplama ve koruma 

anlayışından sıyrılarak toplumun gelişiminde rol üstlenme ve eğitim rolünün 

vurgulandığı, somut kültür yaklaşımı ile birlikte somut olmayan kültür 

yaklaşımının da benimsendiği, müze ziyaretçilerinin de müzenin önemli bir 

paydaşı olarak konumlandırıldığı bir paradigma değişiminden söz edilebilir. 

Müzelerin işlevi değiştikçe, müzeden yararlananların 

isimlendirilmesinde de dönüşümlerin yaşandığı gözlenmektedir. Uzun bir 

süre müze ile etkileşim süreci için kullanılan “müze gezisi”, “müze ziyareti” 

gibi kavramların yerini bugün “müzeyi kullanmak”, “müzeyi okumak” gibi 

daha diyalog odaklı kavramların aldığı görülmektedir. “Müze gezisi” ya da 

“müze ziyareti” ifadeleri, geleneksel müzelerin kurumsallaşma süreci 

içerisinde, dünya tarihinde ortaya çıkmış özel, eşsiz, değerli ve herkes için 

kolay ulaşılamayan nesnelerin ya da eserlerin sergilenmesine ve ziyaretçilerin 

bu eserleri görmek için müzelere gitmesine atıf yapmaktadır. Bu anlayış aynı 

zamanda müzelerin, bu çok değerli eserleri toplayan, koruyan ve sergileyen 

kurumlar olma rolleri ile paralellik gösterir. Oysa bugün, müzeler daha çok 

katılım, etkileşim ve deneyim üzerine odaklanan kültür kurumları olarak 

konumlanmaktadır. Freudenheim (2001, s. 151) yaşanan bu dönüşümü, 

“Müzelerin, inançları geçmişten geleceğe taşıyan bir kurum olmaktan, bir 

forum veya fikirlerin açık alanı olmaya doğru geliştiğini gördüm” sözleriyle 

dile getirir. Bu açıdan “müze ziyaretçisi”nden “müze kullanıcısı”na doğru 

yaşanan söylem değişimi, özünde müzede edinilen deneyime ve varoluş amaç 

ve biçimine yönelik köklü bir dönüşümü nitelemektedir. Talboys’a (2005) 

göre müze ziyareti, derin bir anlayışa yol açacak olan müzik dinlemeye, bir 

kütüphaneyi ziyaret etmeye, bir kitap okumaya, tiyatroya veya sinemaya 

gitmeye benzer bir deneyim olmalıdır. N. Eldem (2001, s. 124), belki de 

değişe gelen bu yaklaşımın bir yansıması olarak “müzeyi gezmekten” ziyade 

“müzeyi okumak” gerektiğini belirtmektedir. 

Müzelerin gelişim süreci ve amaçları değerlendirildiğinde genel olarak 

beş temel işlevinden söz edilmektedir: Toplama, koruma/belgeleme, 

sergileme, araştırma ve eğitim. Kuşkusuz bu işlevler arasında bir seçim 

yapmak söz konusu değildir. Bu işlevlerden her birisi toplumu, tarihi daha iyi 

anlamak ve bunu topluma aktarmak konusunda önemli bir rol üstlenir. 

Müzeler, bilgi kurumları olarak bilginin üretilmesinde ve yayılmasında 

önemli bir rol üstlenmektedirler (Uralman, 2006). Bu nedenle, müzelerin 

toplama, koruma, araştırma gibi işlevleri ihmal edilemez. Bununla birlikte 

elde edilen bilginin nasıl ve hangi amaçla sergilendiği, elde edilen bilginin 

paylaşımında nasıl bir epistemolojinin benimsendiği önem kazanır. Nesne 
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merkezli müzecilik yaklaşımı, daha ileri aşamaları için E. Eldem’in (2001, s. 

202) nitelemesiyle nesne fetişizmi, yerini yavaş yavaş etkinlik odaklı bir 

müzecilik yaklaşımına bırakmaya başlamıştır. Özellikle somut olmayan 

kültürel miras konusundaki akademik çalışmalar ve müzecilik 

uygulamalarının geliştirilmesi konusundaki çalışmalar sonucunda müzelerin 

sadece belirli nesnelerin sergilendiği kurumlar olmasının yanı sıra geliştirdiği 

çeşitli etkinliklerle ortaya çıkmasını ve “bir hazine/depodan çok atölye gibi 

işlemesini; hatta çekici ve eğitsel deneyimler ve yorumlar sunmasını” içeren 

bir “yaşayan müze” kavramının geliştirildiği görülmektedir (Tezcan 

Akmehmet, 2017, s. 2). Bugün, toplumun müze ile nasıl bir etkileşime girdiği, 

müzenin anlatısının ya da mesajının odağına neyin yerleştirildiği, müze 

kullanıcılarının bu süreçte nasıl varoluşlar gösterdikleri ve daha özel olarak 

bu değişimin eğitime yansımaları hala üzerinde düşünülen, yeni oluşumlara 

açık bir alandır. Bu süreçte müzelerin eğitim işlevi de bir dönüşüm 

yaşamaktadır. 

 

Müzelerin Bir Eğitim Ortamına Dönüşmesi: Müze Pedagojisi 

Müzelerin, eğitim ile ilişkisi her ne kadar modern dönemle birlikte geliştiği 

kabul edilen bir anlayış olsa da müzede eğitimin, müzenin kendisi kadar eski 

olduğunu savunanlar vardır. Bu görüşü savunan Zwaka (2008), Antik 

dönemdeki yapı ve işlevinden hareket ederek “Mouseion”un daha o zaman bir 

eğitim kurumu olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında müzelerin, 

bugün anlaşıldığından biraz daha farklı bir şekilde de olsa çok eskiden beri 

öğrenme ile ilişkilendirilen bir mekan olduğu anlaşılmaktadır. Kurumsal 

müzelerin Ortaçağ sonrasında ortaya çıkmasıyla birlikte müzelerin eğitim 

rollerinin de gün yüzüne çıktığı söylenebilir. Özellikle İngiltere deneyiminde 

müzeler 19. yüzyılın başında, toplumun bilgi edinme kaynakları arasında yer 

alan kütüphane, konferans salonları gibi diğer birçok kurumun yanında 

yerlerini almışlardı (Hooper-Greenhill, 1999, s. 14). Bu yüzyılda müzelerin 

okul çocukları için de önemli bir kaynak olduğu kabul edilmiş, müzeler ve 

okullar arasındaki işbirliğinin arttığı gözlenmişti. 19. yüzyıl boyunca ve 20. 

yüzyıl başında müzelerin temel rolü eğitim olarak görülürken 1. Dünya Savaşı 

ile birlikte bu görüşün değişmeye ve işbirliğinin azalmaya başladığı 

görülmektedir (Hooper-Greenhill, 1999). 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar 

başlayan bu ilişki, genel olarak müzelerin eğitim işlevinin daha belirgin bir 

şekilde ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Zwaka (2008, s. 49), daha önce 

yayımlanmış aynı adlı bir kitaba atıfta bulunarak müzenin zamanla değişen 

rolü ve eğitim açısından işlev kazanması sürecinde yaşanan dönüşümü “Müze 

tapınaklarına karşı öğrenme mekanları!” sözleriyle özlü bir şekilde ifade 

etmektedir. 
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Müzelerin işlevleri konusunda yaşanan paradigma değişiminin müzede 

eğitimin epistemolojisini değiştirdiğini de görmek gerekir. 19. yüzyılda 

kurulan müze-eğitim ilişkisinin epistemolojik olarak yer yer daimici, yer yer 

esasici bir yapıda olduğu söylenebilir. Nitekim bu süreçte, müzeler ulusal 

değerleri ve kültürü aktarmanın bir aracı olarak görülüyordu (Hooper-

Greenhill, 1999). Fakat 20. yüzyılın başlarından itibaren bu yaklaşımda 

değişimler olduğu görülmektedir. John Dewey’in pragmatik felsefeye dayalı 

olarak geliştirdiği ilerlemeci eğitim yaklaşımında müzelerin bir keşif alanı 

olarak görülebileceği anlaşılıyordu. Dewey, Okul ve Toplum adlı eserinde 

önerdiği okul yapısının üçüncü katının ortasına müzeyi, katın çevresindeki 

dört köşeye de fizik ve kimya laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı, müzik ve 

sanat alanlarını yerleştiriyordu (Dewey, 1915/1966). Dewey (1929)’e göre 

müzede gördüğümüz ve o anki deneyimimizin bir parçası olan bir nesne, her 

ne kadar bugüne ait bir malzeme olmasa da çeşitli incelemeler, akıl 

yürütmeleri, karşılaştırma ve değerlendirmeler sonucunda geçmişe dair 

çıkarımlarda bulunmanın ve o dönemi olabildiğince doğru anlamanın bir 

yolunu sunmaktadır. Sadece Dewey değil, belki de Rousseau’dan başlayan 

çocuk merkezli eğitim hareketine katkıda bulunan birçok düşünürün 

görüşleriyle desteklenen bu süreç, müzelerde gerçekleşen eğitim açısından da 

önemli sonuçlar doğurmuştur. 

19. yüzyıldaki anlayış, müzelerin kendiliğinden bir eğitim ortamı 

olduğu, müzede bulunmanın bu eğitimi zaten gerçekleştireceği yönünde bir 

algıyla şekillenmiştir (Hooper-Greenhill, 1999). Bu anlayışın etkisiyle 

müzenin eğitim işlevi, eğitim amaçlı müze ziyaretlerinin uzun zaman 

geleneksel müze ziyareti şeklinde anlaşılmasına ve gerçekleşmesine yol açmış 

ve ziyaretçileri koleksiyonların birer seyircisi olarak konumlandırmıştır. Fakat 

özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren, eğitim ve öğrenme konusundaki 

yenilikçi yaklaşımların etkisiyle birlikte, tek taraflı ve pasif bir şekilde 

gerçekleşen eğitim yaklaşımının yerini zamanla daha programlı, etkileşimli ve 

aktif müze çalışmaları almaya başlamıştır. 21. yüzyılda müzeler, daha 

demokratik, topluma açık ve toplumsal katılıma imkan veren, toplum için 

toplumla var olmayı amaçlayan kurumlar olarak felsefe, misyon, vizyon, 

amaç ve işlevlerini toplumsal çalışmalar odağında geliştirme çabası 

içerisindedirler (Karadeniz, 2017, s. 20). Bu da eğitim konusunda yenilikçi 

yaklaşımlara daha duyarlı olunmasını ve ziyaretçilerin katılımcı rollerinin 

vurgulanmasını ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte müze eğitimi deneyim 

üzerine daha çok eğilen bir eğitim alanı haline gelmiştir. Bu kapsamda birçok 

müze, ziyaretçileri için eğitim programları geliştirmiş ve eğitim birimleri 

oluşturmuştur. Müze ziyaretçisi kavramından müze kullanıcısı kavramına 

geçişi yansıtan bu perspektif değişimi (Black, 2012), müzelerde öğrenmeyi, 
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koleksiyonun hazır bilgisinin alınması yerine deneyime odaklanan bir anlam 

inşa etme süreci üzerine temellendirmektedir. 

Eğitimin, müzenin temel işlevlerinden birisi haline gelmesiyle birlikte 

müze pedagojisi olarak adlandırılan alanın ortaya çıktığı görülmektedir. Müze 

pedagojisi kısaca “Müzeden hareketle ve müze yoluyla öğretmek olarak” 

tanımlanmaktadır (Adıgüzel, 2011, s. 34) ve müzelerin bir yaşam boyu 

öğrenme merkezi olarak hem yetişkinler hem de çocuklar için zengin bir 

öğrenme ortamı olarak algılanmasını ve kullanılmasını önermektedir. Kapsam 

açısından bakıldığında müze pedagojisi, kültür pedagojisinin bir alt alanı 

olarak değerlendirilebilir. Müzelerin önemli içerik alanlarından birisini kültür 

ögeleri oluşturduğu için müze eğitimi organik olarak kültür eğitimiyle 

bağlantılıdır. San (2008/2018) bu bağlantıyı şöyle açıklamaktadır: 

Kültür pedagojisi, insanlığın ürettiği kültür birikimini eğitsel bir 

yaklaşım içerisinde insanlara aktarmayı amaçlar. Bu çalışmalar, sağaltım 

sağlamak gibi bir işlevinin yanı sıra sanatların öğrenmedeki rolünün 

anlaşılması, sosyokültürel eylem ve etkinliklerde bulunmak, bilinçlenmeyi 

sağlayarak toplumsal eleştiriye yönelik değerlendirmelerde bulunulmasını 

sağlamak gibi işlevlere sahiptir. Kültür pedagojisi, kültür kalıtını, bunun 

günümüz ve gelecekle olan ilişkisini irdelemek adına ve ayrıca yukarıda 

sayılan estetik duyarlılık, sosyokültürel ve estetik öğrenme, toplumsal eleştiri 

yapabilme ögelerini işe katabilmek için ister çalışma uzamı olarak, ister birçok 

yaratım ve üretime bir başlangıç noktası, bir kaynak, bir imgeleme ögesi 

olarak müzelerden yararlanır (s. 283). 

 

Müzeler bilgi, esin, eğlence ve veri kaynağı olarak önemli bir 

potansiyele sahiptir (Hooper-Greenhill, 1999, s. 14). Bu açıdan bakıldığında 

müzelerin eğitim sürecinde işlevsel bir şekilde kullanımının eğitim 

hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkıda bulunduğu görülmektedir. Etkin 

bir şekilde gerçekleştirilen müze etkinliklerine katılan çocuk ve yetişkinler, 

bu süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalar aracılığıyla müze ile bir bağ kurarak 

tarihsel, sanatsal ve kültürel mirası sahiplenme duygusu ve koruma bilinci 

geliştirecektir (San, 2001/2018, s. 239). Bunun yanı sıra, müzelerde 

gerçekleştirilen çalışmalar, bireylerin müzeleri bir yaşam boyu öğrenme 

merkezi olarak konumlandırmalarını sağlayarak toplumda müzeyi bir yaşam 

biçimi haline getirme ve bir müze kültürü oluşturma konusunda belirleyici bir 

rol oynar (Onur, 2010’dan akt. Okvuran, 2012b, s. 171-172). Müzeyi bir 

öğrenme mekanı olarak deneyimlemek, birkaç kez gerçekleştirilen bir 

öğrenme deneyiminden ziyade müzenin bir öğrenme ortamı olarak yeniden ve 

yeniden keşfedilmesine, bu amaçla müze ziyaretinin hayatın temel bir ihtiyacı 

haline gelmesine atıf yapan bir durum olarak kabul edilmelidir. İnsanların, 
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müzede yaşadıkları bir öğrenme deneyimi, onların daha sonra müzeye tekrar 

gelmelerine ön ayak olan bir deneyim olmalıdır. Müze eğitiminin temel 

amaçlarından birisi, “toplumda bir müze kültürü yaratmak, müzelere eğitim 

işlevi kazandırmak, böylece müze konusunda farkındalık yaratmak”tır 

(Okvuran, 2012b, s. 171). 

Müze pedagojisi, eğitim bilimi, estetik ve müze bilim üzerine kuruludur 

(San, 2008/2018, s. 284). Müzelerin sahip olduğu koleksiyonlar düş gücünün 

ateşlenmesi ve yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda zengin bir kaynak sunar 

ve yeni deneyimler için fırsat yaratır (Gartenhaus, 2000). Bu yönüyle müzeler, 

sanat ve estetik eğitiminin gerçekleştirilebileceği ana mekanlardandır. 

Sanatların incelenmesi, taklit ve takdir edilmesi estetik algı ve duyarlılığın 

gelişimine katkıda bulunur (Okvuran, 2012a, s. 47). 

Müzede öğrenme kaçınılmaz olarak disiplinlerarasıdır (Hooper-

Greenhill, 1999). Toplumsal yaşamı oluşturan olgu ve kurumların çok 

çeşitliliği ve boyutluluğu, müzelerin de bu boyutları yansıtacak şekilde 

çeşitlenmesini, birçok müze türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Farklı 

derecelerde olmakla birlikte birçok spesifik müze koleksiyonu tarih, mekan, 

ekonomi, politika, sanat, kültür vb. açısından çok boyutlu şekilde 

“okunabilir”. Müze çok çeşitli açılardan incelendiğinde belirli bir dönemde 

yaşayan toplumun çeşitli yönlerine dair bütüncül bir yorum geliştirilmesini 

sağlar. Kurumun doğası gereği sahip olduğu bu zenginlik, eğitim fırsatları 

açısından da önemli bir zenginlik sağlamaktadır. Bu açıdan müze eğitimi, olgu 

ve olaylara çok boyutlu bakış açısının geliştirilmesine imkan sunar. 

 

Müzeyi Drama ile Keşfetmek 

Müze eğitimi konusundaki anlayışın, geleneksel müze eğitimi anlayışından 

modern eğitim anlayışına doğru değişmesiyle birlikte bu süreçte 

kullanılabilecek yöntemler de çeşitlenmiştir. Müzede gerçekleştirilecek 

eğitimlerde en pasif olandan en aktif olana çok çeşitli yöntem ve teknikler 

kullanılabilir (Yılmaz, Yıldırım, Filiz ve İbrahimoğlu, 2018). Drama bu 

yöntemler içerisinde öğreneni en aktif kılan ve müzede eğitim için önemli 

potansiyele sahip olan yöntemlerden birisidir. “Yaratıcı drama, doğaçlama, rol 

oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup 

çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir 

soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden 

düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden 

geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerle anlamlandırması, canlandırması” (San, 

1991/2018, s. 75) olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcı drama çalışmalarına 

katılanlar, bir konuyu o an oluşturdukları kurgular aracılığıyla irdeler, üzerine 

düşünürler. Anlık olarak gelişen rol ve doğaçlamalar, bu sürecin en önemli 
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özelliğidir. Müzede drama çalışmaları ise müze eğitiminde drama süreçlerinin 

işe koşulmasını içermektedir. Drama yönteminde kullanılan teknikler ve 

çalışmalar, müzenin teması, içeriği, hikayesi, mekânsal yapısı ve öğretim 

amaçları dikkate alınarak uygulanır. 

Müzede öğrenme, çoğu zaman nesnelerle ilgili bir öğrenme gibi görülür 

fakat aslında ve gerçekten insan üzerine bir öğrenme sürecidir (Lord, 2007, s. 

285). Müzeler insanlara, insanla ve çevresiyle ilgili hikayeler anlatır. 

Buralarda geçmişin insan deneyimlerini gözleme imkanı ediniriz (Talboys, 

2005). Müzenin anlattığı hikayeleri ve insan deneyimlerini en iyi şekilde 

alımlama yöntemlerinden birisi çeşitli kurgular oluşturarak, bu kurgular 

içerisinde rol oynamak ve düşünmektir. Böylece drama yöntemiyle, gerçek 

nesnelerden yola çıkarak dramatik öğrenme özelliklerinin dahil edildiği çeşitli 

kurgusal yapılar içerisinde insanı ve kültür anlamanın bir yolu oluşturulur. 

Normalde sadece izleyerek gözlemlendiğinde akla gelmeyen birçok soru, 

doğaçlamalar içerisinde kendiliğinden ortaya çıkmaya ve şekillenmeye başlar. 

İlişkisel düşünme süreçleri gelişir. Doğaçlama ve rol oynama yöntemleri 

kullanılarak bireyler ile cansız nesneler arasında, didaktik olmayan, eğlenceli 

bir ilişki kurulur. Bu ilişki, eğitim süreçleri açısından güçlü bir deneyim ve 

yorum zenginliği sağlar (Earl, 1997’den akt. San, 1998/2018). Bu süreçte, 

çoğu zaman tekil ve bağlamından çıkarılmış olarak görülen nesne ve eserlerin, 

insani öyküler içerisindeki yeri belirlenmeye ve böylece canlandırmalar 

yoluyla insanı ve tarihi daha iyi ve bütüncül olarak anlamanın imkanları 

aranmaya başlanır. 

Kendi başına çok zengin bir öğrenme çevresi oluşturan müzenin drama 

yöntemiyle incelenmesi bu zenginliğe farklı derinlikler katmaktadır. Müzede 

drama çalışmaları, eğitim sürecinin bilişsel boyutuna ek olarak duyuşsal 

boyutuna da odaklanılmasını sağlamakta, böylece daha bütüncül bir öğrenme 

süreci geliştirilmektedir. Tam bir öğrenme için eğitimin bilişsel boyutuna ek 

olarak duyuşsal boyutuna da odaklanılması, drama yönteminin müzelerde 

gerçekleştirilen eğitimlerde bir yöntem olarak kullanılması için önemli bir 

temel oluşturmuştur (San, 2008/2018, s. 287). Müzede eğitim çalışmalarına 

katılanlar, “duyu organlarının tamamını kullanarak, keşfederek, araştırarak, 

bizzat uygulamalara katılarak daha etkili ve kalıcı yaşantılar elde edebilirler.” 

(Adıgüzel, 2010, s. 152). Bu yolla bir öğrenme süreci deneyimleyenler, 

bilişsel olarak elde ettikleri bilgileri öznelleştirme imkanı kazanır ve bu 

bilgileri daha yararlı ve işlevsel olarak kullanabilir duruma gelirler (San, 

1990/2018). Ayrıca drama sürecinin öğrenmeyi daha eğlenceli bir hale 

getirmesi, öğrenenlerin müzeyi daha motive olmuş bir şekilde keşfetmelerine 

imkan hazırlamaktadır. 

Müzede gerçekleştirilen drama çalışmaları, öğrenenlerin olayları ve 

durumları daha yaratıcı bir zeminde ele almalarına imkan sunar. “Çocuğun 
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öğrenme sürecine etkin katılabilmesi için duygularını, düşlem gücünü, 

imgeleme yetisi ve imgesel düşünmeyi kullanabilmesi, düşlerini devreye 

sokabilmesi gerekir” (San, 1990/2018, s. 66). Drama bütün bu potansiyelin 

ortaya çıkması için uygun ve özgür bir ortam oluşturur. Landy (1982)’ye göre 

müze, dramanın dönüştürücü doğasının altını çizen bir ortamdır. Bu süreçte 

sadece cansız nesneler canlandırılmakla kalmaz, aynı zamanda insanlar, 

“hayal gücünün basit uçuşları yoluyla sınırlı rollerini ve deneyimlerini 

aşarlar” (s. 107-108). Geçmişle bugün arasında yeni bağlar kurmak, duygu ve 

düşüncelerini ifade edebilmek için yeni yollar bulmak, yeni üretimler 

gerçekleştirmek müzelerde drama sürecinde yaratıcılığın ortaya çıktığı alanlar 

olarak sıralanabilir. 

Türkiye’de müzede drama çalışmaları konusunda bir dizi öncü 

çalışmadan söz edilebilir. Bu süreçte çeşitli müzelerde kalıcı koleksiyonlar ile 

ya da dönemlik sergilerde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 1992 yılında 

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde, 1995 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’nde yürütülen “Müzede Drama” atölyeleri, 1996 yılında “Dünya 

Kenti İstanbul” Habitat sergisinde, yine 1998’de “Üç Kuşak Cumhuriyet ve 

Aile Albümleri” sergisinde yürütülen drama çalışmaları (Adıgüzel, 

2000/2010), “Rama Lezzetin Öyküsü” sergisinde (Eğitmen, 1999/2010), 

“Fotoğraflarla Türkiye’de İnsan Hakları 1839-1990” adlı sergide (Adıgüzel 

ve Beştepe, 1999/2010) gerçekleştirilen çalışmalar bu gelişimde öncü örnekler 

olarak değerlendirilebilir. Daha sonraki dönemde müzede drama çalışmaları 

gittikçe yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle müzelerde eğitim 

birimlerinin kurulması sonrasında bazı müzelerin, bu konuda süreğen 

çalışmalar yaptıkları gözlenmiştir. Örneğin Ankara’da yer alan 56 müze 

içerisinde 16 müze bir müze eğitim programı yürütmekte, bunlardan 10 tanesi 

eğitim programlarında drama çalışmalarına yer vermektedir (Hamurculu, 

2016). Pera Müzesi, Mardin Müzesi, Çorum Müzesi gibi bazı müzelerde bu 

yöntemin zaman zaman kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra son 

yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki müzelerde oldukça 

etkin ve yaygın bir şekilde drama yöntemini kullandığı gözlenmektedir. 

2000’li yıllarla birlikte çeşitli arkeolojik alanlarda da drama uygulamalarının 

gerçekleştirildiği görülmektedir (Akyol ve Köksal Akyol, 2017). Tüm bu 

gelişmelerin yanı sıra bu konu bilimsel araştırmalara da daha sıklıkla konu 

olmuştur. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Müzeler, hem koleksiyonları, hem mekanları ve hem de bilgi üretme 

fonksiyonları ve bunu çeşitli yöntemlerle paylaşmaları açısından bugün 

önemli bir yaşam boyu öğrenme merkezi olarak konumlandırılmaktadır. 
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Zaman içerisinde müze pedagojisinin gelişimiyle birlikte müzeyi okumanın 

çok farklı yolları ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerden birisi olarak yaratıcı 

drama, bir anlamda “ölü nesnelerin canlanmasını” sağlayarak müzelerde gizli 

insan hikayelerinin keşfedilmesine ve böylelikle doğanın, insanın, toplumun 

ve tarihin daha derinlikli bir şekilde anlaşılmasına imkan sunmaktadır. Müze 

eğitimi ve müzede drama eğitiminin kullanılması, olay ve olgulara ilişkisel, 

disiplinlerarası ve aynı zamanda bütüncül bir bakış ile yaklaşma becerisi 

kazandırma; kültür ve sanat eğitimine katkı sunma; düşünme becerilerinin 

kazandırılmasını sağlama gibi önemli roller üstlenmektedir.  

Günümüzde, müze eğitimi ve yaratıcı drama konusunda oluşan bilgi 

birikimi ve deneyimin artmasının sonucu olarak müzelerde gerçekleştirilen 

eğitim etkinliklerinin çeşitlendiği ve ayrıca müzede drama çalışmalarında da 

bir artış olduğu görülmektedir. Müze eğitiminin ve daha özel olarak müzede 

drama eğitiminin dile getirilen çeşitli yararlarına ve bu konuda önemli bir 

ilerleme kaydedilmiş olunduğuna ilişkin gözlemlere rağmen, müzelerde 

eğitimin formal ya da informal öğrenme süreçlerine ne yaygınlıkta ve sıklıkta 

dahil edildiğinin daha derinlemesine incelenmesi gerekir. Bu çalışmaların 

belirli kurumlarla sınırlı kalan yönlerinin geliştirilmesinin yolları aranmalıdır. 

Bu süreç çeşitli kamu kurumları, müzeler, sivil toplum örgütleri gibi 

sorumluluk üstlenebilecek kurumlar arasındaki işbirliğinin daha güçlü bir 

şekilde sağlanmasını gerekli kılmaktadır. 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SON 
DÖNEMLERİNDE YEMEN’İN 

KIZILDENİZ SAHİLLERİNDE BİR 
KABİLE: ZERANİKLER 

 
Durmuş AKALIN* 

 

 Yemen ve çevresi tarih boyunca birçok topluma, o toplumların 

kültürüne ve devletlere ev sahipliği yapmıştır. Hatta bu durum tüm Kızıldeniz 

sahası için geçerlidir.1 Ancak bulunduğu konumu itibariyle Yemen son derece 

önem arz eden bir saha üzerindedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu 

özelliğini muhafaza etmekte bu nedenle konumundan kaynaklı bazı 

avantajları ve sorunları da bünyesinde barındırmaktadır. Genel itibariyle bölge 

son derece hareketlidir ve bu hareketlilik Yemen sahasında daha fazladır. 

Fiziki özellikleri ile Arap Yarımadası’nın genelinden ayrıldığı gibi 

Kızıldeniz’in girişindeki Babü’l-Mendeb Boğazı’na ev sahipliği yapması 

buranın önemini daha da arttırır. Bunun yanında sahip olduğu sosyal ve 

kültürel yapı son derece zengin ve bir o kadar da kıymetlidir. Yemen’de kabile 

hayatı ve kabilecilik kavramı yarımadanın geri kalanında olduğu gibi sosyal 

hayatın ve hatta devlet düzenin en önemli dayanaklarından birini oluşturur. 

Bu durum çok eski zamanlara kadar uzansa da Osmanlı Devleti’nin 16. 

yüzyılın başlarında Mısır’da tesis ettiği idare2 Yemen’deki hâkimiyetinin de 

başlangıcı olmuştur. Bu süreç zaman zaman gelgitler yaşasa da 19. yüzyılın 

başlarında Babıali’nin dikkatini yeniden buraya çevirmesi ve 1848’de 

Hudeyde’den başlayan askeri hareketle3 muğlak olan idaresi yeniden kalıcı 

 

 

* Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, dakalin@pau.edu.tr 
1 Nihal Şahin Utku, Çöl, Gemi ve Tacir Kızıldeniz, Klasik Yayınları, İstanbul, 2012, s. 49. 
2 Orhan Koloğlu, Türk-Arap İlişkileri Tarihi, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2017, s. 94; Yahya 

Yeşilyurt, Yırtık Potin, Lakin Yayınları, İstanbul, 2016, s. 15-16; Jane Hathaway, Osmanlı 

Hâkimiyetinde Arap Toprakları, Çev. Gül Çağalı Güven, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 

2018, s. 53-56; Nikolay İvanov, Osmanlı’nın Arap Ülkelerini Fethi 1516-1574, TTK Basımevi, 

Ankara, 2013, s. 101. 
3 Ahmet Raşit Paşa, Tarih-i Yemen ve San’a, Yay. Haz. Sadettin Baştürk, Taşhan Kitap 

Yayınları, 2013, s. 159-163; Durmuş Akalın, “Yemen’in Kuzeyinde Osmanlı İdaresinin 

Yeniden Tesis Edilmesi ve Mekke Şerif Muavini Kıbrıslı Tevfik Paşa (1848-1851)”, MJH, V/1, 

2015, ss. 17-42. 
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hale getirilmeye çalışılmıştır. Ne var ki bu düşünce arzu edildiği gibi 

gerçekleşmemiş I. Dünya Savaşı’nın sonları olan 1918’e kadar pek çok 

zorlukla karşılaşılmıştır. Zaman zaman bölgede görev yapan Ahmed Muhtar 

Paşa4 gibi isimler kalıcı izler bırakmaya çalışmışsa da arzu edilen istikrar 

istenildiği gibi tesis edilememiştir.  

Bölgenin en önemli dinamiklerinden biri kabilelerdir. Bu kabileler 

büyüklüklerine göre belli yerleşim yerlerini elinde tutan ve kan bağı ile sosyal 

yapılarını devam ettiren oluşumlardır. Bulundukları veya yaşadıkları yerin 

özelliklerine göre geçimlerini sağlamaktadırlar. Ancak kaynakların sınırlı 

olması ve savaşçı özellikleri nedeniyle kendi içlerinde veya dışarıdan gelen 

tehditlere karşı sürekli bir çatışma halindedirler. Söz konusu kabileler 

arasındaki düzen ve sükûnet devlet idaresinin güçlü olduğu ve iktisadi hayatın 

canlı olduğu dönemlerde daha pasif bir görüntü arz ederken devlet 

idaresindeki zayıflığın arttığı ve ekonomik sorunların büyüdüğü dönemlerde 

daha hareketli bir hal alabilmektedir. Bölgede çok sayıda kabile olmakla 

birlikte bu çalışmada Osmanlı idaresinin Yemen’de en güçlü olduğu bir sahil 

şehri olan Hudeyde’ye yakın bir mevkide mesken tutan Zeranik Kabilesi 

üzerinde durulmuştur. Söz konusu çalışmada adı geçen kabilenin kendi içinde 

başka bölünmeler olmakla birlikte hepsine ayıt edici hususiyetleri nedeniyle 

Zeranikler şeklinde bir hitap seçilmiştir. Buna rağmen Osmanlı arşiv 

vesikalarında mezkûr kabile için Zeranik Kabilesi, Zeranik Kabileleri, 

Zeranikler gibi hitapları da görmek mümkündür.  

Zeranik Kabilesi ile ilgili genellikle yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’a 

akseden haberler hiç de iç açıcı değildir. Sürekli bir saldırı ve çatışma halinde 

olduğu hatta devleti zor duruma sokacak derecede işlere girdiğinden 

bahsedilmektedir. Ancak kabile ile ilgili meseleyi mutasarrıfların ve paşaların 

şikâyetlerinden çıkararak Osmanlı Devleti’ni de kapsayacak genel bir çerçeve 

içinde ele almak daha yerinde olacaktır. Devletin genel durumu ile bölgedeki 

otoritesi ve sosyal yapılarla ilişkilerinde birtakım değişikliklerin olduğu 

söylenebilir. Söz konusu iddiayı ispat için 29 Ekim 1861 tarihli İstanbul’a 

akseden bir belge bize bölgedeki Osmanlı idaresinin genel durumuyla ilgili 

ipuçları vermektedir. Cebel-i Hufaş ahalisinin düzene konulması kapsamında 

bölgeye Hassa ve Hicaz taburlarından bir bölük asker gönderilmiştir. Bu 

askerler Beytü’l-Fakih’ten eşyaları verilerek hareket ettirilmiş, yanlarına da 8 

tecrübeli asker konmuştur. Bunlar Zeranik bölgesinde Ali İsmail adlı bir köye 

varmışlar ve köy ahalisinden Ali Salim’in evine gidip kendisinden ayran talep 

 

 

4 Durmuş Akalın-Kamuran Şimşek, “Yemen Valisi Ahmed Muhtar Paşa Dönemi ve Yemen’de 

Osmanlı İdaresi (1868-1909)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVII/34, 2017, 

ss. 5-42. 
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etmişlerdir. Ali Salim bu askerlere yoktur şeklinde cevap vermiş, bunun 

üzerine aralarında bir arbede meydana gelmiştir. Söz konusu arbede esnasında 

bağrışmaları duyan İsa Sehl Kavli adlı kimse olay yerine gelmiş ve bu esnada 

3 askerin ateş ettiği tüfeklerden biri İsa Sehl Kavli’ye isabet etmiş ve bu 

suretle hayatını kaybetmiştir. Ancak bu 3 askerden hangisinin attığı kurşunun 

isabet ettiği tespit edilmemiştir. Bu nedenle 3 asker de kabahatli görülmüş ve 

Yemen Mutasarrıfı bu şekilde gelişmeleri İstanbul’a haber vermiştir. Hadise 

bundan sonra Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye havale edilmiş gerekli 

soruşturmanın yapılarak suçlu olana ve diğerlerinin de kabahatlerine göre ceza 

verilmesi vilayete bildirilmiştir. Mirasçısı olanlarla irtibata geçilmesi ve 

gerekli olan şeyler neyse yapılması emredilmiştir.5 İşte bu meselede olay 

hemen kapatılmamış ve bir köy yerinde devletin uzak bir mecrasında da olsa 

İstanbul haberdar edilmiş ve mesele kanun çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 

dönem Osmanlı Devleti’nde Tanzimat uygulamalarının en yoğun dönemine 

ve devletin samimiyetle bir şeyler yapmak için uğraşlarının görüldüğü bir 

zamana denk gelmektedir. Her ne kadar bu olay tüm Yemen hatta devlet için 

genel hükümlerin verilmesinde sınırlayıcı olsa da bazı ipuçları vermesi 

bakımından kıymet taşımaktadır.  

 19. yüzyılın sonlarına doğru devlet giderek daha fazla güç kaybına 

uğramış, ekonomik faktörlerin belirleyiciliği artmış ve buna bir de Aden’e 

yerleşmiş olan ve Aden’den daha yukarılara müdahale etmeye istekli İngiliz 

varlığı ve Doğu Afrika kıyılarındaki Fransız ve İtalyan idareleri tesir etmeye 

başlamıştır.6 Kızıldeniz sahillerine bitişik Hudeyde ile Moha7 arasında 

yerleşik Zeranik Kabilesi de bu gelişmelerin hemen hepsinden etkilenmiştir. 

Bu kapsamda 4 Şubat 1889’da asayişi bozan haller içinde olan Zeranik 

Kabilesi üzerine askeri bir operasyon yapılmış ve bunların tedip edilerek 

asayişin tekrar tesis edildiği İstanbul’a haber verilmiştir.8 Ancak yaklaşık bir 

10 yıl sonra durum artık değişik bir vaziyet almış gibidir. 15 Kasım 1899’da 

Yemen Valisi Hüseyin Hilmi, Dâhiliye Nezareti’ne yaptığı açıklamalarında 

Zeranik Kabilesi’nin bir gemiye saldırıp 3 tayfayı katlettikten sonra 4.000 

riyal tutarında malı yağma ettiğini, bunun yanında Beni Said Kabilesi’ne 

saldırıp ölenlerin olduğunu ve mallarının çalındığını haber vermiştir. Yine 

 

 

5 A.MKT.UM. 511/40. 
6 Durmuş Akalın-Selim Parlaz, XIX. Yüzyılda Doğu Afrika’da Osmanlılar ve İtalyanlar, Kesit 

Yayınları, 2015, s. 9-10. 
7 Osmanlı döneminde Taiz Sancağı’na bağlı bir kaza şeklinde bağlanan Moha, Aden’deki aşırı 

vergiler sebebiyle bir müddet Aden’in yerini almıştır. Bkz. Nihal Şahin Utku, Çöl, Gemi ve 

Tacir Kızıldeniz, Klasik Yayınları, İstanbul, 2012, s. 442. 
8 DH.MKT. 1590/89. 
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Zeranik Kabilesi’nin etraftaki bazı aşiretlere saldırdığını, Zeydiye taraflarında 

aşiretler arasında kavga olduğunu, Beni Muhammed ve Beni Aşruye 

kabilelerinin birbiri arasındaki çarpışmalarda iki taraftan 4 kişinin öldüğü 

bildirilmiştir.9 Mevcut bilgilere bakılırsa daha önce belirtilen emniyet ve 

asayiş 1900’lere doğru gelirken yerini yavaş yavaş bir kargaşaya bırakmak 

üzeredir. Bu durum ilerde Yemen’de kendisini gösterecek geniş kapsamlı 

isyanlarla daha şiddetli bir hal almaya başlayacaktır.  

Mevcut vaziyet içinde devlet otoritesi de tamamen etkisizleşmiş 

değildir. 4 Aralık 1899’da Yemen Vilayeti’nden Sadaret’e giden haberlerde, 

Zeydiye’ye giden bir bölük asker üzerine ateş açıldığı bildirilmiştir. Mesele 

bununla kalmamış Hristiyan ahali ve yerli ahaliye de benzer saldırılar 

yapmışlardır. Yapılan tahkikattan sonra Kaymakam Mehmed Ali Bey 

kumandasında 3 bölük daha sevk edilmiş bunun üzerine önceki olayı 

gerçekleştiren Zeranik Kabilesi üyeleri, hasımları olan Ramiye Kabilesi’nden 

kimseler olduğunu zannederek askerlerin üzerine ateş ettiklerini belirtmek 

zorunda kalmışlardır. Kabile üyeleri teslim olmuşlar ve bir daha askerler ve 

yolculara ateş etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.10 Osmanlı Devleti sadece 

Zeranik Kabilesi’nin yaşadığı yerler değil; tüm Tihame bölgesinin asayişinin 

bozulmasından endişe etmektedir. Bu nedenle İstanbul’a sık sık durumu 

anlatan yazılar gönderilmiştir. Bunlardan biri olan 22 Ocak 1900 tarihli bir 

belgede daha önce askerler üzerine ateş açan Zeranik Kabilesi’nin şimdi de 

Hudeyde’den Taiz’e giden askerlere taarruza cüret ettiği bildirilmiştir. Yine 

telgraf hatlarına zarar verdiğinden bahsedilmiş ve düzene sokulmaları için 

Ferik Kamil Paşa, Hudeyde Mutasarrıfı ve etraftaki bazı Arap reislerinden 

talepte bulunulmuştur. Bir süre bu halde kalan iş daha sonra Hudeyde 

Mutasarrıfı, ileri gelenlerden Ahmed Şerai Paşa ve Mansura Seydi 

Abdülbari’nin bölgeye gönderilmesine sebep olmuştur. Bunlar çalışmalarında 

başarılı olmuşlar ve telgraf hatları bu vesileyle tamir edilebilmiş bunun 

yanında askerlerden alınan 4 tüfekle ile kabileden 320 adet yeni silaha el 

konulmuştur.11 Bir gün sonra da Babıali tarafından Yemen Valisi Hüseyin 

Hilmi Paşa’ya gayretlerinden dolayı Hudeyde Mutasarrıfı Nusret Paşa’nın 2. 

rütbeden mecidiye nişanı ile mükâfatlandırıldığı ve ileri gelenlerden Ahmed 

Şerai Paşa’nın rütbesinin bir derece arttırıldığı haberi gönderilmiştir.12 Ancak 

bu gelişmelerin üzerinden daha bir ay geçmemişken Zeranik Kabilesi’nin bu 

defa Beytü’l-Fakih kaza merkezine taarruz ettiği haberi İstanbul’a ulaşmıştır. 

 

 

9 DH.ŞFR. 265/67. 
10 DH.MKT. 2282/3. 
11 DH. ŞFR. 244/59; Y.PRK.UM. 49/62. 
12 Y.PRK.UM. 49/63 
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Ne var ki askerlerin ve ahalinin yardımıyla kabile, kaza merkezini ele 

geçirememiştir.13 Bu durum emniyet ve asayişin ne kadar kırılgan olduğunu 

göstermek için yeterlidir.  

Bölgede bu dönemde sadece Zeranik Kabilesi değil birçok kabile 

birbiriyle sorun yaşamakta, haliyle bu durumlar da devleti birtakım tedbirler 

almaya mecbur bırakmaktaydı. 14 Nisan 1900’de Vali Hüseyin Hilmi, 

Zeydiye kazasına tabi Salil ile Luhayye kazasına tabi Zail kabileleri arasında 

kadın meselesinden bir sorun çıktığını, bu nedenle iki taraftan 20 kişinin 

öldüğünü ve çok sayıda yaralının olduğunu bildiriyordu. Yine Beytü’l-Fakih 

kazasında Zeranik ve Beni Muhammed kabileleri arasında çatışma olup iki 

taraftan 12 kişinin öldüğü haber verilmişti.14 Her ne kadar bunlar küçük çaplı 

kabileler arası gerginlikler gibi dursa da güvenliğe sekte vurması ve bunun 

ötesinde devleti, Avrupa devletleriyle karşı karşıya getirme riski taşıdığından 

görmezden gelinecek işler değildi. Örneğin 15 Mayıs 1900’de Zeranik 

Kabilesi Fransa konsolosuna ait ve Hudeyde’ye 4 saatlik bir mesafede kazaya 

uğrayan bir gemiden 2.000 sandık petrolü15 çalmıştır. Konsolosluk ise bu 

petrolün geri alınması için talepte bulunmuştur. Bunun üzerine askerler ve 

devlete bağlılık gösteren ahali ile çalınan petrolün geri alınmasına 

girişilmiştir.16 Fransız konsolos bu konuda tesirini arttırabilmek için bir savaş 

gemisini Hudeyde’ye davet etmiştir. Savaş gemisinin kaptanı Hudeyde 

Mutasarrıfı ile görüşmüş çalınan malların geri alınması, Zeranik Kabilesi 

üzerine asker gönderilmesi ve Hudeyde’de bir Fransız mezarlığı inşa etmek 

gibi taleplerde bulunmuştur. Mutasarrıf diğer konularda çalışıldığını mezarlık 

işinin ise Babıali’nin iznine bağlı olduğunu bildirmiştir. Yemen valisi de 

gerekenlerin yapılması için mutasarrıfa haber göndermiştir. Çünkü savaş 

gemisinin kaptanı eğer Osmanlı Devleti bir şey yapmazsa Zeranik sahillerinde 

kendisi birtakım askeri işler yapacağını söylemiştir. Ayrıca bir ay sonra tekrar 

geleceğini ve isteklerinin bu arada karşılanmasını talep etmiştir.17 Aynı sırada 

Zeranik Kabilesi Taiz’den Hudeyde’ye gönderilen hazineyi yağma etmiş ve 

muhafazasına memur bir yüzbaşı ile askerlerini öldürmüş olduğundan mesele 

daha da büyümüştür. Ancak 20 Mayıs 1900’de askerlerin kabile üzerine 

yürümeleri ile Fransa konsolosuna ait olup daha önce çalınanlar geri 

 

 

13 DH.ŞFR. 272/49; DH.MKT. 2332/66. 
14 DH.ŞFR. 278/38; DH.MKT. 2595/2. 
15 Muhtemelen petrol ile kastedilen gaz olsa gerektir. Çünkü başka belgelerde gaz ifadesine de 

rastlanmıştır. Bkz. DH.MKT. 466/53. 
16 DH.ŞFR. 280/157. 
17 DH.ŞFR. 282/49; DH.MKT. 466/53; BEO. 1836/137654. 
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alınabilmiştir.18 Bu sırada konsolosun talep ettiği sandıklardan 150’si de 

alınmıştır.19 Ancak hadiselerin üzerinden daha bir ay bile geçmemişken Vali 

Hüseyin Hilmi bu defa Zeranik Kabilesi’nin Zebid20 kazasında saldırılara 

başladıklarını ve demiryolu ianesini çalmaya cüret edecekleri şeklinde haber 

alındığını bildirmiştir. Söz konusu saldırının önünü kesmek için İstanbul’dan 

para ve asker talep edilmiştir.21 Hatta söz konusu talebi daha etkili hale 

getirmek için 7. Ordu Müşiri Abdullah, Vali Hüseyin Hilmi ve Heyet-i 

Islahiye’den Hüsnü, Zühdü ve Hıfzı imzalarıyla topluca gönderilen yazıda 

Yemen dâhilindeki şekavet hareketlerinin ve karışıklıkların ortadan 

kaldırılması için eldeki askerin yeterli olmadığından asker ve cephane 

gönderilmesi istenmiştir.22 Artık bu hadiseler bölgedeki güvenliği sağlamada 

eldeki imkânların yetmediğini ve meselelerin hızlıca büyüyüp içine büyük 

devletleri de aldığı yeni bir evreyi daha da görünür hale getirmiştir. 

Bir önceki senede mevsimin müsait olmamasından dolayı Zeranik 

Kabilesi üzerine sistemli bir harekete girişilememiştir. Ancak 1 Mayıs 

1901’de İstanbul’a verilen haberlerde Zeranik Kabilesi’nin tedibi için müsait 

mevsim sonuna kadar işlerin yapılabileceği ifade edilmiştir.23 Birkaç gün 

sonra da ordunun eksiklerinin giderilmekte olduğu ve gerekenlerin yapılması 

Meclis-i Vükela kararıyla tavsiye edilmiştir.24 Meclis-i Vükela’da alınan 

kararlarda, Yemen Vilayeti’nden pek çok defa gelen talepler ifade edildikten 

sonra şu aşamada ilk etapta 1.500 mevcutlu bir müfrezenin Beytü’l-Fakih ile 

Zebid kazaları arasında uygun görülecek noktalarda hızlıca ikame ettirilmesi 

kararı verilmiştir. Daha başka da askerler gönderilecektir. Meselenin çözümü 

için de 7. Ordu Müşiri ile Yemen valisinin birlikte çalışmaları 

hatırlatılmıştır.25 Söz konusu teşebbüsler bir müddet için Zeranikleri durdursa 

da ilerleyen dönemde yine eski hallerine rücu etmişlerdir. 28 Eylül 1901’de 

Sadaret’e ulaştırılan haberlerde Zeranik Kabilesi’nin Rayme kazasından Beni 

Vafar Kabilesi’yle anlaşarak Beni Said Kabilesi’ne hücum edip ölü ve 

yaralılar olduğu yer almıştır. Benzer surette Zeydiye kazasına bağlı Beni 

Muhammed ve Beni Aşruye kabilelerinin de birbirlerine saldırdıkları ve 5 

 

 

18 DH.ŞFR. 281/69. 
19 DH.MKT. 466/53. 
20 Kızıldeniz’in doğu yakasında yer alan Tihame bölgesindedir. Bir dönem Yemen’de 

Aden’den sonra en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Bkz. Nihal Şahin Utku, Çöl, 

Gemi ve Tacir Kızıldeniz, Klasik Yayınları, İstanbul, 2012, s. 444-445. 
21 DH.ŞFR. 282/46. 
22 DH.TMIK.M. 102/1. 
23 BEO. 1653/123926. 
24 BEO. 1657/124229. 
25 MV. 102/16. 
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kişinin öldüğü haber verilmiştir.26 İstanbul’a giden bilgiler aslında sadece 

Zeranikler ile ilgili değil; genel anlamda bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Bu hadiseler de sık sık tekrarlanmaya başlamıştır. 30 Aralık 1901’de de 

Zeranik Kabilesi’nin bu defa Beytü’l-Fakih kazasına saldırdığı ancak başarılı 

olamadığı beyan edilmiştir.27 Zeranik Kabilesi’nin en çok saldırısına maruz 

kalan yer Beytü’l-Fakih olmuştur. Osmanlı yetkilileri ise bu saldırıların sık sık 

tekrarlanmasını kabilenin kontrol altına alınamamasına bağlamışlardır. Bu 

noktada eskiden beri bir sorun olan Nevahi-yi Tisa28 hududunun tayin 

edilmesinin faydalı olacağı İstanbul’a Yemen’den ulaştırılan haber arasında 

yer almıştır.29 Bu arada bölgede başarılı olan isimleri ödüllendirme ihmal 

edilmemiş bu tarz bir hareket yetkililerin daha iyi çalışmaları için uygun bir 

yol olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda daha önce faydaları görülen 

Hudeyde Mutasarrıfı Hamdi Bey 19 Şubat 1902’de Rumeli Beylerbeyi payesi 

ile taltif edilmiştir.30 Ancak aynı dönemde Yemen yeni bir isyan sarmalına 

girmek üzeredir ve 1902’de Yemen’de İmam Yahya bir isyan başlatmış ve bu 

isyan uzun yıllar Osmanlı Devleti’ni uğraştırmıştır.31 Söz konusu isyan 

döneminde zaten pamuk ipliğine bağlı olan asayiş birçok yerde daha kırılgan 

bir hal almıştır. Kabileler arasındaki sürtüşmeler de artmıştır. Beytü’l-Fakih’te 

Zeranik ile Beni Muhammed, Beni Eslem ile Abes ve Şabeziye ile Elfil 

kabilelerin kavgalı oldukları haber verilmiştir.32 23 Mayıs 1902’de ve 

sonrasında kapsamlı bir şekilde verilen haberlerde Hudeyde Sancağı’na tabi 

Tihame’nin Zebid, Bacil, Zeydiye ve Luhayye kazalarına tabi ahalinin kısmen 

kontrol altında oldukları ve vergilerini verdikleri ifade edilirken; diğer 

kısmında Zeranik, Cerabih, A’zan, Beni Mervan, Hakem33, Beni İsa ve Beni 

Eslem kabilelerin sıkıntılı olduğu üzerinde durulmuştur.34 

 

 

26 DH.MKT. 2537/102; BEO. 1657/124228. 
27 DH.MKT. 2572/3 
28 Ali Akyıldız-Zekeriya Kurşun, Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, İş 

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015, s. 36-40; Kübra Cengiz, Birinci Dünya Savaşı 

Arifesinde Nevahi-i Tis’a Meselesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018. 
29 DH.MKT. 2575/102. 
30 DH.MKT. 2590/59. 
31 Metin Ayışığı, Mareşal Ahmet İzzet Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, TTK Basımevi, Ankara, 

2013, s. 40. 
32 DH.ŞFR. 285/103. 
33 Söz konusu kabile Moha’ya yakın olup 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok olayın içinde yer 

almıştır. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Durmuş Akalın, “Kuzey Yemen’de Osmanlıların Yerli 

Kabilelerle Münasebetleri Kapsamın Hakem Kabilesi (1849-1904)”, Belgi, Sayı 7, 2014. 
34 Y.PRK.UM. 59/1; DH.MKT. 520/35. 
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Söz konusu kabilelerin durumu ve Zeranik Kabilesi’nin saldırılarının 

artması bölge insanını da zor duruma sokmuştur. 5 Haziran 1902’de Nahuve 

Ömer Abdullah isminde birisi Aden’den mal yüklü olarak gelirken Zeranik 

Kabilesi’nin hücumuna uğrayarak eşyalarının yağmalandığı şeklinde 

Hudeyde Mutasarrıfı’na bir dilekçe vermiştir.35 Benzer surette 14 Haziran 

1902 tarihli olarak içinde memur ve zabit 4 kişi de olduğu halde Hudeyde’ye 

gitmek üzere Moha ve Faze iskelelerinden yola çıkan iki adet senbuk36 

Hudeyde’ye birkaç saat mesafede Mücamele adlı sahilde Zeranik Kabilesi 

tarafından saldırıya uğramış, bir senbuk ile bir mülazımı da ele 

geçirmişlerdir.37 Hatta iş öyle bir noktaya gelmiştir ki Zebid, Beytü’l-Fakih ve 

Hudeyde postaları bu bir aylık süre zarfında nakledilemez duruma gelmiştir. 

Diğer kabilelerin de birbirleriyle kavga etmekte oluşları işleri daha da 

güçleştirmiştir. Yemen Valisi Hüseyin Hilmi de bu durumun farkında olarak 

İstanbul’un dikkatini çekmeye çalışmıştır.38 İşler sadece bu noktada sınırlı 

kalmamış yine Avrupa devletlerinin müdahalelerine fırsat yaratacak hadiseler 

cereyan etmiştir. Örneğin 22 Temmuz 1902’de Hudeyde’ye yakın Zebid 

Limanı’ndan hareket eden bir senbuk, Galifka Burnu önünden geçerken 

Zeranik Kabilesi’nin saldırılarına maruz kalmıştır. Yolcular arasında İngiltere 

tebaasından ve Hindistan ahalisinden bir şahsın da 50 İngiliz Lirası 

kıymetinde malı çalınmıştır. Bunun üzerine İngiltere’nin Hudeyde konsolosu 

teşebbüse geçmiş, buradan bir sonuç çıkmayınca İstanbul’daki İngiliz Elçiliği 

devreye girmiştir.39 

1902 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bölgedeki kabileler 

arasındaki çatışmalar daha da şiddetlenmiştir. Bunların arasında yer alan 

Zeranik Kabilesi de Beni Makbul ileri gelenleri ile birleşerek Beni 

Muhammed ve Meaziye kabilelerine hücum etmişlerdir. Beytü’l-Fakih hurma 

aşarını toplamak için giden askerler yine Zeranikler tarafından tehdit edilmiş 

ve üzerlerine ateş açılmıştır.40 Zeranik Kabilesi’nin eylemleri bunlarla sınırlı 

kalmamış bu defa da Rayme kazasına tabi Tekarir Kabilesi’ne hücum ederek 

iki taraftan 58 kişi ölmüş ve çok sayıda yaralananlar olmuştur.41 Bu 

gelişmelerin arasında 19 Ağustos 1902’de Sana’dan Hasan Halid Bey 

 

 

35 DH.MKT. 536/38. 
36 Kızıldeniz’de kullanılan gemi türlerinden birine verilen isimdir. Yemen taraflarında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Nihal Şahin Utku, Çöl, Gemi ve Tacir Kızıldeniz, Klasik Yayınları, İstanbul, 

2012, s. 200-201. 
37 BEO. 1866/139931. 
38 DH.MKT. 481/25. 
39 DH.MKT. 552/46. 
40 DH.MKT. 552/18. 
41 DH.MKT. 559/6. 
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senelerden beri asayişi ihlal eden Zeranik Kabileleri şeyhlerinin topluca 

Osmanlı Devleti’ne bağlılık bildirdiklerini İstanbul’a haber vermiştir. Bu 

durumun devamlılığını sağlamak üzere de Beytü’l-Fakih kazasına bir miktar 

askerin konuşlandırılması için Binbaşı Said Bey bölgeye gönderilmiştir. Yine 

Zeydilerin en önemli şeyhlerinden olup 12 senedir devlete yakın durmayan 

Beni Matar Şeyhi Ahmed Nasirü’r-Rümmah da devlete bağlılık gösterdiğini 

bildirmiştir.42 Ancak bu haberlerin ardından Hasan Halid Bey Yemen’in 

havasına uyum sağlayamadığından başka bir yere görevlendirilmesini talep 

etmiştir. Böyle bir karar alması aslında düzenin sağlanamaması veya bölgede 

çalışmanın zorlayıcı koşullarıyla mı ya da gerçekte sağlık sebepleri ile mi 

kestirmek güçtür. Ancak şurası muhakkaktır ki görev yapan isimlerin bölgede 

uzun süre kalmamaları meselelerin çözümü için olumsuz bir durum 

yaratmaktadır. Zaten çok geçmeden de mevcut sorunlar yine gün yüzüne 

çıkmıştır.  

Hasan Halid Bey’in gönderdiği haberlerle aynı dönemde askerler 

üzerine ateş edilmesi, askerler için gönderilen hububatın yolda çalınması ve 

vergi memurlarının silahla korkutulması haberleri de İstanbul’a gitmiştir. 

Ancak daha da önemlisi silah kaçaklığı mevzusunun giderek öne çıkmasıdır. 

Cibuti’den silah ve cephane yüklü bir senbuk Moha sahilinde fırtınadan 

batmak üzereyken yerli kabilelerin yardımıyla kurtarılmış bu hizmet 

karşılığında senbuk sahipleri söz konusu kabilelere 12 tüfek ve 4 sandık 

cephane vermişlerdir. Bu silahlar Zeranik Kabilesi’nin iskelesi olan Ras 

Mücamele’ye çıkarılmıştır. Bu arada telgraf hatlarının kesilmesi ve vergi 

verilmemesi de giderek büyüyen bir mesele halini almıştır.43 Hudeyde ve 

Moha arasındaki emniyetsizlik giderek artmış Zeranik Kabilesi Mafaza ve 

Tekarir kabilelerine yeniden hücum etmeye başlamıştır. Hatta 28 Ağustos 

1902’de Zebid’e giden 5 jandarma süvarisi Zeranik Kabilesi’ne fidye vererek 

canlarını zor kurtarabilmişlerdir.44 Eylül aynın sonlarına doğru vali vekili 

Alaaddin Bey Beni Muhammed kabilesinin Ibb kazasında ilk önce iki köyü 

zapt ettiğini devam eden mücadelede ahaliden 6, eşkıyadan 3 kişinin öldüğünü 

ama köyden çıkarıldıklarını Zeranik Kabilesi’nin ise Zebid ile Hudeyde 

arasında vergi toplanılmasına engel olup, toplanan vergiye de el koydukları 

haberini vermiştir.45 Alaaddin Bey yine Zeranik ve Beni Muhammed 

kabileleri arasında çatışma çıktığını ve iki taraftan bir miktar ölü ve yaralı 

 

 

42 Y.PRK.UM. 59/67. 
43 DH.MKT. 565/22. 
44 DH.MKT. 570/10; BEO. 1912/143358. 
45 DH.ŞFR. 293/69. 
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olduğunu haber vermiştir.46 Kabileler arası sürtüşme devam ederken bu defa 

İngiltere’yi ilgilendiren bir mesele ortaya çıkmıştır. 

İngiltere, Hindistan üzerindeki hâkimiyeti ve Hintli tüccarları himaye 

etmesi nedeniyle sık sık Kızıldeniz sahillerinde kendini göstermiştir. 28 Ekim 

1902’de bu şekilde bazı şahıslar alacaklarını ve Zeranik ile Hakem 

kabilelerinin kendilerinden çaldıkları eşyaların İngiltere’nin Hudeyde 

konsolosu aracılığı ile iadesini talep etmişlerdir. Söz konusu meblağ 1.500 

riyaldir. İşi kolaylaştırmak ve Osmanlı yetkililerini sıkıştırmak üzere bir 

İngiliz savaş gemisi de Hudeyde’ye gelmiş, konsolos diğer savaş gemisinin 

yolda olduğunu söylemiştir. Mutasarrıfın valiye yaptığı bu bildirimler üzerine 

valilik de kabileleri sıkıştırmaya başlamıştır.47 Olaylar bu hale gelince 

Zebid’de bulunan Binbaşı Said Bey, Banyan Zozcif’in taleplerinin 

karşılandığını haber vermiştir. Hudeyde Mutasarrıfı da valiliğe Hudeyde 

İngiliz konsolosunun durumdan memnun olduğunu beyan etmiştir. Valilik de 

bu haberleri İstanbul’a ulaştırmıştır.48 

Bu kadar zor bir bölgede görev yapan askerler arasında da zaman zaman 

huzursuzluklar olmuştur. 26 Ağustos 1903’te Zeranik Kabilesi’nin tedibi için 

Beytü’l-Fakih’teki taburlarda görev yapan 312 asker arasında bu minvalde 

olaylar yaşanınca Seraskeriye bu meseleyi incelemeye almıştır.49 Zeranik 

Kabilesi de bu hadiselerin yarattığı boşlukta yabancılara ait eşyaların 

yağmasına daha çok cüret etmiştir. Vali Vekili Müşir Abdullah Fransa 

tebaasından birinin bu şekilde mallarının çalındığını telgrafla İstanbul’a 

bildirmiştir. Zeranik Kabilesi’nden olan Ezzebel Abdullah İsa Behider, 

Ahmed Abdullah Behider, Kelib Behider ve Ahmed Hebbe Cenidi Karafkiye 

ile diğer üç şahsın yanlarında 3.000 riyal ve kıymetli eşya olduğu halde 

senbuklarla Fransız müstemlekelerinden Cibuti’ye firar etmişlerdir. 

Haklarında işlem yapılabilmesi için vali bunların geri getirilmesi noktasında 

teşebbüse girişilmesini Sadrazam’a iletmiştir.50 Sadrazam da bir gün sonra 

durumu Hariciye Nezareti’ne bildirerek Fransa Sefareti’nin hızlıca 

bilgilendirilmesi için gerekenlerin yapılmasını emretmiştir.51 Söz konusu 

gelişmelerin yoğunluğunun arttığı bir dönemde Beytü’l-Fakih kaymakam 

vekili Binbaşı Muhammed Bey kış mevsimine doğru Zeranik Kabilesi üzerine 

askeri bir faaliyet icra etmiştir. Bu sırada Beytü’l-Fakih kazası şeyhlerinden 

 

 

46 DH.MKT. 587/76; DH.ŞFR. 293/96. 
47 DH.ŞFR. 296/1. 
48 BEO. 1942/145618; HR.TH. 275/36. 
49 BEO. 2151/161309. 
50 HR.TH. 290/42. 
51 HR.TH. 290/42; BEO. 2160/161999. 
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Necib Efendi bu harekâta oğlu, kardeşi ve cemaatinden pek çok kişi ile 

katıldığından ve çok faydası görüldüğünden kendisinin 3. rütbeden Mecidiye 

Nişanı ile ödüllendirilmesi için vilayetten talepte bulunulmuştur.52  

Zeranik Kabilesi 1904’te adından daha çok söz ettirecek bir işe 

karışmıştır. 3 Nisan 1904’te Yemen Vali Vekili Müşir Abdullah’ın verdiği 

bilgilere göre, Zebid Kaymakamı Süleyman Efendi ile Yemen Tönbeki nazırı 

ile Hudeyde Beytü’l-Fakih ahalisinden 10 kadar kişi Hudeyde’ye gelirken 

Zeranik Kabilesi tarafından kaçırılmışlardır. Zeranik Kabilesi daha önce 

kendilerinden olup tutuklanmış kimseler tahliye edilmedikçe ellerindeki 

rehineleri serbest bırakmayacaklarını ifade etmişlerdir.53 Zeranik 

Kabilesi’nden olup tutuklu olanlar 20 kişi olup yolları kestiklerinden böyle bir 

cezaya maruz kalmışlardır. Kaymakam ve diğer kimselerin kurtarılması için 

Hudeyde’den Ahmed Şerai Paşa kabileye gönderilmiştir.54 8 Nisan 1904’te 

İstanbul’a giden haberlerde kaymakam ve arkadaşlarının kurtarıldığı haber 

verilmiş, ancak kaymakamın eski görevinde kalması uygun olmayacağından 

boş olan Luhayye Kaymakamlığı’na atanacağı İstanbul’a bildirilmiştir.55 

Gayretlerinden dolayı da Hudeyde Belediye Reisi Ahmed Şerai Paşa’ya 

birinci derece mecidiye ve Beytü’l-Fakih’in önemli din adamlarından Bahri 

Efendi’ye dördüncü derece mecidiye nişanı verilmesi teklif edilmiştir.56 

Ancak bu tekliften hemen önce Yemen Vilayeti’nden Ahmed Şerai Paşa’nın 

azli istenmişken şimdi böyle bir teklif gelmesi Sadaret’in dikkatini çekmiş ve 

Dâhiliye Nezareti tarafından durumun araştırılmasını istemiştir.57 

Söz konusu olaylar üzerine genel durumu bildirmek üzere yapılan 

açıklamalarda ordunun ihtiyaç duyduğu top ve hayvanların eksik olduğu, 

askerlerin ellerindeki silahların pek işe yaramadığı ve cephanenin dahi büyük 

bir kısmının bozuk olduğu Seraskeriye’ye bildirilmiştir. Asir’de de durumun 

hiç iyi olmadığı hatırlatılmıştır.58 Yine aynı dönemde Şaki Muhammed 

Hamidüddin’in ölümüyle birlikte yerine oğlu Yahya’nın geçtiği ve vilayette 

ihtilal yapmak için asker topladığı bildirilerek acilen tedbir alınması talep 

edilmiştir.59 Adı geçen İmam Yahya ileride adından çok söz ettirecek ve 

 

 

52 DH.MKT. 810/11. 
53 DH.ŞFR. 325/24. 
54 DH.ŞFR. 325/54. 
55 DH.ŞFR. 325/70; DH.MKT. 838/17. 
56 DH.ŞFR. 325/74. 
57 DH.MKT. 838/17. 
58 DH.MKT. 862/73. 
59 DH.MKT. 860/51. 
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Yemen’in bağımsızlık yolunda önemli bir şahsiyet olacaktır.60 Bu sırada 

Zeranik Kabilesi’nin mutat olduğu üzere vergi vermeye yanaşmadıkları ve bu 

durumun diğer kabilelere de tesir ettiği haber verilmiştir. Bunun üzerine 

gerekli makamlar Babıali tarafından uyarılmıştır.61 Ayrıca söz konusu 

gelişmelerin birbirini takip ettiği bir dönemde Yemen’de Zeydi mezhebinin 

durumu ve isyanlara olan etkisi üzerine de vilayetçe bir tahkikat yapılıp 

İstanbul’a bildirilmiştir.62 Söz konusu dönemde özellikle İmam Yahya’nın 

isyanı Osmanlı Devleti’ni ciddi manada uğraştırmıştır.63 

İngiltere daha önce belirtildiği üzere himayesindeki tüccarları ve Hint 

tebaasını korumaya özel bir önem atfetmiştir. Bu kapsamda 30 Haziran 

1904’te Siyam adlı Danimarka Vapuru’ndan hırsızlık yapan Moha’ya ait 

Hakem Kabilesi ile Zebid Limanı’ndan Hudeyde’ye giden bir senbuktaki 

İngiliz himayesindeki Hintlinin 58 lira kıymetinde malı çalınmıştır. Meclis-i 

Vala’ya iş intikal etmiş ve elçilikle görüşülerek tespit edilen tutarın vilayetten 

ödenmesi emri gönderilmiştir.64 Yaklaşık bir yıl sonra benzer surette bir olay 

daha olmuştur. Bu olay ise öncekilerden daha fazla ses getirmiştir. 7 Eylül 

1905’te İngiltere tebaasından birine ait olup Ras Mücamele adlı mahalde bir 

senbuğun Zeranik Kabilesi tarafından batırıldığı iddia edilmiştir. İngiltere’nin 

Hudeyde konsolosu bu senbuk için 3.747 riyal tazminat talebinde bulunmuş, 

iş İngiltere Elçiliği’ne dahi intikal etmiştir. Elçilik 1-2 gün içinde tazminatın 

ödenmesi ve faillerin yakalanmasını istemiştir. Kabile büyük olduğundan yeni 

gelen askerlerle bu işe girişilebileceği valilik tarafından İstanbul’a haber 

verilmiştir. Babıali ise talep edilen meblağ cüzi bir şey olduğundan hemen mal 

sandığından karşılanmasını ve sonra bu işe karışanlardan tahsil edilip paranın 

yerine konması şeklinde vilayete telgraf çekmiştir. Meclis-i Vükela’nın aldığı 

bu kararlar Dâhiliye ve Hariciye nezaretleriyle İngiliz Elçiliği’ne de haber 

verilmiştir.65 Ne var ki mesele burada kalmamış İngiltere caydırıcı olmak 

hesabıyla bölgeye bir savaş gemisi göndermiş ve gemi kaptanı bazı taleplerde 

bulunmuştur.  

28 Eylül 1905’te Hudeyde Mutasarrıfı Hıfzı Bey İngiliz bandıralı içinde 

320 asker ve 10 topçusu bulunan Fox adlı bir savaş kruvazörünün Hudeyde 

 

 

60 Yahya Yeşilyurt, Yemen (Medeniyetler Beşiği Kadim Bir Osmanlı Ülkesi), Babıali Kültür 

Yayıncılığı, İstanbul, 2011, s. 96-97. 
61 DH.ŞFR. 329/120. 
62 DH.MKT. 2606/126. 
63 Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Yahya Yeşilyurt, a.g.e., 2011, s. 90-106; İhsan Süreyya Sırma, 

Osmanlı Devleti’nin Yıkılışında Yemen İsyanları, Beyan Yayınları, İstanbul, 2008. 
64 MV. 104/45; Durmuş Akalın, “Kuzey Yemen’de Osmanlıların Yerli Kabilelerle 

Münasebetleri Kapsamın Hakem Kabilesi (1849-1904)”, Belgi, Sayı 7, 2014, s. 889. 
65 HR.TH. 323/91. 
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Limanı’na geldiğini bildirmiştir. İngiliz gemisinden bir gün sonra da içinde 

Osmanlı askerleri olan Mekke Vapuru gelmiştir. Ancak Fox adlı savaş gemisi 

kaptanı Mekke Vapuru’ndan asker çıkarılmamasını talep etmiş, bu sırada 

limanda mevcut Osmanlı gemisine de benzer emirler verdikten sonra mutat 

olduğu üzere kaleyi top atışları ile selamlamış ve resmi bir merasim icra 

etmiştir. Söz konusu geminin kaptanı daha önce Zeranik korsanları tarafından 

taarruza uğrayan Ulvani senbuğu için talep edilen tazminatın verilmesi ve bu 

işe cesaret edenler hakkında tediplerini istemiştir. İlk etapta senbuk için 

istenilen 1.700 riyal tazminat ödenecek ve korsanlara ait senbukların ele 

geçirilmesi için Osmanlı gemileri ve askerleri Zeranik sahillerine hareket 

edeceklerdir. Kendisi de olayı uzaktan izleyeceğini söylemiştir. Bu talepler 

dışında tedip işinin ne zaman olacağının belirlenmesini ve senbuk içindeki 

malın kıymetinin de tazminat olarak ödenmesini istemiştir. Söz konusu 1.700 

riyalin mal sandığından karşılanması kararlaştırılmış ve kaptanın ziyareti 

sırasında bu haber vilayete bildirilmiş ve kaptana da ifade edilmiştir. 

Korsanlara ait senbukların ele geçirilmesi noktasında Kozlu Vapuru’ndan 100 

asker, jandarma ve polis erleriyle bu iş gerçekleştirilmiştir. Böylece ikinci 

istek de karşılanmıştır. Fakat mevsim uygun olmadığından askeri faaliyetin 2 

ay sonra yapılmasının uygun olacağı kaptana söylenmiştir. Senbuğun 

hamulesi ile ilgili olarak vilayete ve Babıali’ye durum bildirilmiş ve onların 

kararı beklenmiştir. Bu sırada Mekke Vapuru’ndaki askerler karaya 

çıkarılmıştır.66 İngiltere bu şekilde mutasarrıflık üzerindeki baskısını 

arttırmıştır.  

Söz konusu baskının ardından Bahriye Nazırı, 4 Ekim 1905’te 

Sadaret’e yaptığı açıklamalarında Hudeyde Komodorluğu’nun 1 Ekimde 

telgrafla Kozlu ve Galata Vapurlarının faaliyetleri hakkında bilgi gönderdiğini 

söylemiştir. Söz konusu iki vapurun Zeranik sahillerinden küçük-büyük 10 

senbuğu etkisiz hale getirdiği bunlardan 3’ünün top ateşiyle battığı kalan 

7’sinin ise Hudeyde’ye getirildiğini ve Kozlu Vapuru’nun ikinci defa Zeranik 

sahillerine gittiğini bildirmiştir. Konuyla ilgili nezaretler arasında yazışmalar 

yapılmış ve gerekli olanlar bilgilendirilmiştir.67 Meselenin çözümü için bu 

sırada İngiliz Elçiliği ile görüşmeler yapılmış ve mevsimin asker sevkine 

uygun olmadığı gerekçesiyle askeri faaliyet icrasının daha sonraya bırakılması 

kararlaştırılmıştır.68 Yapılan bu çalışmalar İngiliz savaş gemisi kaptanını 

 

 

66 DH.ŞFR. 354/99; HR.TH. 326/109; DH.MKT. 1012/33. 
67 HR.TH. 325/20; BEO. 2681/201015. 
68 DH.MKT. 2679/200888. 
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memnun etmemiş olacak ki başka talepler nedeniyle Hudeyde’de kalmaya 

devam etmiştir.  

7 Ekim 1905’te Hariciye Nazırı, Ulvani senbuğunun ve hamulesinin 

bedelinin ödenmesi ve korsanların takibi için savaş gemisi sevkiyle Zeranik 

Kabilesi’nin tedibi işinin bir ay sonraya bırakıldığını İngiltere Dışişleri ile 

kararlaştırıldığını ifade etmiştir. Buna rağmen kruvazör kaptanı Hudeyde 

Mutasarrıflığı’na teklifte bulunmaya devam etmiştir. Müşir Feyzi Paşa’nın 

askeri faaliyette olduğu ve mevsimin müsait olmadığı İngiliz Elçiliği’ne de 

bildirilmiştir. Ancak gemi kaptanı ele geçirilen kayıkların yakılması ve 

sahillerin tarassut halinde tutulması için baskı yapmaktadır. Hariciye Nazırı 

bu nedenle kruvazörün bölgeden gönderilmesi için teşebbüslerde 

bulunmuştur. Hudeyde Mutasarrıfı Kozlu ve Galata vapurlarının ilk 

seferlerinde 10, ikinci gidişinde ise 7 senbukla 5 kayık daha tuttuğunu ve 

bunların 16’sının Hudeyde Liman İdaresi’ne teslim edildiğini haber vermiştir. 

İşte İngiliz kaptan bunların yakılması için ısrar etmekte ve Hudeyde İngiliz 

konsolosu da ertesi gün sabah vaktine kadar yakılmazlarsa işin büyüyeceğini 

söylemiştir. Bu nedenle mutasarrıflık İstanbul’un görüşünü sormuştur.69 

10 Ekim 1905’te söz konusu meselede Sadaret bazı kararlar almıştır. 

Alınan kararlar gereği Ulvani senbuku için 3.700 riyalin mal sandığından 

verilmesinin daha önce vilayete bildirildiği hatırlatılmış şimdi de hamulesi 

için 490 liranın talep edilmesiyle yapılan araştırma sonucu eğer İngiliz 

tebaasına ait birisiyse bu meblağın da ödenmesinin kararlaştırıldığı Hudeyde 

Mutasarrıflığı’na bildirilmiştir. Yine İngiliz kaptanın Zeranik Kabilesi üzerine 

askeri faaliyet için ısrarcı olduğu bildirilmiştir. Sadaret diğer kurumlara da 

yaptığı bilgilendirmede kaptanın daimi surette Hudeyde’den Meysene 

Burnu’na kadar 4 geminin devriye yapmasının korsanlığı önleyeceğini 

söylediğini ifade etmiştir. Ayrıca Cibuti’den her hafta Fransa hükümetinin 

özel müsaadesiyle senbuklarla Zeranik sahillerine silah ve cephane 

getirildiğinden bunun önlenmesi talep edilmiştir. Yine Meysene Burnu’ndan 

Hudeyde’ye ve Luhayye’den Midi ve Kunfuda’ya kadar açık olan tüm Yemen 

sahillerinden silah sokulan Zeranik ve Midi sahillerinin teftişi istenmiştir. 

Hudeyde Mutasarrıflığı ise bu vazifeyi ifa etmek üzere 6 adet vapur talebinde 

 

 

69 BEO. 2681/201070; BEO. 2681/201071. 
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bulunmuştur.70 Bu durumlar Bahriye Nezareti’ne de bildirilmiştir.71 Yemen 

Vali Vekili Müşir Feyzi de vilayette olan biten gelişmelerle ilgili bu dönemde 

Dâhiliye Nezareti’ne sık sık bilgilendirmeler yapmıştır. En önemli mesele ise 

bu evrede tutulan senbukların yakılıp yakılmayacağı olmuştur.72 Ancak kısa 

süre sonra İngiliz savaş gemisinin ısrarıyla ele geçen senbuk ve kayıkların 

alenen yakıldığı ve söz konusu işe Şakir Paşa’nın onay verdiği 15 Ekim 

1905’te İstanbul tarafından haber alınmıştır.73 Ancak bu haberlerden 2 gün 

sonra aynı minvalde İstanbul’a yeni yazılar gidince meselenin son vaziyeti 

kafaların karışmasına sebep olmuş, çok geçmeden bu sorunun İstanbul’a 

haber ulaştırmada yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ancak 

Zeranikler üzerine asker gönderilmesi talep edildiğinden bu iş için ne kadar 

askere ihtiyaç duyulacağının da bu sırada araştırılması Babıali tarafından 

emredilmiştir.74 

İngilizlerin bu baskıları karşısında bazı askeri tedbirlerin alınmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. 19 Ekim 1905’te Hudeyde Mutasarrıfı Hıfzı Bey, 

Zeranik sahillerinin tarassuduna memur edilen Galata Vapuru’nun 

kazanlarının durumu kötü olduğundan ve teknesi dahi su almaya 

başladığından Kamaran’a tamir için gönderildiğini haber vermiştir. Ancak 

İngiliz konsolos icra edilen görevin aksayacağından sızlanarak yerine başka 

bir vapurun gönderilmesi için ısrar etmeye başlamıştır.75 Zeranik sahillerini 

kontrol için Hudeyde Kızıldeniz Komodoru Miralay Mehmed Arif Bey ve liva 

jandarma binbaşısı vapurlarla 15 Kasım 1905’te bölgede tahkikatlar 

yapmışlardır. Bu bilgilerin Hariciye Nezareti üzerinden İngiliz Elçiliği’ne 

bildirilmesine de karar verilmiştir.76 23 Kasım 1905’te de daha önce Hudeyde 

Mutasarrıflığı’nın talep ettiği 6 vapurla 6 torpido istimbotu hakkında Meclis-

i Vükela emriyle Bahriye Nezareti’ne çalışılması noktasında haber 

 

 

70 Bu türden vapur talebi sadece Yemen için değil bütün Kızıldeniz sahilleri için gerekli 

görülmüş ve sık sık İstanbul’a bu türden talep yazıları gönderilmiştir. Özellikle Aden’in 

İngilizler tarafından işgalinden sonra Kızıldeniz’in güvenliğine daha fazla dikkat edilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Durmuş Akalın, “Aden’in İşgali ve İşgalden Sonra 

Osmanlı Devleti’nin Kızıldeniz’de Aldığı Tedbirler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/2, 

2014, 388. 
71 HR.SYS. 107/9. 
72 DH.ŞFR. 355/106. 
73 BEO. 2693/201909. 
74 BEO. 2688/201597. 
75 DH.ŞFR. 356/1. 
76 HR.TH. 326/109 
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gönderilmiştir. Tedbir olması için de ilk etapta Beyrut ve Kastamonu vapurları 

bölgeye gönderilmiştir.77 

İlerleyen dönemde Hudeyde’nin önemi daha çok artmıştır. Hudeyde’de 

önde gelen isimlerden biri olan Ahmed Şerai Paşa da Hudeyde Belediye reisi 

olmuştur. Ancak 28 Nisan 1908’de Ahmed mührüyle gönderilen bir yazıda 

ilginç iddialar yer almıştır. Buna göre Ahmed Şerai Paşa, Zeranik Kabilesi’ne 

para yedirerek imtiyaz sağlamaktadır. Ayrıca Hudeyde livasının gelirlerini 

düşük bir fiyatla iltizam etmiştir. Bu haberler üzerine hemen bir tahkikat 

başlamıştır.78 1908 sonlarına doğru bölgede yeniden kabileler arasında 

gerginlikler çıkmaya başlamıştır. Bir yandan da Zeranik Kabilesi’nin dâhil 

olduğu bir takım olaylarda yeniden artış gözlenmeye başlamıştır. Örneğin 24 

Eylül 1908’de Zübeyr ile Hays arasındaki telgraf hattı Muasala Kabilesi 

tarafından bozulmuş hala tamir edilememiştir. Yine benzer surette Zeranik 

Kabilesi tarafından tahrip edilen Beytü’l-Fakih hattının tamiri için yapılan 

talep de fayda etmemiştir.79 Tamir işi gecikince Telgraf ve Posta Nezareti 

durumu Dâhiliye Nezareti’ne bildirerek yardım talep etmiştir. Nezaret işin 

halledilmesi için kabilelerin tedip edilmesini ve bu iş yapılmadıkça tamir 

etmenin bir faydası olmayacağını bildirmiştir.80 3 Aralık 1908’de Yemen vali 

vekili ve kumandanı, Hudeyde Sancağı içindeki telgraf hatlarının tamiri için 

bazı tedbirlerin gerekli olduğunu bildirmiştir. Zeranik ve ona benzer kabileler 

bu işlere sebep olmaktadır. Bunlara bir şekilde nasihatler yapılsa da fayda 

vermemektedir. Sorunu halletmek üzere kuvvetlerin toplanması gerektiğini, 

ancak dağların durumu çok zorlayıcı olduğundan şimdilik nasihat suretiyle 

önleyici tedbirlerin alındığını Dâhiliye Nezareti’ne bildirmiştir. Bu konuda sık 

sık açıklamalar yapılmıştır.81 

3 Aralık 1908’de tüm Zebid tüccarı adına Seyyidü’l-Amiri adında birisi 

Dâhiliye Nezareti’ne durumlarını anlatan bir yazı göndermiştir. “Buna göre 

Hudeyde ile Zebid yolu üzerinde Beytü’l-Fakih kazasında yerleşik, şekavet 

halinde olan ve uzunca senelerden beri vergilerini vermeyen Zeranik Kabilesi 

ve bunlara yakın Cehiyye Kabilesi öteden beri ticaret kafilelerine 

saldırmaktadırlar. Her defasında istedikleri kadar para almadıkça 

salıvermemektedirler. Bu nedenle bana epeyce zarar isabet etmektedir. Ancak 

bunlara hükümetçe bir şey yapılmamaktadır. Bunlar sürekli durmamakta ve 

geçenlerde büyük bir tüccar kafilesini zapt etmişlerdir. Mutat olduğu üzere 

 

 

77 BEO. 2710/203231. 
78 DH.MUİ. 82/17. 
79 DH.MKT. 2696/94. 
80 DH.MKT. 2649/8. 
81 DH.MKT. 2695/89. 
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haraç vererek kurtarmaya çalışmaktayız. Bunların bir an önce hal yoluna 

konulmaları gerekmekte ve durum aciliyet arz etmektedir” şeklinde İstanbul’a 

taleplerini iletmiştir. Adı geçen tüccar bir gün sonra tekrar bir yazı göndererek 

Zeranik Kabilesi’nin İstanbul’a durumlarını yazdıklarını öğrendiğini haber 

vermiştir. Bu nedenle Zeranik şeyhi bu defa 50.000 liralık bir ticari malı 

çalmıştır. Bu nedenle tüccar mağduriyetlerini tekrar arz etmiştir. İstanbul’a 

ulaşan bu talepler üzerine Babıali Yemen Vilayeti’ne 5 Aralıkta durumu 

bildiren bir yazı göndermiştir. Bu taleplerinden sonuç alamayan tüccar 14 

Aralık 1908’de tekrar Dâhiliye Nezareti’ne durumunu bildiren bir yazı 

göndermiştir. Bu yazı da 21 Aralıkta Yemen Vilayeti’ne hatırlatılmıştır.82 

Görüldüğü üzere bölgede yaşanan emniyetsizlik en çok o bölgenin 

tüccarlarına ve ahalisine zarar vermektedir. Bu noktada taleplerine de hemen 

çözüm bulunamamaktadır. Ancak yine de devlet bunların önünü almak için 

uğraş vermektedir.  

 Bölgede yaşanan hadiseler yerli ahaliyi veya bölgede iş yapan 

kimseleri de rahatsız etmeye başlamıştır. 14 Şubat 1909’da Yemen Valisi 

Hasan, Zeranik Kabilesi’nin senelerden beri tüccar kafilelerini vurma, ahaliye 

saldırı, yabancıların mallarını gasp etme ve telgraf hatlarını bozma gibi işlere 

cesaret ettiğini ifade etmiştir. Hudeyde’ye vardıktan sonra kendisinin bizzat 

ve bir vasıta ile yaptığı teşebbüsleri de netice vermemiştir. Bu nedenle mevsim 

de müsait olduğundan Hudeyde’den tedarik edilen 6 tabur ve diğer yardımcı 

kuvvetlerin kaymakam komutasında Zebid ile Beytü’l-Fakih’te toplandığı 

bildirilmiştir. Yine denizden nümayiş icra etmek için karakol gemisinin 

hazırlandığı ancak şiddetli davranmak yerine yumuşak bir surette çalışıldığı 

belirtilmiştir. Asıl amaç saldırıların durmasıdır. Bunun için de aralarından 

rehin alınması talimatı kaymakama verilmiştir.83 Bu çalışmalar devam 

ederken 25 Şubat 1909’da Hudeyde Mutasarrıfı ile Beytü’l-Fakih’te bulunan 

2 tabura erzak sevk eden 25 kişilik kafile pusuya düşürülmüştür. Kabilenin 

üstüne giden askerlere de kabile tarafından karşı konmaya çalışılmıştır. Ancak 

askerler Beytü’l-Fakih’e yerleşmişler ve kabileyle çatışmaya girmişlerdir.84 8 

Mart 1909’da valilikten İstanbul’a giden açıklamalarda Zeranik Şeyhi 

Muhammed Yahya’nın yaralı olan kardeşi Hasan Yahya ile Ali Yahya 

Hüseyniye’deki kuvvetlerin mahsur olduğunu ilan ederek etraftaki kabileleri 

kışkırtmaya çalışmışlardır. Ancak bir gün önce yapılan taarruzlara 

dayanamayıp yenilmişlerdir. Askerden 2 şehit ve 3 yaralıdan başka zayiat 

 

 

82 DH.MKT. 2674/1. 
83 DH.MKT. 2745/84. 
84 DH.ŞFR. 410/81. 
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olmadığı Kaymakam Rıza Bey tarafından kendisine bildirilmiştir. Yusuf Paşa 

ile sevk edilen kuvvet de birkaç gün içinde Beytü’l-Fakih’e ulaşmıştır.85 

Mart ayı içerinde operasyonlar yoğunlaşmıştır. 23 Mart 1909’da valilik 

tarafından Dâhiliye Nezareti’ne giden haberlerde Zeranik Kabilesi’nin 

şimdiye kadar çok büyük kayıp verdiği ve yeniden üzerlerine yürüneceği 

ancak işin ne zaman neticeleneceğinin kestirilemediği ifade edilmiştir. Yeni 

gelen haberlerde Zeranik Kabilesi ve Seyyid Yahya’nın hazırlık içinde olduğu 

öğrenildiğinden 7. Ordu’nun subay ve zabit eksiklerinin giderilerek yeni 

askerlerle takviyesi talep edilmiştir.86 18 Nisan 1909’da valiliğin yaptığı yeni 

açıklamalarda Zeranik Kabilesi’nin kontrol altına alındığı bildirilmekle 

birlikte Fransa sömürgelerinden Cibuti’ye 6 senbuk silah ve cephane sipariş 

verdikleri öğrenilmiştir. Bu haberler Hudeyde Mutasarrıfı ve kumandanı 

Yusuf Paşa tarafından gelmiştir. Zeranik Kabilesi’ni kontrol altına almak için 

çok uğraşıldığından bu emellerine ulaşacak olurlarsa asayişin yeniden 

bozulacağı hatırlatılmıştır. Bu durum Hudeyde Komodorluğu’ndan 

bildirilmiştir. Ancak 500 mil uzunluğunda ve yeterli vasıtanın olmadığı 

Yemen sahillerinin 2 küçük vapurla muhafazası mümkün değildir. Bundan 

dolayı silah ve cephane sokulması devam ettikçe vilayet içinde sükûnet olması 

mümkün görünmemektedir. Sahillerin karadan ve denizden kontrol altına 

alınması için birçok defa durum arz edilmiştir. Tam kontrol için çok para ve 

gayret gerekmektedir. Bu durum gerçekleşse bile silah kaçakçılığının87 önü 

alınmadıkça sorunlar ortada kalacaktır. Bunun için şimdilik Cibuti’de bulunan 

ve Hicaz ile Yemen tarafına silah satışının önünün alınması tavsiye 

edilmektedir. Gerçi ticaret serbestse de İngiltere, Fransa ve İtalya devletleri 

arasında yapılan mukavele ile olduğu gibi men edilmesi mümkündür. Bu 

tedbirin güzel tesiri açık olduğundan Yemen ve Hicaz’a silah ithaline meydan 

verilmemesi hakkında sefaret vasıtasıyla Fransa hükümeti nezdinde devam 

etmekte olan teşebbüslerin bir an evvel fiiliyata geçirilmesinin arzu edildiği 

bildirilmiştir. Söz konusu talepler de nezaret tarafından 3 Haziranda Sadaret’e 

bildirilmiştir.88 Bu arada 28 Haziran 1909’da Vali Hasan, Sadaret’e Zeranik 

Kabilesi’nin tedibi esnasında gayretle çalışan Mirliva Yusuf Paşa, Kaymakam 

Rıza ve Kolağası Sadık Efendi’nin ve başka bazı isimlerin terfilerini 

 

 

85 DH.ŞFR. 410/127. 
86 BEO. 3521/264067. 
87 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Sinan Çakar, Kızıldeniz’de İnsan ve Silah Kaçakçılığı, Marmara 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 

2019. 
88 BEO. 3638/272777; 3544/265732; DH.MUİ. 1/17; Durmuş Akalın, “Kızıldeniz’de Cibuti 

Üzerinden Yapılan Silah Kaçakçılığı’nın Yemen’e Etkileri ve Osmanlı Devleti (1898-1914)” 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 34/S. 58. 2015, s. 663. 
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kendilerine bildirmiştir. Asayişin devamlılığı için gerekli değişiklikler hemen 

yapılmıştır.89 Ayrıca Zeranik Kabilesi şeyhlerinden ve ileri gelenlerinden 

alınan taahhütname suretleri de İstanbul’a gönderilmiştir.90 

24 Ağustos 1909’da Şerai Paşa hakkında tekrar bir şikâyet yazısı 

gönderilmiştir. Bu defa Hudeyde Belediye Reisi Ahmed Şerai Paşa ve 

Mutasarrıf Necip Paşa’nın hem fikir olup bazı yanlış işlere karıştığı 

bildirilmiştir. Bu kapsamda Zeranik Kabilesi’nin tedibi için gönderilen 

askerlerin mahalline varmasıyla aralarında görüşme olmuştur. Mutasarrıf 

kumandana savaşı 8 gün tehir ettirmiştir. Bu sırada kendisi kabileyi durumdan 

haberdar etmiş ve kabile tarafından askerler üzerine ansızın yapılan hücumla 

birçok asker helak olmuştur. Şerai Paşa hem mültezim hem erzak müteahhidi 

hem de belediye reisi olduğundan Yemen’deki isyanlara onun bu her taraftan 

baskısı tesir etmektedir şeklinde ithamlar yer almıştır. İthamlar son derece ağır 

olduğundan Babıali derhal Yemen valisine durumu araştırıp İstanbul’a bilgi 

vermesini emretmiştir.91  

Daha önce Yemen Valiliği’nin silah kaçaklığıyla ilgili Sadaret’e yaptığı 

bilgilendirmeler üzerine bazı işlere teşebbüs edilmiştir. Bu kapsamda Paris 

Sefareti, Zeranik Kabilesi’nin Cibuti’den sipariş ettikleri silah ve cephaneyi 

almamaları için bazı girişimlerde bulunmuştur. Sefir durumu Fransız 

Dışişleri’ne bildirmiş ve olumlu cevap almıştır. Hatta Cibuti’deki Fransız 

memurlarına Fransa Dışişleri yetkilileri tarafından bazı nasihatler dahi 

yapılmıştır. Bölgede görev yapan Fransız vali ise Zeranik Kabilesi tarafından 

silah satışı için teklif gelmediğini ve böyle bir talep olursa kabul 

etmeyeceklerini taahhüt etmiştir. Ayrıca Hudeyde Sancağı limanlarından 

birine gidecek bot tabir olan geminin Cibuti’den salıverilmemesini de gümrük 

memurlarına ihtar etmiştir.92 Bu şekilde sefir gayretlerini Hariciye Nezareti’ne 

bildirmiştir. Söz konusu bilgiler ilgili makamlara da hemen bildirilmiştir.93 

Osmanlı Devleti’nin sıkıştırmasının da tesiriyle Zeranik Kabilelerinin 

şeyhleri 19 Kasım 1909’da Miralay Cemal Bey’in yanına gelerek vergilerini 

vereceklerini ve her türlü hükümet emrini yerine getirmeye hazır olduklarını 

bildirmişlerdir. Ayrıca dışarıdan gelecek her türlü kışkırtmaya da 

katılmayarak böyle talepte bulunanları hükümete teslim edeceklerini taahhüt 

 

 

89 BEO. 2589/269108; 3623/271713. 
90 DH.MKT. 2867/27. 
91 DH.MKT. 2909/29. 
92 DH.MUİ. 1/17 
93 DH.MUİ. 1/17; ; Durmuş Akalın, “Kızıldeniz’de Cibuti Üzerinden Yapılan Silah 

Kaçakçılığı’nın Yemen’e Etkileri ve Osmanlı Devleti (1898-1914)” Tarih Araştırmaları 

Dergisi, C. 34/S. 58. 2015, s. 665 
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etmişlerdir.94 Ancak kısa bir süre sonra giden bilgilerde hal böyle iken Zeranik 

Kabilesi eski haline geri dönmüştür. Yemen Valisi’ne göre bu durum Cemal 

Bey tarafından alınan rehine ve teminatın bir faydası olmadığının ispatıdır. 

Ayrıca İstanbul talep ettiği bilgi doğrultusunda rehinelerin durumuyla ilgili de 

araştırılıp bilgi verilmesini emretmiştir.95 Rehinelerin durumu 19 Aralık 

1909’da tekrar sorulmuş hangi kabilelerden oldukları ve ne suretle ikame 

edilecekleri hakkında bilgi gönderilmesi hatırlatılmıştır.96 

25 Aralık 1909’da rehinelerle ilgili Sana’da bulunan 7. Ordu 

Kumandanı Hasan Tahsin Paşa İstanbul’a bilgi vermiştir. İstanbul’a 

gönderdiği açıklamalarında rehine almanın esasen hükümete yakışır bir iş 

olmadığını beyan etmiş ancak kabilelerin sükûnet üzerine durmaları mümkün 

olacağından eskiden beri vilayetçe kabul edilen bir usul olduğu belirtilmiştir. 

Zeranik Kabilesi’nden alınan rehineler birkaç ay sonra sükûnet hâsıl olunca 

araya giren itibarlı ulemanın aracılığı ile serbest bırakılmışlardır. Daha sonra 

söz konusu kabilede bir sıkıntı olmamış, vergiler de toplanmaya başlamış ve 

yine telgraf hatlarına bir taarruz gerçeklememiştir. Luhayye ve Zebid’den 

alınıp tamamı muteber şeyhlerin evlat ve kardeşleri ile en yakınlarından olan 

33 rehineye iyi davranılması Hudeyde Mutasarrıflığı’na tekrar hatırlatılmıştır. 

Tüm şeyhler yakınlarına iyi davranıldığından teşekkür ve memnuniyeti içeren 

bir telgraf da göndermişlerdir.97 1909’da rehinelerle ilgili bu şekilde bir durum 

söz konusu iken birkaç ay sonra İstanbul’a ulaşan bilgilere göre bambaşka bir 

hadise yaşanmıştır. Bu defa bölgede görev yapan bir kaymakamın Zeranik 

şeyhleri üzerine yaptığı birtakım uygunsuz hareketler ciddi anlamda sorun 

olmuştur. Ancak olayın üstüne gidilmiş ve bu konuda kaymakam suçlu 

bulunmuştur. Öneminden dolayı bu meseleye daha yakından bakmak icap 

etmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Şeyh Zeranik El-Yemani’nin Kaymakam Kadri 

Bey’e, hapisten kurtulmak ve rehineleri kurtarmak için verdiği rüşvet ve bazı 

kişilerin sorgulamalarına dair evraklar İstanbul’a gönderilmiştir. Söz konusu 

sorgulamalarda: hükümet rehinelerin tahliyesini emrettiği halde kaymakam 

tahliyeleri mukabilinde kendisine 500 riyal verilmedikçe tahliye etmemekte 

ısrar etmiştir. Zeranik Şeyhi açıklamalarında “Rehinelerle beraber küçük 

oğlum Hasan Muhammed dahi hapsedilmiş olduğundan kaymakamın talep 

ettiği 500 riyali tedarike mecbur oldum. Bu paranın kaymakama verilmesi 

kabile rehineleri ile oğlumun tahliyesi içindi. Söz konusu 500 riyali 

 

 

94 BEO. 3665/274831. 
95 BEO. 3665/274831. 
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kaymakama bir ramazan gecesi teravih namazından sonra evine gidip verdim. 

Bu gecenin hangi gece olduğu hatırımda değildir. Kaymakama verilmek üzere 

paraları götürdüğüm zaman Kasım Hasan Meşaria ile İbrahim Yahya Cumali 

nam kimseleri de kaymakamın evine götürdüm. Kasım Hasan Meşaria ile 

kaymakamın oturduğu odaya girdik. Yahya Cumali oda kapısında kaldı. 500 

riyal iki torba derununa konulmuş idi. Her torbanın muhteviyatı 250 riyalden 

ibaret idi. Torbaların birini Kasım Hasan Meşaria, diğerini Yahya Cumali 

taşıyordu. Kaymakamın yanına girerken Yahya Cumali’nin elindeki torbayı 

alarak Kasım Hasan Meşaria’ya verdim. İkimiz Kaymakam Kadri Bey’in 

huzuruna girdik. İki torbanın mevcudu olan 500 riyali Kasım Hasan 

Meşaria’ya saydırıp kaymakamın yedine teslim ettiğim sırada “bu paraları 

rehinelerin hapisten ıtlakı için veriyorum” dedim. Kaymakam cevaben 

“rehineleri gece tahliye etmek olamaz ise yarın sabaha karşı tahliye ederim” 

dedi. Ertesi günü tutuklu olan 10 kişiyi tahliye ettirdiği halde oğlumu hapiste 

bırakmış olduğunu görünce Kaymakam Kadri Bey’in nezdine giderek 

kendisine “ben sizin ile görüştüm ve rehinelerin ıtlakı için size 500 riyal 

verdiğim halde oğlumun hapiste bırakılmasına sebep nedir?” dedim. 

Kaymakam cevaben oğlum için lakırdı etmeyerek “bazı sebeplerden dolayı 

onun hapiste kalması lazım gelir idi” dedi. Kaymakamın bu muhalefeti 

üzerine oğlumu kurtarmak için dört gün art arda kendisine müracaat ettim. 

Oğlumun tahliyesi için devam eden bu müracaatlarım üzerine kaymakam, 

Kasım Hasan Meşaria’yı çağırtıp “rehinelerin hapisten ihracı için Şeyh 

Muhammed 1.000 riyal tahsil etmiş olduğu halde bana yalnız 500 riyal 

vermiştir. Bunun için oğlunu hapiste alıkoydum. Kendisine söyle oğlunun 

tahliyesini istiyor ise benden sakladığı 500 riyali getirsin yoksa oğlu hapisten 

çıkarılmayacaktır” demiş. Kasım Meşaria geldi kaymakamın bu teklifini bana 

tebliğ etti. Bu sözleri üzerine Kadri Bey’in nezdine gidip meramını sordum. 

Kasım Meşaria’nın ifadesini teyit etti. Artık 500 riyalin tedarikine mecbur 

kaldığımdan paraları toplayıp hazırladıktan sonra Kasım Meşaria’yı çağırttım. 

Paralarla beraber teravihten sonra Kaymakam Kadri Bey’in evine gittim. 

Kasım El Meşaria yanımda olduğu halde kaymakam zikrolunan 500 riyali 

uşağı Seyyid Hüseyin’e teslim etti. Ertesi günü sabaha karşı oğlumun serbest 

bırakılması için emir verdi. Oğlumun tahliyesinden 4 gün sonra korkumdan 

aşiretim nezdine firar ettim. Kaymakam evvelki 500 riyalin ahzinde yaptığı 

gibi bu ikinci 500 riyali aldığı zaman dahi Kasım Meşaria’ya bahşiş olarak 5 

adet riyal verdi. İfadem bundan ibarettir” demiştir. 28 Şubat 1910. 

Tellal olan Kasım Hasan Meşaria sorgusunda: Soru: Şeyh Muhammed 

Yahya Hebbe’nin tutuklanma sebebini bilir misin? Cevap: Evet, Mutasarrıf 

Necip Paşa’nın emriyle hapis olduğunu biliyorum. S. Onun hapisten ne suretle 

çıktığına ve tahliyesi için para verip vermediğine dair malumatın var mı? C. 

Hapisten çıktığını biliyorum fakat para verip vermediğine dair malumatım 
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yoktur. S. Kabile rehinelerinin hapisten ne suretle çıktıklarını bilir isen doğru 

olarak bize söyle çünkü doğru söyleyeceğim demiştin. C. Bir ramazan gecesi 

teravihten sonra Şeyh Muhammed beni çağırttı. Ben de davetine icabet ettim. 

İbrahim Yahya Cumali’nin benden evvel oraya geldiğini ve orada beni 

beklediğini müşahede ettim. Şeyh Muhammed beni görünce “al bu torbayı 

birlikte kaymakamın evine gidelim” dedi. Torbanın içinde riyaller vardı. 

İbrahim Cumali’ye de torba verdi. “sen de beraber gel” dedi. Gittik. 

Kaymakamın odasına gelince Şeyh Muhammed, İbrahim Cumali’nin taşıdığı 

torbayı da bana verdi. İbrahim Cumali oda kapısında kaldı. Ben Şeyh 

Muhammed ile beraber kaymakamın odasına girdim. Şeyh Muhammed benim 

getirdiğim ve İbrahim Cumali’nin taşıdığı torbaların olduğu parayı 

kaymakamın huzurunda saydırdı. Ben de iki torbanın muhtevi olduğu 500 

riyali saydım. Bu torbaların her birinde 250’şer riyal var idi. Paranın 

verilmesinden sonra Şeyh, kaymakama “işte rehinelerin hapisten ihracı için 

benden istediğin 500 riyali size veriyorum. Mahpusların ıtlakını emret” dedi. 

Kaymakam paraları aldı ve Şeyh Muhammed’e “rehineleri yarın sabah 

tahliye edeceğim” dedi. Kaymakam 500 riyalden bana 5 riyal verdi. “Bu işi 

sen kimseye açar isen seni hapsederim” dedi. Ben kaymakamın yanından 

çıktım ve şeyh kaymakam yanında kaldı. S. O esnada kaymakamın yanında 

kim var idi? C. Odanın kapısının karşısında duran uşağı Hüseyin’den başka 

kimse yoktu. S. Ertesi gün rehinelerin tahliyesi icra olundu mu? C. Rehineler 

hapisten tahliye olunmuşlar ise de Şeyh Muhammed’in oğlu hapiste 

alıkonmuştur. S. Şeyh Muhammed’in oğlunun alıkonulduğunu nereden 

biliyorsun? C. Ertesi sabah saat iki sularında Kaymakam Kadri Bey beni uşağı 

Seyyid Hüseyin ile evine çağırttı. Evine gittiğimde bana “git Şeyh 

Muhammed’e söyle rehinelerin tahliyeleri için kendisi ahaliden 1.000 riyal 

almıştır. Hâlbuki bana yalnız 500 riyal verdi. Bunun için oğlunu hapiste 

alıkoydum. Benden sakladığı 500 riyali getirip teslim etmezse oğlu aleyhinde 

daha başka davaları ikame ettireceğim” dedi. Ben de kaymakamın bu 

ifadesini Şeyh Muhammed’e söyledim. Şeyh Muhammed kaymakamın evine 

gitti. Şeyh Muhammed yine o gece beni evine çağırtıp “kaymakamın evine 

beraber gideceğimizden seni bunun için çağırttım” dedi. Bana bir torba riyal 

verdi. Paraları hamil olduğum halde Şeyh Muhammed ile Kaymakam Kadri 

Bey’in hanesine gittik. Kaymakam parayı aldıktan sonra uşağı Seyyid 

Hüseyin’e verdi. Şeyh Muhammed’e “oğlunu yarın sabah tahliye ettireceğim” 

dedi. Şeyh Muhammed ile kaymakamın odasından çıktık. Kaymakam Kadri 

Bey ertesi günü sabaha karşı Şeyh Muhammed’in oğlunu hapisten çıkarttı. 1 

Mart 1910. 

Beytü’l-Fakih’te yerleşik İbrahim Yahya Cumali’nin ifadesine de 

başvurulmuştur. S. Zeranik Şeyhi Şeyh Muhammed Hebbe’yi tanır mısın? 

Kendisi ile bir münasebetin var mıdır? C. Kendisi ile marufum var ise de 
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hususi bir münasebetim yoktur. Beytü’l-Fakih’te bulunduğum zaman herkes 

kendisi ile görüştüğü gibi ben de gider görüşür idim. S. Merkum hapiste 

bulunduğu anda yanına gidip hizmetinde bulunuyor muydun? Rehinelerin 

tahliyesi keyfiyetinden haberdar mısın? C. Yanına gitmediğim gibi katiyen 

hizmetinde dahi bulunmadım. Rehinelerin hapisten çıktıklarını biliyorum. S. 

Rehinelerin hapisten çıktıklarını nereden haber aldın? C. Geçen ramazanın bir 

gecesinde teravihten sonra Şeyh Muhammed Yahya’nın hanesine gittim. 

Kendisini yalnız buldum. Evinde riyal ile dolu iki torba gördüm. Ben evinde 

biraz oturduktan sonra Beytü’l-Fakih ahalisinden Kasım Hasan Meşeria da 

geldi. Hasan Meşeria gelince Şeyh Yahya torbaların birini bana verdi. Diğer 

riyal torbasını Kasım Hasan Meşeria’ya verdikten sonra ikimizi Kaymakam 

Kadri Bey’in evine götürdü. Kaymakamın oturduğu odanın kapısına gelince 

Şeyh Kasım’a İbrahim’deki torbayı da al dedi. Ben de hamil olduğum torbayı 

Kasım’a verdim. Şeyh Kasım ile beraber iki torba ile kaymakamın yanına 

girdiler. S. Rehineler hapisten çıkmış mıydı? Kaymakamın evine gittiğiniz 

zaman orada sizden başka bir kimse var mıydı? C. Rehineler ertesi günü 

tahliye olunmuşlardır. Kaymakamın evine gittiğimiz zaman yanımda kimse 

yok idi. Yalnız uşağı Seyyid Hüseyin oda kapısının dışarısında oturuyor idi. 1 

Mart 1910. 

Olayla ilgili olan Çavuş Ahmed İsmail de sorgulanmıştır: S. Kabileye 

ait rehineler hapisten ne zaman çıkmışlardır? Kaç kişi idiler? Şeyh 

Muhammed’in oğlu, diğerleriyle beraber mahpus muydu? C. Rehineler 

ramazan-ı şerif içinde tahliye olunmuşlardır. Hangi gün olduğunu 

hatırlamıyorum fakat ikindi vakti tahliye olduklarını biliyorum. Şeyh 

Muhammed’in oğlu Hasan Muhammed de dâhil olduğu halde rehineler 11 kişi 

idiler. Kaymakam 10 rehinenin tahliyesini emrettiği gün şeyhin oğlunu serbest 

bırakmayarak hapiste bırakmıştır. S. Şeyhin oğlu rehinelerin tahliyesinden 

sonra kaç gün hapiste kalmış ve ne suretle tahliye olunmuştur? C. 3-4 gün 

kadar mahpus kalmıştı. Bu müddet zarfında Şeyh Muhammed oğlunu hapisten 

kurtarmak için Kaymakam Kadri Bey’e müracaatlarda bulunuyor idi. En 

nihayet kaymakam şeyhin hapisten ihracına muvafakat ederek beni yanına 

çağırıp şeyhin oğlunun hapisten çıkarılması için emir vermiştir. Şeyhin oğlu 

sabah saat 3 raddelerinde tahliye olunmuştur. S. Kaymakam rehinelerin 

tahliyesi için hükümet tarafından verilmiş emrin vürudundan kaç gün sonra 

rehineleri tahliye ettirmiştir? C. 10 gün sonra tahliye ettirmiştir. S. Bu müddet 

zarfında rehinelerin yakınları tarafından para verildiğini işittiniz mi? C. 

Rehinelerin yakınlarından bazıları hapishane kapısına gelip giderler idi. 

Bunların yanında Muhammed Yahya dahi bulunuyor idi. Rehinelerin 

akrabaları Şeyh Muhammed Yahya’ya biz rehinelerimizin tahliyesi için 

kaymakam namına para verdik onları niçin tahliye ettirmiyorsun diyorlardı. O 

da mahpusların akrabalarına kaymakam oğlumu da rehineleriniz ile tahliye 
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ettirmekten imtina ediyor diye cevap veriyor idi. Ertesi günü rehinelerin 

akrabaları kaymakama müracaatla rehineleri tahliye ettirmeye muvaffak 

olmuşlardır. S. Rehinelerin akrabalarının ne kadar para verdiklerini biliyor 

musun? C. Rehinelerin velilerinin bütün mevcudumuzu satıp her mahpusun 

tahliyesi için Şeyh Muhammed’e 100 riyal verdiğimiz halde rehinelerimizi 

hala tahliye ettirmeye muvaffak olamadık dediklerini işittim. S. Şeyhin oğlu 

hapisten çıktığı zaman para verdiğini hissettin mi? C. Akillerden Da’buş’un 

rehinelerimizi ve şeyhin oğlunu tahliye ettirmek için kaymakama verilmek 

üzere Şeyh Muhammed’e 1.000 riyal verdik dediğini kendisinden işittim. 

Kendisine Şeyh Muhammed vasıtasıyla kaymakam için verdiniz dedim. 

Bunun üzerine merkum da o 1.000 riyal kaymakam için verilmiştir dedi. 

Şeyhin oğlu mahpus bulunduğu zaman şeyh gece oğlunun bulunduğu 

hapishaneye gelerek oğluna dedi ki “oğlum rehinelerin tahliyesi için 

kaymakama 500 riyal verdik. Kaymakam senin hapisten ihracın için 500 riyal 

daha istiyor. Bunun için biraz sabret zira söz konusu meblağdan bir miktarı 

tenzil etmesi hususunu Kaymakam Kadri Bey’den rica etmek üzere Şeyh 

Yahya Hadi’yi gönderdim. Kaymakam bu ricamızı kabul ederse iyi olur. 

Kabul etmediği takdirde ise de istediğini vereceğiz sen de hapisten 

kurtuluyorsun” dedi. Şeyh Muhammed’in gece hapse gelip oğluna bu sözleri 

söylediğini işittim. İşte malumatım bundan ibarettir. 2 Mart 1910. 

Yine hapishanede görevli Onbaşı Süleyman da sorgulanmıştır. S. 

Zeranik şeyhleri hapis edildikleri zaman senin vazifen ne idi? C. ? vazifesine 

memur idim. S. Mezkur şeyhler yalnız halkalı zincirler ile mi bağlandılar 

yoksa ayaklarına demir direkli fas’ oldu mu? C. Şeyhleri evvel emirde halkalı 

zincirler ile kaydettik sonra Yüzbaşı Osman Efendi geldi. Zindan memuru Ali 

ile Hasan Musa Çavuş’a şeyhlerin ayaklarına demir direkler vaz ettirme emri 

verdi. Ben de Hasan Musa Çavuş ile gidip Şeyh Mansur ve Şeyh Muhammed 

Yahya’nın ayaklarına demir direkler vaz ettim. S. Yüzbaşının emriyle 

mahpuslara ayaklarına vaz ettiğiniz demir direkler daima ayaklarında durdu 

mu? C. Bazı günler Yüzbaşı Osman Efendi gelir ve Hasan Musa Çavuş’u 

çağırır ve kendisine bir şeyler söyler idi. Hasan Musa Çavuş da gelir beni 

çağırır idi. Kendisi ile beraber gider şeyhlerin ayaklarındaki demir direkleri 

kaldırır idik. Bir müddet sonra Yüzbaşı Osman Efendi yine gelir ve Hasan 

Musa Çavuş’a birtakım sözler söyler gider. Akabinde Hasan Musa Çavuş da 

bizi çağırır ve demir direkleri şeyhlerin ayaklarına bağlayınız derdi. Biz de 

gider demir direkleri şeyhlerin ayaklarına bağlar idik. Bu hal muhtelif 

zamanlarda birkaç defa tekrar etmiştir. Şeyhlerin hakkındaki bu muameleyi 

Yusuf Paşa’nın Beytü’l-Fakih’e geldiği zamana kadar icra etmiş idik. Yüzbaşı 

Osman Efendi, Yusuf Paşa’nın şeyhlerin şikâyetlerini dikkate almasından 

sonra ayaklarına demir direkler vaz olunmamasını emretti. S. Şeyhler mevkuf 

bulundukları zaman haklarında tazyik ve işkence yapılıyor muydu? Bu gibi 
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tazyiklerle kendilerinden para alınır mıydı? C. Zindan onbaşısı, Yüzbaşı 

Osman Efendi’nin emriyle şeyhleri tütün içmekten ve gat çiğnemekten men 

eyleyiniz diye Hasan Musa Çavuş’a talimat verir gider idi. Hasan Çavuş da 

Yüzbaşı Osman Efendi’nin verdiği emir üzerine şeyhleri 3-4 defa tütün ve gat 

kullanmaktan men etti. Onları toprakta oturup bakmaya dahi mecbur ediyorlar 

idi. Bazı defalar da Yüzbaşı Osman Efendi tarafından şeyhlere oturmak için 

sandalye verilmesi bize emir olundu. Bir gün ben hapishaneye gittiğim esnada 

şeyhlerin eziyet için güneşe karşı oturtulduklarını ve başlarında Yüzbaşı 

Osman Efendi’nin durmakta olduğunu kendi gözlerimle müşahede ettim. S. 

Hapisten çıktıkları zaman herhangi bir kimseye para verdiklerini işittin mi? C. 

Böyle şeylere karışmadığım için para verip vermediklerini işitmedim. S. İşte 

ifadeni okuyorum doğru ise tasdik et. C. İfademin aynıdır. Okumam yazmam 

yoktur. Mührümü vaz ederim. 14 Şubat 1910. 

Kaymakam Kadri Bey tarafından özel olarak çağırılan Şeyh 

Muhammed Yahya’nın biraderi Şeyh Ali tarafından verilen ifade de İstanbul’a 

gönderilmiştir. Kendisi sorgusunda: “Biraderim Şeyh Muhammed Yahya 

mahpus iken Kaymakam Kadri Bey beni bir gün çağırarak kardeşin 

hapistedir” dedi. “Onun yerine seni şeyh tayin edeceğim. Şeyhliğe intihap 

olunduğunu beyan eden ahaliden intihap name getir ve şeyhliğe tayin 

olunman için bana 2.000 riyal getirip vereceksin” dedi. Ben de kendim 2.000 

riyali tedarik ve intihap namemi istihsal ettikten sonra önde gelenlerle beraber 

Kaymakam Kadri Bey’in evine döndüm. Kaymakam Kadri Bey 2.000 riyali 

hanesinde benden aldıktan sonra bana “haydi git de intihap nameyi ve önde 

gelenleri yarın hükümet konağına getir” dedi. Ben de gittim ertesi günü 

intihap nameyi ve önde gelenlerin tamamını hükümet konağına getirdim. İleri 

gelenler hep birlikte beni şeyhliğe intihap ettiklerini Kaymakam Kadri Bey’e 

söylediler. Kaymakam şeyhliğimi icra edeceği yerde beni ve ileri gelenleri 

hapse gönderdi. İleri gelenleri 3 gün kadar mahpus ettikten sonra “Şeyh Ali 

Yahya şeyhliğe münasip görülmemiştir. Siz artık yerlerinize gidebilirsiniz” 

dedi. İleri gelenlerin tahliyesinden iki gün sonra Kaymakam Kadri Bey beni 

yanına çağırtıp “seni tahliye ediyorum fakat şimdi Zeranik’deki evine gidip 

oturacaksın ve 2.000 riyali ağzına almayacaksın şayet burada kalır isen seni 

hapse koyar ve şiddetle tazyik ederim” dedi.  Ben de korkumdan sustum 

hapisten çıkar çıkmaz Kaymakam Kadri Bey’in benden 2.000 riyali aldığına 

dair kimseye haber etmedim. Kendisi de sükût etmemi ihtar etti şeklinde 

açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan tüm bu sorgulardan sonra Kaymakam 

Kadri Bey'in rehinelerden 100’er riyal aldığı, Abdullah Ahmed Mesafir adlı 

kimseden dahi 500 riyal ve diğer rehinelerden de 600 riyal aldığı tespit 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

316 

edilmiştir.98 Söz konusu hadise Zeranik Kabilesi ve ona benzer kabilelerin 

durumuna başka bir nazarla bakılması gerektiğini göstermektedir. Bu türden 

hareketler zaten kırılgan olan güvenliğin hızlıca bozulmasına ciddi anlamda 

da tesir etmektedir.  

 Zeranik Kabilesi de haksızlığa uğradığı durumlarda yerel makamlar 

nezdinde teşebbüste bulunmuştur. Bir örnek olarak 20 Aralık 1911’de Meclis-

i Vükela’da görüşülen ve 3 sene önce Moha sahilinde hükümet tarafından el 

konulan bir senbuk içinden müsadere edilen para ve eşyaya mukabil uğranılan 

zararın karşılanması talep edilmiştir. Söz konusu miktar 200 riyal kıymetinde 

olup kabilenin şu anki sakinliği göz önünde tutularak asayişin devamı için 

gerekenin yapılması kararı alınmıştır.99 28 Aralık 1911’de vilayete gönderilen 

haberlerde Zeranik Kabilesi’ne 3 sene önceki senbuğun derdestiyle ilgili sorun 

kapsamında 400 liranın verilmesinin Meclis-i Vükela tarafından karar 

verildiği bildirilmiştir. Söz konusu hadisede Zeranik Kabilesi adı geçen 

senbuktan 6.000 riyal ile 1.500 riyal kıymetinde susam yağının alındığını 

iddia etmektedir. Tahkikat için ilk olarak Taiz Mutasarrıflığı’na yazılmıştır. 

Daha sonra Zeranik ahalisinden Ekber Kidaf ve Yahya Muteyri görüşleri 

alınmak üzere Moha’ya çağırılmışlardır. Ancak kabile şeyhleri bunların 

gitmesine izin vermemişlerdir. Taleplerini temin etmek üzere yollara ve 

telgraf hatlarına saldırmaya başlamışlardır. İşi büyütmemek üzere 150-200 

lira arasında bir para verilmesi uygun görülerek Hudeyde Mutasarrıflığı’na 

bildirilmiştir. Ancak şeyhler bu miktarı iddia ettiklerinin yarısı nispetinde 

görmüşler ve 10 gün içinde 3.700 riyal verilmezse rahat durmayacaklarını 

beyan etmişlerdir. Bu 400 lira kıymetindeki son talepleri Kumandan İzzet 

Paşa tarafından Sadaret’e bildirilmiştir. Zeranik şeyhleri bu paranın 5 gün 

içinde verilmezse ortaya çıkacak sıkıntıdan mesul olmayacaklarını 

bildirmişlerdir. Olaylar devam ederken de bir İtalyan savaş gemisi Zeranik 

sahillerinde dolaşmaya başlamıştır. Bu durum tehlikeli görüldüğünden hemen 

Harbiye Nezareti’ne bildirilmiştir.100 

 Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı dönemlerine denk geldiğinden bundan 

sonra doğrudan kabileyle karşı karşıya gelmek yerine onları hoşnut edecek 

surette uygulamalar gündeme gelmiştir. Ancak zaman zaman çıkan sıkıntılar 

Zeranikleri yeniden hareketlendirmeye yetmiştir. Örnek olarak 12 Haziran 

1913’te Yemen Valisi Nedim Bey’in101 açıklamaları gösterilebilir. Nedim 

 

 

98 HR.TO. 404/56. 
99 BEO. 3980/298454. 
100 BEO. 3983/298712. 
101 Nedim Bey’in son valilik yılları için Bkz. Ömer Hakan Özalp, Yemen Ellerinde Otuz Yıl son 

Yemen Valisi Mahmud Nedim Bey’in Anıları, İşaret Yayınları, İstanbul, 2017. 
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Bey, gönderdiği yazısında şekavet ile şöhret bulmuş olan Zeranik kabilesinin 

geçen sene bir münferit kanun ile şeyhlerine tahsis olunan maaşlarla teskin 

olduklarını ifade etmiştir. Ancak maaşları için havale gelmediğinden yeniden 

yolsuzluğa başladıklarını söylemektedir. İdris meselesi ile uğraşıldığı şu 

sıralarda yeni bir gaile çıkmaması için daha bir müddet verilmesi zaruri olan 

aylık 15.000 kuruştan ibaret olan bu maaşların süratle ödenmesini talep 

etmiştir. 2 gün sonra durum hemen Maliye muhasebecisine havale edilmiştir. 

Maliye Nezareti’nde bu konuyla ilgili tahkikat yapılmış ve kendilerinde böyle 

bir malumat olmadığından gerekli incelemenin yapılması şeklinde cevap 

vermiştir.102 Daha sonra da genel güvenlik göz önünde tutularak meselenin 

hızlıca halledilmesi yoluna gidilmiştir. 

 I. Dünya Savaşı’na doğru Yemen sahillerinin önemi artmıştır. 10 

Temmuz 1914’te Kızıldeniz Komodoru Hamid Bey, Asir Mutasarrıfı ve 

Kumandanı’na gönderdiği açıklamalar mevcut durumu gösterir gibidir. 

Açıklamalarında İstanbul’dan geleceği bildirilen gambotun gelmediği gibi 

elde bulunan 3 gambottan dahi birinin hareket edemeyecek derecede tamire 

ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Yine eldeki gambotlardan birinin 15 gün önce 

Kunfuda tarafına gittiği Cidde’den bildirilmiştir. Şekık, Elvesim, Elberk 

cihetlerine ara sıra gambot gidip gelmekteyse de oralarda fazla kalamayarak 

Cizan’a geri dönmektedirler. Bir haftadan beri Hudeyde’nin güneyindeki 

Zeranik Kabilesi’nin denizden korsanlığa teşebbüs ve birkaç kayığı soyup 

zapt etmeleri sebebiyle gambotun biri dahi o cihete gönderilmiştir. Mevcut 

gambotlarla bundan fazla iş görülmesi mümkün olamayacağını sizler de 

bilmektesiniz103 şeklinde Hamdi Bey mevcut imkânsızlıkları özetlemektedir. 

Bu nedenle gerek savaştan önce ve gerekse savaş esnasında Zeranik Kabilesi 

de dâhil olmak üzere bazı önde gelen kabilelere para ödemeleri yapılmıştır.104 

 

Sonuç 

Yemen 19. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin idare etmekte 

zorlandığı yerlerden biri olmuştur. Yüzyılın ortalarında her ne kadar devlet 

belli oranda yerelde gücünü muhafaza etse de yüzyılın sonlarına doğru bu 

güçte görünür bir aşınma olmuştur. Osmanlı Devleti’nin mevcut durumunu 

Hudeyde’ye yakın olan Zeranik Kabilesi ile olan ilişkilerinden de okumak 

mümkündür. Önceleri adından çok söz ettirmeyen bu kabile ortaya çıkan güç 

boşlukları nedeniyle hem komşu kabileler hem de Osmanlı askerleri ile sık sık 

 

 

102 DH.İD. 13/66. 
103 DH.EUM.7.Şb. 1/26. 
104 İ.MLU. 10/55. 
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çatışmaya girmiştir. Başlangıçta bu çatışmalarda Osmanlı askerleri etkin 

olabiliyorken ilerleyen dönemlerde kabile, asayişi bozan eylemlerini daha da 

arttırmıştır. Buna karşılık ortaya çıkan şikâyetleri gidermek için Dâhiliye 

Nezareti’nin ve Sadaret’in uyarılarına maddi eksiklikler mazeret olarak 

gösterilmiştir. Hatta bir süre sonra İstanbul’dan yeni asker, silah, cephane ve 

maddi destek gelmedikçe askeri operasyonların yapılamadığı görülmüştür. Bu 

durum kabileyi daha fazla cesaretlendirmiş sık sık yabancılara ait kervanların 

ve gemilerin soyulması hadisesi zuhur etmiştir. Hatta bu olaylar Osmanlı 

Devleti’ni birkaç defa İngiltere ve Fransa ile karşı karşıya getirecek ve 

Hudeyde’nin İngiliz ve Fransız savaş gemileri tarafından açıkça olmasa da 

baskı altına alındığı noktalara kadar varacaktır. Neticede Osmanlı bürokratları 

ve diplomatları tarafından bu işler çözülmüşse de meydana getirdiği 

olumsuzluklar hemen atlatılamamıştır.  

 Kabilenin bir diğer dikkat çeken tarafı ise sahile yakın olması 

nedeniyle silah ticaretine karışmasıdır. Hatta bu konuda Yemen’deki en etkili 

kabilelerden biri olmuştur. Üstelik bu olaylar Osmanlı Devleti’nin 

Yemen’deki en önemli askeri ve idari merkezlerinden biri olan Hudeyde’ye 

çok yakın mevkilerde icra edilmiştir. Başlangıçta bölgedeki Fransız ve İngiliz 

yetkililer kabileden muzdaripken yüzyılın sonlarına doğru özellikle silah 

kaçakçılığı işinde onların sahillerde en çok münasebet kurdukları kabilelerden 

biri haline gelmiştir. Bu durum da Yemen’in yönetim sıkıntılarını açıkça 

göstermesi bakımından önemlidir. Ne var ki bu sıkıntılar yüzyılın sonlarına 

doğru güç şartlar altında da olsa yapılan askeri operasyonlar ve kabile ileri 

gelenlerine maaşlar verilmesi ve taltif edilmeleri yoluyla bir dereceye kadar 

kontrol altına alınmıştır. Ancak söz konusu şartlar yerine getirilmediğinde 

kabilenin tehditkâr tavırları da birkaç defa kendini göstermiştir.  

 Bu çalışmada en çok dikkat çeken hususlardan birisi de mahalli 

Osmanlı idarecilerinin kabilelerle olan ilişkilerinde yeterli tecrübeye sahip 

olmadıklarıdır. Elbette bu her idareci için söylenecek bir söz değildir. Ancak 

bu konuda Zeranik Kabilesi’nin bir kaymakamı kaçırması ve kaymakamı 

kurtarmak için Hudeyde Belediye Reisi Ahmed Şerai Paşa’nın aracı olması 

iyi bir örnektir. Ayrıca bölgede görev yapan bazı yetkililerin kabileleri nasıl 

baskı altına alıp onlardan maddi menfaat elde ettiklerine dair de ilginç bir 

örnek dikkati çekmektedir. Bölgede sık sık çıkan isyanların sebepleri arasında 

bu idareci hatalarının muhtemelen etkisi olmuş gibidir. Yüzyılın ortalarında 

bir asker kurşunu ile ölen Yemen köylüsü için devletin en üst makamları bile 

olaya müdahale ederken, diğer taraftan Beytü’l-Fakih’te kaymakamlık yapan 

Kadri Bey’in kabilelerden sağladığı maddi menfaatin bölgedeki karışıklığa ne 

derece etki etmiş olabileceği okuyucuların takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle 

konuyla ilgili sorgulama tutanakları olduğu gibi metinde gösterilmeye 

çalışılmıştır. Sözün özü gerek Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 
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zorluklar, gerek Avrupalı devletlerin baskısı ve konsoloslarının icra ettiği 

siyasetler ve mahalli düzeyde görev yapan Osmanlı idarecilerinden bazılarının 

hataları Yemen’de düzen ve asayişin tesis edilmesinde en büyük engel 

olmuştur. Bu problemlerin en önemli etkisi ise I. Dünya Savaşı’nda görülmüş 

ve Yemen savaş sonunda Osmanlı Devleti’nden kopmuştur. 
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ŞERİF HÜSEYİN İSYANI 
KARŞISINDA CEMAL VE 

FAHREDDİN PAŞALARIN TUTUMU 
 

Nevzat ARTUÇ* 

 

 

A. Giriş  

Şerif Hüseyin İsyanı, yakın tarihimizin en fazla tartışılan konularının başında 

yer almaktadır. İngilizlerin bir savaş propagandası olarak ileri sürdüğü 

iddialar, isyanı haklı gerekçelere dayandırdığı gibi, Şerif Hüseyin’in ihanetini 

de adeta ortadan kaldırmıştır. Söz konusu İngiliz propagandalarında 

İttihatçılar, özellikle Enver, Talat ve Cemal Paşalar, dinsizlikle ve İslâm’a 

düşmanlık etmekle suçlanmışlardır. Üzülerek ifade etmeliyiz ki bu iddialar 

hala gündemi fazlasıyla meşgul etmektedir. Yerli ve yabancı çok sayıda 

tarihçi de bilerek ya da bilmeyerek bu iddiaları sahiplenmişlerdir. Batı 

kamuoyunda Şerif Hüseyin isyanı, tarihi hakikatlere aykırı olarak “Arap 

Revolt” (Arap İsyanı) terimleriyle ifade edilmiş ve bu sayede isyan olayı adeta 

bütün Araplara teşmil edilmiştir. İsyanın en büyük gerekçesi olarak Cemal 

Paşa’nın 1916 yılında Lübnan’ın Âliye kasabasında 34 Arap ileri gelenini 

vatana ihanet suçuyla idam ettirmesi gösterilmiştir. Böylece Şerif Hüseyin 

bütün Arapları temsil eden bir lider olarak gösterilirken, Cemal Paşa adeta 

yaşananların tek sorumlusu ve en büyük Arap düşmanı olarak gösterilmiştir. 

Dolayısıyla 1915-1916 yılları arasında baş gösteren Şerif Hüseyin İsyanı, 

oldukça etkili İngiliz savaş propagandası sayesinde Ortadoğu coğrafyasının 

Osmanlı Devleti’nden kopartılmasında ve yeniden dizayn edilmesinde 

kullanılmıştır. Çalışmamızda Şerif Hüseyin isyanı öncesinde bölgedeki 

casusluk faaliyetlerini, isyanın nedenlerini, bütün Arapları temsil edip-

etmediğini, Osmanlı Hükümeti’nin almış olduğu tedbirleri ve son olarak 

Fahreddin Paşa’nın Medine’de asilere ve İngilizlere karşı vermiş olduğu 

olağanüstü direnişi açıklamaya gayret göstereceğiz 

. 
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B. İsyan Öncesi Bölgede Amerikan, Fransız, İspanyol, İngiliz ve Siyonist 

Güçlerce Gerçekleştirilen Casusluk Faaliyetleri  

Cemal Paşa, Suriye’ye gelir gelmez son derece organize bir casusluk 

şebekesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden bölgeye gelişinin hemen ertesi 

günü, 9 Aralık 1914’te Başkumandanlık Vekâleti’ne konuyla ilgili uzun ve 

teferruatlı bir rapor göndermiştir. Casusluk olayının ciddiyeti ve vahameti ise, 

Paşa’nın şu sözleriyle anlatılmak istenmiştir: Suriye ahvali hakkındaki 

tetkikatım neticesinde edindiğim kanaate nazaran Suriye casuslarla doludur 

ve bunların ekserisi düvel-i muazzama şubesindendir1. Söz konusu raporunun 

ardından derhal harekete geçen Cemal Paşa, bölgedeki ruhani reisler ve on 

sekiz yaşından küçük çocuklar müstesna olmak üzere, casusluk faaliyetlerine 

adı karışmış kişilerin bir kısmının Urfa’ya sürülmesine, diğer kısmının da Şam 

ve Halep gibi merkezi yerlere toplanmalarına karar vermiştir. Bu karara 

istinaden bölgedeki valiliklere gereken talimatları göndermiştir. Ayrıca bu 

kararını, Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya bildirmiştir. 

Cemal Paşa’nın bölgeyle ilgili olarak almış olduğu bu önemli karara, üç hafta 

içerisinde Enver Paşa’dan tam destek gelmiştir. Bu arada Cemal Paşa’nın 

raporundaki en ilginç nokta, Beyrut Amerikan Konsolosu ile ilgili yapmış 

olduğu tespitlerdir. Buna göre, Amerikan Konsolosu Cemal Paşa’nın 

uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirince, Cemal Paşa oldukça 

öfkelenmiş ve Konsolos ile her türlü resmi münasebeti kestiğini bizzat ifade 

etmiş ve onu daha dürüst görev yapması hususunda ikaz etmiştir. Bu durum 

üzerine Enver Paşa, Hariciye Nezâreti’ne Cemal Paşa’ya gereken desteğin 

verilmesi şeklinde bir telgraf yollamıştır. Öte yandan Amerika’nın bölgedeki 

casusluk faaliyetleri yalnızca Beyrut’la sınırlı kalmamıştır. Nitekim bu gerçek 

Paşa’nın, 23 Temmuz 1916 yılında Enver Paşa’ya göndermiş olduğu şifreli 

telgrafında açıkça belirtilmiştir. Telgraftan anlaşıldığı üzere, Amerika’nın 

Şam ve Lazkiye Konsolosları da bu tür faaliyetlere karışmışlardır. Cemal 

Paşa, tıpkı Beyrut örneğinde olduğu gibi, bunlara da hadlerinin bildirilmesini 

ve hatta azledilmelerini talep etmiştir. 

Bölgedeki casusluk faaliyetleri sadece Amerika tarafından değil, aynı 

zamanda Fransa, İspanya, İngiltere ve Siyonist güçlerce de icra edilmekteydi. 

Cemal Paşa, Fransa’nın 1905-1906 yılına ait Suriye ve Filistin’i işgal 

planlarını ele geçirdiğini, 13 Nisan 1915 tarihli şifreli telgrafla 

Başkumandanlık Vekâleti’ne bildirmiştir. Bu plana ilişkin bütün belgeleri 

detaylı bir raporla birlikte, 14 Nisan tarihinde aynı makama iletmiştir. Cemal 

Paşa, bunun yanı sıra Trablusşam Rum Katolik Metropoliti’nin Fransa 

hesabına casusluk yaptıklarını belgeleriyle birlikte ortaya çıkarmıştır. Cemal 

 

 

1 Nevzat Artuç, Cemal Paşa, (Askeri ve Siyasi Hayatı), TTK Yay., Ankara 2008, s. 281. 
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Paşa daha da ileri giderek Beyrut, Halep, Cebel-i Lübnan ve Kudüs’teki 

Katolik Cemaati’nden ilgili şahısları bölge dışarısına ihraç etmekten 

çekinmemiştir2. 

Cemal Paşa, Kasım 1916’dan Nisan 1917’ye kadar geçen süre zarfında Filistin 

bölgesinde çok sayıda İngiliz casusu ele geçirmiştir. Yapılan ayrıntılı 

sorgulamalar neticesinde, Anadolu’nun güney sahili ve Suriye-Filistin 

bölgesine ilişkin İngiliz casus teşkilatının yapmış olduğu icraatlar hakkında 

çok önemli belgelere ulaşılmıştır. Ayrıca, bu örgütün bölgedeki 

yapılanmasına ilişkin ciddi deliller de elde edilmiştir. Söz konusu belge ve 

deliller, 1 Nisan 1917 tarihli ve şifreli bir telgrafla İstanbul’a gönderilmiştir. 

Cemal Paşa bu tarihten sonra da konuyla ilgili araştırmalarına devam etmiştir. 

Mesela, 20 Eylül 1917’de Filistin Cephesi’nde İngilizlerle yapılan bir 

çarpışma neticesinde, pek çok yeni belge ele geçirilmiştir. Bu belgelerde; 

İngilizlerin Suriye ve Hicaz’da geniş çaplı bir istihbarat ağı kurmuş oldukları, 

Arapları Türkler aleyhine kışkırtmak için propaganda faaliyetlerinde 

bulundukları, Şerif Faysal’ın, İngilizler hesabına çalıştığı, demiryolu hatları 

ve karakollara yapılacak baskın hareketlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği 

ayrıntılı bir şekilde belirtilmekteydi. Cemal Paşa bu sebeple Suriye’den 

ayrıldığı tarihe kadar İngilizlerin casusluk hareketlerine karşı mücadeleye 

devam etmiştir3. 

 

C. Bölgede Arap Milliyetçi Hareketlerinin Başlaması ve Osmanlı 

Devleti’nin Tutumu 

Osmanlı Devleti’nin son dönemde Ortadoğu coğrafyasında en etkili isim hiç 

şüphesiz IV. Ordu Komutanı Cemal Paşa olmuştur. Aynı zamanda Bahriye 

Nazırı olan Cemal Paşa; Suriye, Filistin ve Hicaz bölgesinde en yüksek mülki 

ve askeri yetkili olarak görev yapmıştır. Bölgenin bir Osmanlı toprağı olarak 

kalmasını arzulayan Cemal Paşa, Suriye’de başlayan Arap milliyetçilik 

hareketlerine öncelikle nasihat yoluyla engel olmaya çalışmıştır. Bütün 

çabalarına karşın olayların önü alınamayınca bu tür faaliyetler içerisinde 

olduğu tespit edilen yaklaşık 1000-2000 kişiyi aileleri ile birlikte Anadolu’ya 

sürgün etmiştir. Ayrıca Arap ihtilalcilerin önderlerinden oluşan 34 kişiyi, 

Ağustos 1915 ve 6 Mayıs 1916 tarihlerinde Şam ve Beyrut’ta idam ettirmiştir4. 

Sertlik politikaları ve idamların Şerif Hüseyin İsyanı’na katkısı günümüzde 

bile tartışma konusudur. Ancak bu hareketlerin bütün Arapları kapsayacak 

ölçüde geniş kapsamlı olmadığı açıktır. Nitekim ileriki yıllarda Musul 

 

 

2 Artuç, a.g.e., s. 282-283. 
3 Artuç, a.g.e., s. 284-285. 
4 Artuç, a.g.e., s. 268, 298-305. 
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Müftülüğü görevinde de bulunmuş bir Arap olan ve İttihad-ı İslâm siyasetinin 

en önemli savunucularından olan Muhammed Habib el-Ubeydi, 1915 yılında 

İstanbul’da yapmış olduğu bir konuşmasında Arap milliyetçilik hareketlerine 

kalkışanları şu sert sözlerle eleştirmiştir. 

Her nasılsa dâhili ve harici bazı alçak ve hainlerin entrikalarıyla Suriye ve 

Filistin ülkeleri olmak üzere damdan düşercesine ortada bir Türk-Arap 

meselesi çıkartılmıştı. Bazen hakikatin yanlış anlaşılmaya kurban edilmesi 

inkâr olunacak şeylerden değildir. Maatteessüf diyebilirim ki İslâm ve 

İslâmiyet düşmanlarının hayalindeki temennilerden başka bir şey olmayan o 

tehlikeli fikir az kaldı ki bazı küçük dimağlarda yerleşecek ve bu surette pek 

şanlı ve muhataralı bir hakikat yanlış anlaşılmaya kurban edilecekti. Ahmed 

Cemal Paşa Hazretleri bu perdeyi yırttılar. Cüz’i olarak haksız kabul edilen 

bir hükmün, külli olarak teşmil edilmemesi gerektiği felsefesini ortaya 

çıkartmakla hakikati güneş gibi tecelli ettirdiler. Fesuphanallah… İki kavmin 

birlikte iman ve takdis ettikleri bir ilahi kitabın nas-ı celili ile kardeş oldukları, 

hayatlarının yekdiğerine vâbeste olup ayrı ayrı yaşayamayacaklarının 

mantıki ve tarihi birçok makul ve özel delillerle sabit bulunduğu halde öyle 

kendi eliyle mezaristanını kazmak kabilinden tehlikeye atılmaları mantıkin, 

hayat felsefesinin hangi safhasına tatbik olunabilir? Efendiler! Eşsiz zekâsıyla 

şöhret olan asil Arap kavmi böyle bir mantıksızlığı asla kabul etmeyecektir. 

Türk- Arap bu iki necip kavim kardeştirler. Ve müfessit alçaklara, mel’un 

hainlere rağmen ebediyen kardeş yaşayacaklardır. Aralarında Cenâb-ı Hak 

tarafından akd olunan bu samimi kardeşliğe hiçbir lekenin sürülmek ihtimali 

mümkün değildir. Bunu Paşa-yı müşarünileyh (Cemal Paşa) bihakkın 

keşfetmişlerdir… Kahrolsun müfessit alçaklar, melun hainler! Yaşasın 

hakikatlerin kâşifi olan Ahmed Cemal Paşa hazretleri! Yaşasın samimi kardeş 

olan Türk ve Araplar! 5 

 

D. Şerif Hüseyin İsyanı’nın Başlaması  

Şerif Hüseyin, 1 Kasım 1908’de Şerif Ali Paşa’nın azledilmesinin ardından, 

vezaret payesi verilerek Mekke-i Mükerreme Emareti’ne tayin edilmiştir. Söz 

konusu atamada, II. Abdülhamit’in karşı çıkmasına rağmen, İttihatçıların 

önemli rolü olmuştu6. Zira Şerif Ali Paşa’nın azledilmesinden sonra yerine 

Şerif Abdullah Paşa tayin edilecekti. Ancak Abdullah Paşa’nın vefat etmesi 

 

 

5 Es-Seyyid Muhammed Habib el-Ubeydi, Payitahtta Nutuklarım, İlmiye Matbaası, Beyrut 

1334, s.104-106; Es-Seyyid Muhammed Habib el-Ubeydi, Cemal Paşa’yı Yüceltmek Amacıyla 

Yazılmış Bir Risale: Payitahtta Nutuklarım, (Haz. Nevzat Artuç), Kronik Yay., İstanbul 2018, 

s. 61-62.  
6 Şekip Arslan, İttihatçıların bu konuda hata yaptıkları görüşünü savunmuştur. Artuç, a.g.e., s. 

312.   



 

 

 

 

 

 

 

Şerif Hüseyin İsyanı Karşısında Cemal ve Fahreddin Paşaların … 

 

 

 

325 

üzerine, İttihatçıların da isteğiyle, güvenilir bir isim olarak Şerif Hüseyin’de 

karar kılınmıştı. Ancak Şerif Hüseyin, İttihatçıların desteğine ihanetle karşılık 

vermiş ve 1912 yılından itibaren İngilizlerle temas kurmaya başlamıştı7. Bu 

doğrultuda, oğlu Abdullah’ı, 1913 yılında Mısır’a göndermiş ve Lord 

Kitchner ile görüşmesini sağlamıştır. Söz konusu görüşmede Lord Kitchner 

Abdullah’a kesin bir cevap vermekten kaçınmıştır. Kitchner kısa bir süre 

sonra savaş bakanı olunca, yerine Mac-Mahon atanmış ve Şerif Hüseyin’in 

yeni muhatabı olmuştur.  Yaşanan gelişmeler, Hicaz Valisi Vehip Bey 

tarafından yakından takip edilmekteydi. Vehib Bey, Dâhiliye Nezâreti’ne 

göndermiş olduğu, 16 Ağustos 1914 tarihli yazısında, Şerif Hüseyin’in 

Mısır’daki İngiliz yetkilileriyle yakın ilişki kurduğunu bildirmiştir. Vehib 

Bey, önceki yıllarda da Mekke Emiri’nin bazı uygunsuz davranışlarından 

dolayı şikayetçi olmuştu8. İngilizler, Kasım 1914’te kendilerine yardımcı 

olduğu takdirde bağımsız bir hükümdar olabilmesi için Şerif Hüseyin’e 

gereken desteğin sağlanacağı sözünü verdiler. Fakat Şerif Hüseyin, 1915 

yazına kadar, muhtemelen nabız yoklamak için İngilizlere herhangi bir cevap 

vermemiştir9.  

Cemal Paşa, Şerif Hüseyin’in iyi niyetli olmadığını bilmekle beraber, onun 

Halife aleyhine isyan bayrağı çekebileceğine ihtimal vermemekteydi10. 

Oysaki Şerif Hüseyin, 1915 Temmuz’unda Mısır’daki İngiliz Komiseri Mac-

Mahon’a bir mektup yollayarak askeri alanda iş birliği teklif etmiş 

karşılığında ise, Adana ve Mersin’den Hicaz’a kadar olan toprakların 

kendisine bırakılmasını istemiştir11. İngilizler, başlangıçta onun bu isteklerine 

kesin bir cevap vermekten kaçınmışlardır. Nihayet, 1916 başlarında her iki 

taraf bazı fedakârlıklarda bulunarak mutabakata varmışlardır12. Bu arada Şerif 

Hüseyin, herhangi bir şüpheye meydan vermemek için, oğlu Faysal’ı 

İstanbul’a göndermiş ve Padişah’a bağlılık yeminleri ettirmiştir13. Ayrıca, 11 

Ocak 1916’da Enver Paşa’ya bir telgraf göndererek; bölgede genel af ilan 

edilmesini, Mekke-i Mükerreme Emareti’nin babadan büyük oğula geçmek 
 

 

7 Y. Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1991, C. III/3, s. 238. Şerif 

Hüseyin’in oğlu Abdullah, İttihatçıların babasının Mekeke-i Mükerreme Emareti’ne 

atanmasına karşı olduklarını ve aralarındaki çekişmelerin bu tarihten itibaren başladığını iddia 

etmiştir. Kral Abdullah, Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik? (Çev. Halit Özkan), Klasik Yay., 

İstanbul 2006, s. 14. 
8 Artuç, a.g.e., s. 313. 
9Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 239.  
10 Cemal Paşa, a.g.e., s. 280. Mekke Emiri, 1914 Ağustos’unda bile Medine civarında trenlere 

yapılan saldırıları organize etmişti. Artuç, a.g.e., s. 314. 
11 Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 241-243. 
12 Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 241-244; Artuç, a.g.e., s. 314. 
13 Cemal Paşa, a.g.e., s. 284; George Antonius, The Arap Awakening, London 1955, s. 157-158. 
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kaydıyla kendisine verilmesini ve Hicaz’da idari muhtariyetinin kabul 

edilmesi gibi bazı taleplerde bulunmuştur. Bu telgrafın bir müsveddesi, Enver 

Paşa tarafından Cemal Paşa’ya da gönderilmişti. Cemal Paşa, bunun üzerine 

Faysal’ı yanına çağırtarak azarlamış, daha sonra da onun aracılığıyla Şerif 

Hüseyin’e bir telgraf göndermiştir14. Cemal Paşa sözü edilen telgrafında; Şerif 

Hüseyin’in genel af isteğinin kabul edilemez olduğunu, emirliğin babadan 

oğula geçmesi meselesinin şu anki savaş ortamında yersiz olduğunu söylemiş 

ve yanlış bir hareketinde en ağır bir şekilde cezalandırılacağını ifade etmiştir15. 

Cemal Paşa’nın, karşı tedbir almak yerine tehditle yetinmesi, Şerif Hüseyin’in 

daha dikkatli davranmasına neden olmuştur16. Nitekim Şerif Hüseyin, 

yaklaşık bir ay sonra Cemal Paşa’ya göndermiş olduğu cevabi telgrafında, 

hiçbir şey olmamış gibi davranarak, genel affı sadece iç barışa katkıda 

bulunmak amacıyla istediğini belirtmiş ve Medine Muhafızı Basri Paşa’dan 

şikâyetçi olmuştu. Şerif Hüseyin’den gelen mektup, Cemal Paşa’nın 

şüphelerini daha da artmasına neden olmuştur. Cemal Paşa, o tarihlerde 

Şam’da bulunan Faysal’ı bir kez daha yanına çağırtarak babasının yazdığı 

mektubu göstermiş ve oldukça sert bir şekilde ikazda bulunmuştur. Hatta daha 

da ileri giderek; kardeşi Abdullah’ın Basri Paşa’ya saldırmaktan 

vazgeçmesini, ikili oynamamalarını, eğer dost iseler bunun gereğini 

yapmalarını, değilse ellerine silah alıp isyan etmelerini bildirmiştir. Faysal, 

Cemal Paşa’nın bu öfkesinden çok korkmuş, böyle bir niyetlerinin olmadığını 

ve Halife’ye bağlı olduklarını ifade etmek zorunda kalmıştır17. 

Cemal Paşa, 1916 Şubat sonlarına doğru teftiş için bölgede bulunan Enver 

Paşa ile birlikte Mekke’ye gitmiş ve burada Şerif Hüseyin tarafından 

karşılanmıştır. Şerif Hüseyin, sanki hiçbir sorun yokmuş gibi, gayet nazik 

davranmış ve her iki Paşa’ya altın kılıç hediye etmiştir. Buna mukabil Enver 

Paşa da kendisine altın ve gümüş madalyalar takdim etmiştir18. Cemal Paşa, 

buradan Medine’ye geçmiş ve 4 Mart’ta Şerif Hüseyin’e bir telgraf yollayarak 

hediyeler için teşekkür etmiştir. Telgrafın devamında ise, Halife’nin cihada 

katılanlara madalya vereceğini, bu nedenle İkinci Kanal Seferi için 

kendisinden istemiş olduğu hecin süvari bölüğünün bir an evvel 

 

 

14 Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 248. 
15 Cemal Paşa, a.g.e., s. 297-299. Bu konu İttihat ve Terakki’nin, 1916 yılındaki kongresinde 

gündeme gelmiş, Şerif’in Emaret’in babadan oğula geçmesi dışındaki isteklerinin kabul 

edilmesi uygun görülmüştür.  
16 Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 249. 
17 Cemal Paşa, a.g.e., s. 302-304. 
18 Ali Fuad Erden, Birinci Dünya Harbinde Suriye Hatıraları, İstanbul 1954, s. 176-182. 
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hazırlanmasını istemiştir19. Şerif Hüseyin, 17 Mart’ta Cemal Paşa’ya 

gönderdiği cevabi telgrafında, hecin süvari birliğinin derhal yola 

çıkarılacağını bildirdi20. Son derece önemli gelişmelerin yaşandığı anlarda, 

Hükümet ilginç bir karar aldı. 9 Nisan 1916 tarihli söz konusu kararla Mekke-

i Mükerreme Emirliği yeniden Şerif Hüseyin’e verilmiş ve daha önce 

Emaret’e bağlı olan Medine Muhafızlığı da ayrı bir sancak haline 

getirilmiştir21. 

Bu tarihlerde Şam’da bulunan Faysal, Mayıs ortalarında hecin süvari 

bölüğünü Medine’den alıp getirmek bahanesiyle Cemal Paşa’dan izin istedi. 

Paşa, bu durumun muhtemel bir isyan teşebbüsü için hazırlık olabileceğini 

tahmin etmesine rağmen, Faysal’ın gitmesine izin vermiş22, buna mukabil 

tedbir olarak da Fahreddin Paşa’yı derhal bölgeye göndermiştir23. Nitekim 

Faysal, Cemal Paşa’nın tahminlerini haklı çıkarırcasına, kardeşi Ali ile birlikte 

3 Haziran’da Medine’den ayrıldıktan sonra Mekke’ye gitmemiş, iki şehir 

arasındaki bir noktada asi bedevilerle birleşmiştir. Gelişmeleri yakından takip 

eden Medine Muhafızı Basri Paşa, durumdan Beyrut’ta bulunan Cemal 

Paşa’yı haberdar etmiş, o da bu bilgileri derhal Enver Paşa’ya iletmiştir24. Tam 

bu sıralarda Şerif Hüseyin’in, hem Sadaret’e hem de Cemal Paşa’ya hitaben 

yazmış olduğu şifreli telgraflarının çözülmeye başlaması, Cemal Paşa’yı bir 

hayli kaygılandırmıştır. Zira, söz konusu telgraflarda Şerif Hüseyin, 

isteklerinin yerine gelmemesini bahane ediyor ve bu nedenle Hükümet ile olan 

her türlü resmi bağlantısını kestiğini belirtiyordu25. Cemal Paşa, kısa bir süre 

sonra Talat Bey’den gelen telgrafla, Şerif Hüseyin’in açıkça isyan ettiğini 

öğrendi. Söz konusu telgrafta Talat Bey, Ali ve Faysal’ın asi bedevilerle 

birlikte Mekke ve Medine postalarını yağmaladıklarını bildirerek gerekli 

 

 

19 Şerif Hüseyin, 1500 kadar hecin süvari birliği oluşturulması karşılığında Cemal Paşa’dan 

50.000 ile 60.000 Lira arasında bir para almıştı. Cemal Paşa, gerekli silahları güvenlik tedbiri 

olarak vermemiştir. Cemal Paşa, a.g.e., s. 304-305.  
20 Erden, a.g.e., s. 182-183. 
21 Artuç, a.g.e., s. 316. 
22 David Fromkin’e göre, Cemal Paşa, bu tarihte olası bir Arap komplosunun kokusunu almıştı. 

David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, (Çev. Mehmet Harmancı), Sabah Yay., İstanbul 1993, 

s. 167. Öte yandan Faysal, yanında bulunanların: Cemal Paşa’yı da Medine’ye götürüp esir 

edelim! Şeklindeki teklifini, Arap geleneklerine yakışmayacağı gerekçesiyle kabul etmemiştir. 

Willy Bourgeois, Lawrence, (Çev. Nusret Kuruoğlu), İstanbul 1967, s. 26. 
23 Cemal Paşa, a.g.e., s. 305-306. 
24 Artuç, a.g.e., s. 316. 
25 Cemal Paşa, a.g.e., s. 307-309. Bayur, bu konuda Hicaz Valisi Galip Bey’in büyük bir gaflet 

içerisinde olduğunu belirtmiştir. Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 265-279. İttihat ve Terakki’nin 

1916’daki Kongresi’nde, Şerif’ Hüseyin’in İngiliz kışkırtması ve parasıyla isyan etmiş olduğu 

özellikle vurgulanmıştır. Artuç, a.g.e., s. 317. 
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tedbirlerin alınmasını istemiştir. Talat Bey ayrıca, İngiltere’nin yanı sıra 

Fransa’nın da isyana destek verdiğini ifade etmiştir26. Faysal’ın, 9 Haziran 

1916 tarihli telgrafıyla da Cemal Paşa’nın isyan konusunda artık hiçbir 

şüphesi kalmadı27. 

Şerif Hüseyin, isyanın başlamasını müteakip Arap kamuoyunu kendi lehine 

çekebilmek için birtakım teşebbüslerde bulunmuştur. Öncelikle, 27 Haziran 

1916’da bir beyanname yayınlayarak isyan ediş sebebini şu gerekçelerle 

açıklamıştır: “İttihat ve Terakki Fırkası iktidara geldiği tarihten itibaren 

ülkeyi kötü yönetmekte ve özellikle Hicaz bölgesinde çok büyük bir sefalet 

yaşanmaktadır. Hükûmet Enver, Cemal ve Talat’ın tekelindedir. İttihatçılar, 

Peygambere ve İslamiyet’e hakaret eden İçtihad Dergisi’ne hiçbir 

müdahalede bulunmamışlardır. Âliye Sıkıyönetim Mahkemesi’nde masum 

Arap büyükleri haksız olarak asılmışlardır28”. Şerif Hüseyin, çok geçmeden 

bir beyanname daha yayınlamış, bu beyannamesinde Enver, Talat ve Cemal 

Paşalara yönelik eleştirilerine devam etmiştir. Şerif’e göre, Arapların 

düşmanlığı yalnızca bu üçlüye karşıydı. Özellikle Cemal Paşa’yı hedef alan 

Şerif Hüseyin, onun Şam’da verdiği bir ziyafette, Müslüman kadınlar 

kullanmasını eleştirmiş ve bu tutumunun hem İslam’a hem de Arap örf ve 

adetlerine ters olduğunu belirtmiştir29.  

Cemal Paşa, Şerif Hüseyin’in bu suçlamalarına, 23 Ocak 1917’de eş-Şark 

Gazetesi’nde de yayınlatmış olduğu karşı bir beyannameyle cevap vermiştir. 

Cemal Paşa, bu beyannamesinde, utanmaz adam! olarak nitelendirdiği Şerif 

Hüseyin’in şahsi çıkarları uğruna, Hıristiyan devletlerle ittifak ederek cihada 

karşı geldiğini söylemiştir30. Cemal Paşa, Hatıralarında da Şerif Hüseyin’in 

beyannamesindeki gerekçelerin bir isyan nedeni olamayacağını iddia 

etmiştir31 

 

E. İsyan Karşısında Cemal Paşa’nın Tutumu ve Almış Olduğu Tedbirler 

Cemal Paşa, öncelikle isyan karşısında İngilizlerin tavrını daha iyi 

anlayabilmek için Başkumandanlık Vekâleti’ne başvurarak, İngiliz resmi 

tebliğlerinin gönderilmesini talep etmiştir. Daha sonra bu meseleyle ilgili 

 

 

26Artuç, a.g.e., s. 317. 
27 Faysal bu telgrafta, ılımlı Arapların Osmanlı yönetimi tarafından reddedildiğini, Arap 

gençlerinin cihad için ölmeyi kabul etmediklerini ve şartlarının yerine getirilmemesi halinde 24 

saat içerisinde Türk-Arap ilişkilerinin tamamen kopacağı tehdidinde bulunmuştur. Artuç, a.g.e., 

s. 317. 
28 Kıcıman, a.g.e., s. 46-62; Bayur, a.g.e., C. III/3, s. 279-282.  
29 Kıcıman, a.g.e., s. 62-65.     
30 Nevzat Artuç, Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 

İkinci Baskı), TTK Yay., Ankara 2019, s. 323; Antonius, a.g.e., s. 208. 
31 Cemal Paşa, a.g.e., s. 312. 
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olarak oluşturulacak askeri birliğin sadece Türklerden seçilmesi için gerekli 

girişimlerde bulunmuştur. Ayrıca, isyanın diğer Arap kabileleri arasında 

yayılmasını engellemek amacıyla, 19 Ağustos 1916, 7 ve 10 Şubat 1917 

tarihlerinde Dâhiliye Nezâreti’ne başvurarak, devlete bağlılık gösteren Arap 

aşiretlerin reislerine nişan ve madalya verilmesini talep etmiştir. Onun bu 

talebi Hükûmet tarafından kabul edilmiş, devletin yanında yer alan Arap aşiret 

reislerine dördüncü ve beşinci rütbelerden Mecidi Nişanları verilmiştir. Cemal 

Paşa, bu tutumunu bölgeden ayrılıncaya kadar ara vermeden devam ettirmiş 

ve Şerif Hüseyin İsyanı’nın bütün Arapları kapsamadığını ispat etmek 

istemiştir. Bu kapsamda Beyrut, Lübnan ve Şam’da Arap milliyetçiliği yapan 

cemiyetler ve Hükûmet aleyhine neşriyatta bulunan gazetelere karşı daha sert 

önlemler almaya başlamıştır. Cemal Paşa, isyanın bastırılması hususunda 

özellikle Dahiliye Nazırı Talat Bey’den büyük destek görmüştür. Talat Bey, 

Arap murahhası sıfatıyla İngiltere ve Fransa’ya giderek yardım talebinde 

bulunan kişiler hakkında Cemal Paşa’yı uyarmış ve Şerif Hüseyin’e katılan 

bir kısım Arap aşiretleri için gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir. 

İsyancıların bölgedeki propaganda faaliyetlerini tespit ettiren Cemal Paşa, bu 

konuda deneyim sahibi kişilerden Hakkı Behiç Bey’i Nablus Mutasarrıflığı’na 

ve Fuad Bey’i de Suriye Vilayet Vekâleti’ne tayin etmiştir. Cemal Paşa, alınan 

tedbirlere ek olarak bölgedeki Arap aşiret liderlerinden İbni Reşid ve İbni 

Suud’la görüşmüş ve devlete bağlılık sözü almıştır32. Nitekim İbni Reşid, 4 

Nisan 1917’de Cemal Paşa’ya bir telgraf göndererek bütün birlikleriyle 

yanında yer alacağını ifade etmiştir33. 

Şerif Hüseyin İsyanı, diğer Arap bölgelerinde Hicaz’daki kadar etkili 

olamamış, İbni Reşid ve İmam Yahya gibi önemli Arap liderleri, Osmanlı 

Devleti’nin yanında yer almışlardır. Nitekim Şerif Hüseyin, Ekim 1916’da 

Arap krallığını ilan ettiği zaman, Hicaz dışında hiçbir Arap kabilesi kendisini 

tanımamıştır34.  

Şerif Hüseyin’den boşalan Mekke-i Mükerreme Emareti’ne, 2 Temmuz 

1916’da Şerif Ali Haydar Paşa tayin edilmiştir. Cemal Paşa, yeni Mekke-i 

Mükerreme Emiri‘ne, 1916 Temmuz’unda 50.000 ve 1917 Şubat’ında ise, 

 

 

32 Artuç, a.g.e.,(2008), s. 318-319. 
33 Cemal Paşa, İbni Reşid’in bu tutumundan dolayı, Mekke Muhafızlığı’na atanmasını ve 

Rumeli Beylerbeyliği payesiyle ödüllendirilmesini talep etmiştir. Ancak gerek Bâb-ı Âli ve 

gerekse Dahiliye Nezâreti, Cemal Paşa’ya göndermiş olduğu cevabi telgraflarda; İbni Reşid’e 

Mekke Muhafızlığı’nın verilmesini uygun görmemiş, Rumeli Beylerbeyliği payesinin de daha 

önceden İbni Suud’a verilmesi dolayısıyla küçük görülebileceğini, bu nedenle kendisine en 

ufak bir başarısı üzerine vezaret payesi verilmesinin uygun olacağını belirtmişti. Artuç, a.g.e., 

s. 319-320. 
34 Antonius, a.g.e., s. 204-206; Artuç, a.g.e., s. 318. 
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100.000 Liralık bir yardımda bulunmuştur. Ancak Şerif Ali Haydar Paşa, 

isyan dolayısıyla Mekke’ye gidememiş, Medine’de ikamet etmek zorunda 

kalmıştır. Enver Paşa, asi Şerif Hüseyin’in baskılarının artması üzerine Cemal 

Paşa’ya başvurarak, Şerif Ali Haydar Paşa’nın sıhhi sebepler bahane 

gösterilerek Şam’a yerleştirilmesini talep etmişti. Fakat Cemal Paşa, bu 

öneriye şu gerekçelerle karşı çıkmıştır: Şerif Ali Haydar Paşa’nın Şam’a 

yerleşmesi, asi Şerif Hüseyin’den korkup telaşa kapıldığı anlamına gelebilirdi. 

Ayrıca böyle bir hareket, asi Şerif Hüseyin’i daha da cesaretlendirecektir. Bu 

olasılıklara meydan vermek istemeyen Cemal Paşa, Şerif Ali Haydar Paşa’nın 

Medine’de kalmasını zaruri gördüğünü söylemiş, buna ilave olarak yeni 

Mekke-i Mükerreme Emiri’nin Altın İmtiyaz Madalyası’yla taltif edilerek 

moralinin yükseltilmesini talep etmiştir35.  

Cemal Paşa, yaklaşık iki hafta kadar sonra da Fahreddin Paşa’yı36 15 Temmuz 

1916’da Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı’na tayin etmişti37. Cemal Paşa 

Hatıralarında söz konusu atamayı bizzat kendisinin istediğini şu cümlelerle 

anlatmıştır: “Şerif Hüseyin İsyanı üzerine Fahri (Fahreddin) Paşa’yı Medine 

Muhafızlığı’na tayin etmiş ve orada 15-16 tabur piyade ve bir hayli dağ 

bataryasından oluşan bir kuvvet toplamağa mecbur olmuştum… Her türlü 

ihtimale karşı bir ihtiyat tedbiri olmak üzere maiyetimdeki kolordu 

kumandanlarından dine bağlılığı ve vatan sevgisiyle dolu Fahreddin Paşa’yı 

Medine’ye göndermeye karar verdim38.”  

 

 

35 Artuç, a.g.e., s. 320. 
36 Son dönem Osmanlı ordusunun en seçkin generallerinden biri olan Fahreddin Paşa, 1868’de 

Rusçuk’ta doğmuştur. Erkan-ı Harbiye’den 1891’de Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur. 

1903-1906 yılları arasında Erzincan’daki IV. Ordu’da ve Türk-Rus sınır boyunda görev 

yapmıştır. Bu görevi sırasında Ermeni çetecilerine karşı önemli mücadeleler sergilemiştir. 31 

Mart Olayı sonrasında İstanbul’da kurulan sıkıyönetim mahkemelerinde görev yapmıştır. Enver 

Bey ile birlikte aynı kolorduda Balkan Harbi’ne katılmıştır. Naci Kâşif Kıcıman, Medine 

Müdafaası Yahud Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı? Sebil Yayınevi, İstanbul 1994, s. 20-21. Cemal 

Paşa’nın, 21 Kasım 1914’te IV. Ordu Kumandanlığı’na tayin olduğu tarihte Fahreddin Paşa 

Halep’te XII. Kolordu Kumandanı idi. Cemal Paşa aynı tarihli bir yazısında Kolordu 

Kumandanı Miralay Fahreddin Bey’in harikulade sarf ettiği mesaiye rağmen, alay ve tabur 

kumandanlarının yetersizliği nedeniyle birliklerin malzeme ve eşya ikmalinin 

tamamlanamadığını ifade etmiştir. Fahreddin Paşa, 26 Ocak 1915’te Başkumandanlık Vekâleti 

tarafından Kolordu Kumandanlığı görevine ek olarak IV. Ordu Kumandan Vekilliği görevine 

tayin edilmiştir. Beyoğlu, a.g.e., s. 52; Cemal Paşa, a.g.e., s. 180. 
37 Beyoğlu, a.g.e., s. 133-134. 
38 Cemal Paşa, a.g.e., s. 208-209 ve 306. Fahreddin Paşa, Cemal Paşa’nın itimadını kazanmış 

bir komutandı. Nitekim Cemal Paşa, Cemal Paşa, 14/15 Haziran 1915’te Başkumandanlık 

Vekâleti’ne gönderilmek üzere 26 maddelik uzun bir rapor hazırlamıştır. Söz konusu raporda, 

yeni bir Kanal harekâtının yapılabilmesi için gerekli şartlar özetle şu şekilde belirtilmiştir: 

İkinci Kanal Seferi’nde görev alacak kumandanların, Birinci Kanal Seferi’ne iştirak etmiş 

kumandanlardan seçilmesini elzem görüyorum. Bu açıklamaya binaen Suriye Kuvve-i Seyyare 
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Cemal Paşa, Fahreddin Paşa ile Şerif Hüseyin’in olası isyan teşebbüsü ve 

alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu şu cümlelerle 

ifade etmiştir: “Asi Şerif Hüseyin’in yakında isyan edeceği hakkındaki 

şüphelerimi Fahreddin Paşa’ya söyledim. Hz. Muhammed’in mezarını ziyaret 

etmek gibi bir bahane ile Medine’ye kadar geziye çıkmasını, orada bir olay 

çıkacak olursa henüz muharebe tecrübesi bulunmayan Basri Paşa’nın gerekli 

tedbirleri alamayıp müşkül durumda kalacağı için yanına Fahreddin Paşa’yı 

gönderdim. Bu tedbire ek olarak Basri Paşa ile Fahreddin Paşa’ya gizli bir 

talimat verdim. Söz konusu talimata göre: Medine’de Şerifzadelerin fiili bir 

isyan hareketi görülecek olursa Fahreddin Paşa hemen komutayı üzerine 

alacak, Basri Paşa sadece mülki idare ile meşgul olacaktır. Vatansever iki 

komutan arasında bir ihtilaf çıkmayacağına da emindim. Bu tedbirlerin 

dışında her ihtimale karşı Medine’ye sevk olunmak üzere Şam’da iki-üç tabur 

asker ile bir-iki cebel bataryasını hazır bulundurdu. Bu birlikler nereye 

gideceklerini bilmiyorlar ve yalnız ilk emirden yarım saat sonra şimendifere 

inecek bir halde hazır bulunuyorlardı. Hat Komiseri Süleyman Şevket Bey de 

devlet sırrını muhafaza edecek, birliklerin şimendifere sevk ve idaresini 

hazırlayacaktı39.” 

Beyrut’ta ikamet etmekte olan Cemal Paşa, Medine’de bulunan Fahreddin 

Paşa’dan 2 Haziran 1916 da acil kodlu bir telgraf almıştır. İlgili telgraf şu 

şeklidedir: “Buraya geldim geleli Şerif Ali ve Faysal beyler ile gayet samimi 

münasebetlerde bulunuyordum. Hatta iki gün evvel beni mücahitler 

ordugâhının kurulduğu Hz. Hamza'ya davet ettiler. Orada birlikte yemek 

yedik. Dün gece de Ali ve Faysal Beylerin konağında misafir idim. İki güne 

kadar mücahitlerin ilk kafilesi şimendiferle Der’aya sevk olunacaktı. Bu 

sabah gayet garip bir değişiklik karşısında kaldım. Şerif Ali Bey’in 

adamlarından birisi bana birkaç mektup getirdi. Mektubun biri bana, 

diğerleri Şerif Hüseyin tarafından Cemal Paşa’ya ve üçüncü mektup da 

Sadaret makamına yazılmış şifre idi… Şerif Hüseyin söz konusu şifrelerde: 

Biri gayet mültefit (Cemal Paşa), diğeri pek haşin (Enver Paşa) iki devlet 

adamından hangisine güveneceğini kestiremediğini, iki ay evvel Enver 

 

 

Kumandanlığına Fahri (Fahreddin) Paşa’nın, Filistin Kuvve-i Müdafaası Kumandanlığı’na VIII 

Kolordu Kumandanı Cemal Paşa’nın (Mersinli) ve Birinci Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı’na 

da Von Kress Bey’in atanmasını zaruri görüyorum. Artuç, a.g.e., s. 234-235. Konuya ilişkin 

ayrıca bkz. Beyoğlu, a.g.e., s. 53. Cemal Paşa, 9 Ekim 1915’te Suriye, Adana, Urfa, Zeytun ve 

Haçin’de Ermeni isyanlarının bastırılması hususunda Fahreddin Paşa’yı görevlendirmiştir. 

Beyoğlu, a.g.e., s. 81-82  
39 Cemal Paşa, a.g.e., s. 30307. 
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Paşa’ya yazdığı telgraftan bir netice çıkıncaya kadar hükümetle her türlü 

bağlantısını kesmek mecburiyetinde olduğunu ifade ediyordu40”.   

Şerif Hüseyin İsyanı sırasında Cemal Paşa, Hicaz Demiryolu’nun güvenliği 

ve maden yağı ihtiyacının sağlanmasını hayati bir mesele olarak görmüştür. 

Özellikle demiryolları için gerekli olan maden yağı eksikliğinin bin an önce 

giderilmesi istemiştir. Paşa, bu düşüncelerini Başkumandanlık Vekâleti’ne 

göndermiş olduğu, 11 Eylül 1916 tarihli telgrafında açıkça dile getirmiştir. 

Hükûmet, Cemal Paşa’nın bu uyarısını dikkate almıştır. Nitekim 4/5 Ekim 

1916 tarihli İrade ile, Hicaz Demiryolu’nun savaş boyunca Harbiye 

Nezâreti’ne devredilmesine karar verilmiştir. Cemal Paşa bir yandan da 

Mahmil-i Şerif’in (Mekke’ye gönderilen armağanlar) Medine’de kalması ve 

Harem-i Şerif etrafının düzenlenmesi için Evkaf Nezâreti nezdinde 

girişimlerde bulunmuştur. Böylece, bölgeden henüz ümidinin kesilmediğini 

göstermek istemişti41. 

Bu arada yeni Mekke-i Mükerreme Emiri Şerif Ali Haydar Paşa, Fahreddin 

Paşa ile anlaşamamış ve bu durumu üst makamlara şikâyet etmiştir. Bâb-ı Âli 

şikâyet dilekçesini IV. Ordu Kumandanı Cemal Paşa’ya havale etmiştir. 

Cemal Paşa, Başkumandanlık Vekâlet’ine 13 Şubat 1917’de göndermiş 

olduğu yazıda Fahreddin Paşa ile ilgili yeterince azim ve metanet sahibi 

olduğu şeklinde övgü dolu cümleler sarf etmiştir. Fahreddin Paşa’nın tek 

kusuru olarak Şerif Ali Haydar Paşa’yı idare edememesini göstermiştir. 

Yaşanan olumsuzluklara rağmen Fahreddin Paşa’nın yerine ancak birinci sınıf 

bir komutan ataması yapıldığı takdirde izin vereceğini, aksi takdirde 

Fahreddin Paşa’nın değiştirilmesinin mümkün olamayacağını ifade etmiştir. 

Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı’na kimin atanacağı ile ilgili IV. Ordu 

ile Başkumandanlık Vekâleti arasında yoğun görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Albay İsmet Bey’in adı geçmişse de tecrübesizliği bahane edilerek daha sonra 

Mustafa Kemal Paşa üzerinde mutabık kalınmıştır42. Mustafa Kemal Paşa 

tarihe geçecek bir duruşla Medine’nin tahliye edilmesi kararını uygulamasının 

münasip olmayacağını, şimdiye kadar Medine’yi kim müdafaa ettiyse onun 

tahliye etmesinin daha doğru olacağını söyleyerek Hicaz Kuvve-i Seferiye 

Kumandanlığı’nı üzerine almamıştır. Bu durum üzerine Fahreddin Paşa 

yerinde kalmıştır43.  

Öte yandan Cemal Paşa, isyana rağmen Ağustos sonlarına kadar İkinci Kanal 

Seferi’yle ilgisini kesmemiş, ancak Romani yenilgisi üzerine Sina Cephesi’yle 

Hicaz Cephesi arasında bir tercih yapmak durumunda kalmıştır. Sonuçta, 
 

 

40 Cemal Paşa, a.g.e., s. 308-309. 
41 Artuç, a.g.e., s. 321-322. 
42 Beyoğlu, a.g.e., s. 147-149. 
43 Beyoğlu, a.g.e., s. 152-153. 
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Enver Paşa’nın da isteğiyle, ağırlığın Hicaz’a verilmesine karar vermiştir. 

Ancak Hüseyin’in İngilizler tarafından desteklenmesi nedeniyle, bu cephede 

hedeflenen amaca ulaşılamamıştır. Cemal Paşa, Enver Paşa ile şubat ayında 

yapmış olduğu görüşmeler neticesinde, 4 Mart 1917’de Medine ve Hicaz’ın 

tahliyesi yönünde bir karara varmışlardır44. Öte yandan Talat Paşa, 7 Mart 

1917’de Cemal Paşa’ya göndermiş olduğu yazıda Medine’nin tahliyesinin 

uygun olacağını ifade etmiştir45.   

Öte yandan Padişah V. Mehmet Reşad, Medine’in tahliyesi fikrine karşı 

çıkmıştır. Fahreddin Paşa da Padişah ile aynı görüşte olduğunu söylemiştir46. 

Nitekim, 7 Mart 1917 de bizzat Cemal Paşa’ya yazmış olduğu mektubunda 

kendisinden yetki ve altın esirgenmediği sürece Medine’yi uzun müddet 

savunabileceğini açıklıkla ifade etmiştir. Onun bu mektubu Cemal Paşa’yı 

etkilemiştir. Cemal Paşa, Fahreddin Paşa’nın teklifini uygun gördüğünü Enver 

Paşa’ya bildirmiştir. Nihayet, Hükümet aynı gün almış olduğu kararla 

Fahreddin Paşa’nın isteklerini kabul etmiştir.  Yeni düzenlemeyle; Fahreddin 

Paşa doğrudan Başkumandanlık Vekaleti’ne bağlı olacak, Kutsal emanetler 

İstanbul’a nakledilecek, Medine için bir yıllık erzak ve 250 bin altınlık bir 

bütçe oluşturulacak ve Bir garnizon Medine’de bırakılacaktı47.  

Bu arada isyan dolayısıyla bölgede yeniden yapılanma sürecine gidilmiştir. 

Bu amaçla, 15 Şubat 1917’de Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanlığı’na 

Fahreddin Paşa’nın yerine Mustafa Kemal Paşa tayin edilmiştir48. Fahreddin 

Paşa ise, 20 Mart 1917’de Medine Muhafızlığı’na tayin edilmiştir. Cemal 

Paşa, 31 Mart 1917 tarihinde Fahreddin Paşa’ya göndermiş olduğu bir yazıyla 

Medine’deki telgraf şifrelerinin Suriye’ye gönderilmesini emretmiştir49. 

Rusya’da Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle birlikte, Çarlık döneminde, 9 

Mayıs 1916’da yapılan gizli Sykes-Picot Antlaşması’nın tüm ayrıntıları ortaya 

çıkmıştır. Cemal Paşa, bu olayı isyanı sona erdirmek için mükemmel bir fırsat 

olarak görmüştür. Bu amaçla hiç zaman kaybetmeden söz konusu antlaşmayı 

Faysal’a bildirmiş, İngiltere ve Fransa’nın gerçek niyetlerini anlatmaya 

çalışmıştır. Gelişmelerden oldukça rahatsız olan Faysal ise konuyu babasına 

bildirmiş, ancak Şerif Hüseyin derhal İngilizlere başvurmuş ve Paşa’nın 

 

 

44 Cemal Paşa, bu kararı Enver Paşa’nın, 2 Mart’ta göndermiş olduğu yazılı emirleri üzerine 

almıştı. Ayrıca, bu kararı kerhen vermiştir. Zira, Cemal Paşa’nın asıl niyeti, Medine’yi tahliye 

etmek değil, bilakis Mekke’ye girip Hüseyin’e gerekli dersi vermekti. Artuç, a.g.e., s. 321.  
45 Beyoğlu, a.g.e., s. 162-163 
46 Artuç, a.g.e., s. 321. 
47 Beyoğlu, a.g.e., s. 161-162. 
48 Bu görev için İsmet Bey’in (İnönü) adı geçmesine karşın Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa’yı 

önermiş, Cemal Paşa da bu kararı büyük bir memnuniyetle kabul etmiştir. Artuç, a.g.e., s. 321. 
49 Artuç, a.g.e., s. 321-322. 
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ümitlerini boşa çıkarmıştır. Zira İngilizler, Sykes-Picot Antlaşması’nın şu an 

için geçersiz olduğunu, Cemal Paşa’nın bunu aleyhte bir propaganda 

malzemesi olarak kullandığını söyleyerek Hüseyin’i yeniden elde etmişlerdi. 

Hatta malum antlaşmanın mimarlarından Sir Mark Sykes, Cidde’ye giderek 

asi Şerif Hüseyin ile bir görüşme bile yapmıştı. Bu girişimden istediği sonucu 

alamayan Cemal Paşa son bir hamleyle, 6 Aralık 1917’de Beyrut’ta bir 

konuşma yapmış, şu cümleleriyle Şerif Hüseyin’i suçlamaya devam etmiştir: 

“Sovyetlerin Sykes-Picot Antlaşması’nı ortaya çıkarmaları göstermiştir ki, 

Hüseyin İslam düşmanlarına dayanmış ve Müslümanları felakete 

sürüklemiştir50”. Ancak, Cemal Paşa’nın bu konuşması da Şerif Hüseyin’i 

durdurmaya yetmemiştir. Şerif Hüseyin, 18 Ocak 1918’ten itibaren hutbeleri 

kendi adına okutmaya başlamış, böylece Osmanlı Halife’siyle tüm bağlarını 

kopardığını göstermiştir51. Şerif Hüseyin meselesi, Cemal Paşa’dan sonra IV. 

Ordu Kumandanı olan Mersinli Cemal Paşa döneminde de devam etmiş, fakat 

bir kesin bir sonuç elde edilememiştir52. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir ay kadar sonra, Sadrazam 

Ahmet İzzet Paşa‘nın, 30 Kasım 1918 tarihinde Türk garnizonlarına yapmış 

olduğu teslim çağrısını dikkate almadı53. Onun bu tavrı isyancıları çileden 

çıkardı. İngilizler “Fahri (Fahreddin) başımıza büyük işler açabilir” şeklinde 

ifadelerle endişelerini dile getirmişler ve Osmanlı Hükümeti üzerindeki 

baskılarını artırmışlardır. Ancak bir netice elde edememişlerdir54. Bunun 

üzerine bizzat Padişah’tan Fahreddin Paşa’ya bir mektup yazdırılarak bir an 

evvel teslim olması istenmiştir. Fahri Paşa büyük bir kurnazlıkla, mektubun 

Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanı’na hitap ettiğini, Peygamberin türbesinin 

muhafızı sıfatıyla görevine ancak Padişah tarafından son verilebileceğini ifade 

ederek teslim olmamakta ısrar etmiştir. Daha fazla üzerine gelinirse türbedeki 

cephanelikle birlikte kendini havaya uçuracağını iddia ederek ne kadar ciddi 

olduğunu göstermiştir55. Fahreddin Paşa, kendisine gelen elçilere: “Burası 

yalnız kale değil Medine’dir. Peygamberin türbesinin olduğu Medine. Onu 

İslâm Halifesine isyan eden küçük bir haydut şebekesine veya bir İngiliz 

Yüzbaşısına teslim edemem56”. Öte yandan Hastalık ve açlık nedeniyle asker 

bayağı zor durumda bulunmaktaydı. Fahreddin Paşa buna rağmen direniş 

 

 

50Artuç, a.g.e., s. 322-323. 
51 Bayur, a.g.e., C. III, s. 348-349. 
52 Artuç, a.g.e., s. 323. 
53 Salahi R. Sonyel, “İngiliz belgelerine Göre Medine Müdafii Fahreddin Paşa”, Belleten, C. 

XXXVI, Sa. 143, Yıl: 1972, s.335-336. 
54 Sonyel, a.g.m., s. 338-340.  
55 Sonyel, a.g.m., s. 345-346. 
56 Sonyel, a.g.m., s. 351. 
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hususunda kararlı tutum sergilemiş ve Padişah’tan irade gelse bile Medine’yi 

teslim etmeyeceğini ifade etmiştir. Ancak kendisinin bütün asker ve silahlarla 

İstanbul’a dönemsine müsaade edilirse Medine’yi terk edebileceğini ifade 

etmiştir57. 

 Fahreddin Paşa, mütareke hükümlerine uymayarak teslim olmadı. 

Yaklaşık beş ay kadar Medine’yi savunmaya devam etti. 13 Ocak 1919’da 

teslim olmak zorunda kaldı. İngilizler tarafından 27 Ocak 1919’da Mısır’a 

götürülerek esir edilmiştir. 5 Ağustos 1919’da Malta’ya savaş suçlusu olarak 

sürgün edilmiştir. 30 Nisan 1921 tarihine kadar Malta’da tutsak edilmiştir. 

Tahliye edilmesiyle birlikte, 24 Eylül 1921’de Ankara’ya ulaşmıştır. 1922-

1926 yılları arasında yaklaşık 4 yıl Afganistan elçisi olarak görev yapmıştır. 

Görevi sırasında Hindistan Müslümanları ile yakın ilişkiler kurmayı 

başarmıştır58. 

Cemal Paşa, Hatıralar’ında söz konusu isyanın kendi kötü yönetimi nedeniyle 

değil, bizzat Şerif Hüseyin’in ikiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı yüzünden çıktığını 

iddia etmiş ve onun hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştur59. Cemal 

Paşa’nın bu denli öfkelenmesinin nedeni ise, Hüseyin’in 1915 Temmuz’undan 

itibaren İngilizlerle yapmış olduğu gizli antlaşmaların ortaya çıkmış 

olmasıdır. Cemal Paşa, bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Şimdi anlıyorum 

ki, bu değerlendirmelerimin hepsi tam bir hayalden ibaretmiş ve Şerif Hüseyin 

en alçak ikiyüzlülere layık bir şekilde beni de merkezi Hükûmeti de ve hatta 

şanlı Halifemizi de kandırarak Osmanlı Hükûmeti aleyhine düşmanlarıyla 

ittifaktan ve İslamlar arasında ayrılık yaratmak ve fesat çıkarmaktan 

çekinmemiştir60.” Ayrıca Cemal Paşa, 12 Ekim 1919 tarihli Figaro 

Gazetesi’nde Şükrü Ganem tarafından yazılan bir makaleyi61 olduğu gibi 

 

 

57 Sonyel, a.g.m., s.352. 
58 Kıcıman, a.g.e., s. 25-26. Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya yazmış olduğu, 29 Temmuz 

1921 tarihli mektubunda Kabil’de elçilik görevinde bulunan Abdurrahman Bey’in Anadolu 

ruhunu iyi temsil edemediğini söyleyerek yeni bir elçi gönderilmesini talep etmiştir.  Onun bu 

önerisini dikkate alan Mustafa Kemal Paşa, Moskova Büyükelçisi Ali Fuad Paşa’ya göndermiş 

olduğu, 26 Kasım 1921 tarihli telgrafla Fahreddin Paşa’nın Afganistan’a tayin edildiğini 

bildirmiştir. Cemal Paşa, 12 Nisan 1922’de Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben yazmış olduğu 

mektubunda Fahreddin Paşa’nın Kabil Elçiliği’ne atanmış olmasından da büyük bir 

memnuniyet duyduğunu belirtmiştir58. Böylece, Cemal Paşa’nın, 29 Temmuz 1921 tarihli 

mektubunda belirttiği hususlar, Mustafa Kemal Paşa tarafından da dikkate alınmıştır. Bu 

tarihten itibaren Afganistan’a ait hususlar hakkında Fahri (Fahreddin) Paşa’ya talimat 

verilmiştir. Hülya Baykal, “Milli Mücadele Yıllarında Mustafa Kemal Paşa ile Cemal Paşa 

Arasındaki Yazışmalar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. V, S. 14, Mart 1989, s. 433. 
59 Cemal Paşa, a.g.e., s. 296.  
60 Cemal Paşa, a.g.e., s. 282. 
61 Cemal Paşa, a.g.e., s. 336-340. 
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Hatıralarında da yayınlayarak, Hüseyin’in ikiyüzlülüğünü ve kendisinin bir 

günahı olmadığını ispat etmek istemiştir. Cemal Paşa ayrıca, “Şerif Hüseyin’in 

İngilizlerle anlaşma yaptığına dair bir belge bulmuş olsaydım, isyanı 

doğmadan bitirirdim! 62” sözleriyle bu konuda oldukça iddialı konuşmuştur. 

Cemal Paşa Hatıralar’ında, Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası için şu övgü 

dolu sözleri sarf etmiştir: “Bütün ruhumla hakkında ebedi bir hürmet ve 

hayranlık hissi beslemek zorunda bulunduğum Fahri Paşa, her taraftan 

kendisine düşman unsurlar ve tesirlerle kuşatılmış halde bu kuvvetle 1916 

senesi Haziran ayı başından 1918 senesi Aralık ayı sonuna kadar tam iki 

buçuk sene boyunca cidden harikalar yaratarak, o mübarek Peygamber 

mezarını İngiliz ve Fransız topçuları ve her nevi yardımcı sınıflarla takviye 

edilmiş Şerif Hüseyin birliklerine ve asi Araplara karşı savunmayı 

başarmıştır. Hatta bu kuvvet 1917 senesi Ekim ve Kasım aylarında yalnız 5-6 

tabura inmiş ve 1918 Ocağında Maan’ın Şerif Faysal tarafından zaptından 

sonra anavatanla hiçbir bağlantısı kalmadığı halde dahi direnerek, 

mütarekeden üç ay sonraya kadar Medine’yi kudretli elinde muhafaza 

edebilmiştir. Medine-Maan arasındaki şimendifer hattının korunması ve 

Medine’nin ordu ile bağlantısını sağlamakla görevli 3-5 tabur Türk askerinin 

gösterdiği kahramanlık ve direnç her türlü takdirin üzerindedir. Medine’den 

Maan’a kadar devam eden 1000 km’den fazla bu hat üzerindeki müdafaanın 

ruhu saydığım kimseler Fahri Paşa’dan sonra, Basri Paşa, Cemal Paşa-yı 

Salis, Miralay Necip Bey ve Erkan-ı Harp Kaymakamı Kemal Bey’dir. Bu bir 

avuç asker, Şerif Hüseyin evlatlarına kan kusturmuş ve her taraftaki 

teşebbüslerini kanlı kayıplar verdirerek sonuçsuz bırakmayı başarmışlardır. 

O derecedir ki Mekke’den Maan’a kadar bütün Araplar ihtilal halinde 

oldukları ve sahiller İngiliz ve Fransız müfrezeleriyle takviye olunmuş, 

Şerif’in birlikleriyle tutulmuş bulundukları halde 1916 senesi Haziran’ından 

1917 Aralık sonlarına kadar Medine’nin Suriye ile bağlantısı kesilmemiş ve 

trenler az-çok düzenli gidip gelebilmişlerdir63”. 

 

Sonuç 

Şerif Hüseyin isyanının bütün Arapları kapsayan bir isyan hareketi 

olmadığının anlaşılması gerekmektedir. Özellikle İngilizce yayınlanan 

literatürde sıkça telaffuz edilen “Arap Revolt (Arap İsyanı)” kelimesinin 

maksatlı olduğunu ve tarihi gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmek 

durumundayız. Hicaz’da baş gösteren isyanı, Cemal Paşa’nın uygulamalarına 

ve yönetim tarzına bağlamak da doğru bir yaklaşım tarzı olmayacaktır. Zira 

 

 

62Cemal Paşa, a.g.e., s. 305. 
63 Cemal Paşa, a.g.e., s. 209-210. 
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Şerif Hüseyin’in Mekke-i Mükerreme Emareti’ne tayini hususunda büyük 

çaba sarf eden İttihatçılar, onun 1912 yılından itibaren şahsi çıkarları için 

İngilizlerle yapmış olduğu ihanet görüşmelerinden habersizdirler. Bu noktada 

Cemal Paşa’nın ve dolayısıyla Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir istihbarat zafiyeti 

olduğu kabul edilmelidir. İstihbarat bilgileri zamanında alınmış olsaydı, 

Cemal Paşa’nın bu meseleyi daha doğmadan sonlandıracağı tarihi bir 

hakikattir. 

Şerif Hüseyin’in isyan başladıktan sonra İngiliz savaş propagandasına 

başvurduğu görülmektedir. Enver, Talat ve Paşaları İslâm Dini’ne saygısızlık 

yapmakla suçlayan bu propaganda, maalesef hala İttihatçılara yöneltilen 

yanlış algıların da kaynağı durumundadır. Öte yandan Cemal Paşa’nın 

İngiltere destekli isyan hareketi karşısında almış olduğu tedbirler önemlidir. 

Bu tedbirlerin en önemlisi hiç şüphesiz Fahreddin Paşa gibi büyük bir askerin 

Medine’de görevlendirilmesi olmuştur. Fahreddin Paşa ile çok eskilere 

dayanan samimi bir dostluğa sahip olan Cemal Paşa, bölgenin kaderini 

değiştirecek söz konusu atama için bir an bile tereddüt göstermemiştir. Aynı 

şeklide Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanlığına yakın arkadaşı Mustafa 

Kemal Paşa’nın atanmasını sağlayarak bölgede kontrolü sağlamak istemesi de 

son derece isabetli bir karar olmuştur. Cemal Paşa’nın bir diğer önemli tedbiri 

isyanın bütün Arapları kapsamadığını göstermek olmuştur. Nitekim Şerif 

Hüseyin Arap krallığını ilan ettiği zaman, Hicaz dışında hiçbir Arap kabilesi 

kendisini tanımamıştır. İsyan sırasında çok sayıda Arap aşireti açıkça Osmanlı 

Devleti’nin yanında yer almıştır. Cemal Paşa söz konusu aşiretlere nişan ve 

madalya verilmesini sağlamıştır.   
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OSMANLI DEVRİNİN SON 
YILLARINDA KUDÜS’Ü 

YÖNETMEK: MUTASARRIF AZMİ 
BEY VE 1916 TARİHLİ RAPORU 
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Giriş 

Kudüs’te kent kimliğinin en önemli bileşkesi daima “kutsallık” olmuştur. 

Müslümanlar için Kudüs, ilk kıble ve Hz. Muhammed'in Miraç hadisesinin 

gerçekleştiği yer olarak Mekke ve Medine'den sonra üçüncü kutsal kent; 

Hristiyanlar için Hz. İsa'nın yaşamının belli bir kısmının geçtiği, çarmığa 

gerildiği ve yeniden dirileceğine inanıldığı yer; Yahudiler için ise, yaratılışın 

başladığı, Tanrının insanla kaçınılmaz buluşmasının gerçekleşeceği, evrenin 

çekirdeği ve merkezidir. Dini normlar dolayısıyla tüm kültür çevrelerinde 

belli bir değer kazanmış olan Kudüs, MÖ. 1000’li yıllardan günümüze kadar 

sayısız devlet tarafından yönetilmiştir. Kudüs’ün 1516 yılında Yavuz Sultan 

Selim tarafından Memlüklerden alınmasıyla birlikte yaklaşık dört asır sürecek 

olan Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır1. 

Osmanlı idari teşkilatında her zaman sancak statüsünde olan Kudüs, 

1517-1831 yılları arasında Sayda Eyaletine bağlı bulunmuştur. 1841 yılına 

gelinceye kadar Kudüs sancağının idarecisi Şam veya Sayda valileri 

tarafından tayin edilen mütesellimdir. Bu tarihten sonra ise doğrudan 
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TDVİA, C. 26, 2002, s. 323-327; Casim Avcı, “Kudüs: Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar”, 

TDVİA, C. 26, 2002, s. 327-329; Kamil Cemil el-Asali, “Kudüs (Osmanlı Dönemi ve Sonrası)”, 

TDVİA, 2002, C. 26, s. 334-338. 
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merkezden tayin edilen mutasarrıflar sancağın idaresine memur 

edilmişlerdir2. Hiç şüphesiz Tanzimat’ın getirdiği idari, hukuki ve bürokratik 

reformlar, bölgede merkezi hükümetin kontrolünü belirgin şekilde 

güçlendirmiştir. Nitekim bölgenin yönetiminden sorumlu olan mülki amirleri 

niteleyen özelliklerde de önceki döneme kıyasla büyük farklılıklar görülür. 

Tanzimat’tan sonra taşra yöneticisinin hem merkezî hükümet karşısındaki 

konumu, hem de alt kademedeki taşra görevlileriyle ilişkisi bütünüyle 

değişmiştir. 19. yüzyılın başında merkezi hükümetin taşra yöneticisi 

üzerindeki yaptırım gücünün belirgin şekilde zayıf olduğu, taşradaki idari 

konumların şahsi mevkiler olarak görüldüğü bilinmektedir. Dahası, taşra 

yöneticisinin alt kademedeki temsilcileri onun buyruğu altında çalışan kişisel 

maiyeti ya da başka bir deyişle kapı halkının üyeleridir3. Özellikle 18. 

yüzyılda Filistin’i yöneten Zahir Ömer ve Ahmed Cezzar Paşa için bu yargı 

belirgin biçimde doğrudur4. Diğer taraftan 19. yüzyılın son çeyreğinde 

Kudüs’teki yönetim sistemi yakından incelendiğinde daha önceki eyalet 

bürokrasisinin tümüyle ortadan kalkmış olduğu görülür. Kudüs’teki yönetici 

artık Şam valisinin mütesellimi değil, merkezi hükümetin atadığı, titizlikle 

düzenlenmiş hiyerarşide merkeze tâbi bir bürokrattır. Yetkilerini Babıali’nin 

güçlendirilmiş kontrolü altında, İstanbul ile devamlı ilişkisi olan bir yönetici 

olarak kullanmak zorundadır. Aynı şekilde, taşra yönetiminde görevli olan 

diğer memurlar üzerindeki otorite ve denetimi de eskiye kıyasla bir hayli 

sınırlıdır5.  

1871 yılında, Kudüs ve bölgesi stratejik önemine bağlı olarak herhangi 

bir vilayete bağlı olmaksızın doğrudan merkezden yönetilen bir sancak 

(elviye-i gayr-i mülhaka) haline getirilmiş, bu tarihten itibaren Kudüs 

 

 

2 Osmanlı devletinde valiler vezir rütbesine sahip kişiler arasından seçilirdi. Zamanla vezir 

rütbeli kişilerin sayılarının artmasına karşılık vilayetlerin belirli sayıda kalması, bu kişilerin 

istihdam sorununu gündeme getirmiştir. Vezirlere mevki ve gelir sağlamak amacıyla bazı 

sancaklar arpalık olarak kendilerine tahsis edilmiştir. Vezirler ise bizzat görevlendirildikleri 

sancaklara gitmeyerek yerlerine mütesellimleri atamışlardır. Mütesellimler genellikle o yörenin 

tanınmış ailelerine mensup kişiler arasından seçilmişlerdir. Bu uygulama Tanzimat dönemine 

kadar gittikçe yaygınlaşmış, merkezin taşra üzerindeki denetimini zayıflatmıştır. 18. yüzyılda 

voyvodalar da sancakbeyliği görevine getirilmeye başlanmıştır. Tanzimat döneminde 1864 

tarihli Vilayet Nizamnamesi ile birlikte mutasarrıf sancak yöneticisi olmuştur. Bkz. Musa 

Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK 

Yayınları, Ankara 2013, s. 11-12. 
3 Haim Gerber, Ottoman Rule in Jerusalem 1890-1914, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1985, s. 

102-103. 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Amnon Cohen, Palestine in the 18th Century, Patterns of Government 

and Administration, the Magnes Press, Jerusalem 1973. 
5 Haim Gerber, “A New Look at the Tanzimat: The Case of the Province of Jerusalem,” David 

Kushner (ed.) Palestine in the Late Ottoman Times, Jerusalem 1986, s. 35. 
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mutasarrıfı, vali ile eşit bir statüye kavuşmuştur6. Böylelikle vilayetlerde 

Osmanlı valilerinin sorumlulukları kapsamına giren tüm görevler, Kudüs 

sancağında mutasarrıflar tarafından yerine getirilmiştir. Sancağın herhangi bir 

vilayete bağlı olmaması, Kudüs mutasarrıflarının doğrudan Dâhiliye Nezareti 

ile yazışabilmelerine olanak tanımıştır. Mutasarrıflar Osmanlı reformlarının 

sadık temsilcileri olarak merkezden gelen emirleri uygulamak, kanunların 

işleyişine nezaret etmek, her türlü mali ve mülki ıslahatı yaparak güvenliği 

sağlamak gibi pek çok görev ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bunun yanında, 

sancağın idari, mali, bayındırlık, eğitim, tarım ve ticaretle ilgili işlerini; idari 

anlaşmazlıklarla ilgili meseleleri görüşüp karara bağlayan “idare meclisi” 

(Meclis-i İdare) mutasarrıfın başkanlığında toplandığı gibi, belediye 

meclisinin (Meclis-i Belediye) reisleri de mutasarrıf tarafından tayin 

edilmiştir7. 

19. yüzyılın ikinci yarısında değişen siyasi koşullara (Avrupa 

devletlerinin nüfuz mücadelesi, Musevi göçleri, İngilizler tarafından işgal 

edilen Mısır’a yakınlığı gibi) paralel olarak Kudüs son derece “nazik” bir 

bölge sayıldığı için, buraya tayin edilen mutasarrıflar, genellikle çeşitli 

vilayetlerde ve devlet dairelerinde üst düzey mevkilerde çalışmış, Sultan’ın 

yakın çevresinden gelen idareciler arasından seçilmiştir. Kudüs 

mutasarrıflarının birden fazla lisana aşina oldukları, Tanzimat okullarında 

yetiştikleri, Rumeli beylerbeyliği, mirimiranlık, paşa veya bey unvanlarına 

sahip oldukları görülür8. 1897 yılında İbrahim Hakkı Paşa’nın görev süresinin 

bitimine kadar Kudüs mutasarrıfları –birkaç istisna dışında- “Rumeli 

beylerbeyi” payesini, bu tarihten itibaren ise çoğunlukla “bey” unvanını 

taşımışlardır9. Daha çok Anadolu ve Rumeli’deki bazı vilayetlerde ya da 

İstanbul’daki çeşitli memuriyetlerde deneyim kazanmış olan Kudüs 

mutasarrıflarının Arapçayı az bilmeleri yahut hiç bilmemeleri, Kudüs 

sancağındaki yerel halkla ilişkilerinde zorluk yaratmış, ancak en az bir Avrupa 

dilini bilmeleri sayesinde, kent politikasındaki etkinlikleri giderek artmakta 

olan yabancı devletlerin diplomatik temsilcileriyle aktif iletişim 

kurabilmişlerdir10. 

 

 

6 Avcı, a.g.e., s. 60, 61; David Kushner, “The Ottoman Governors of Palestine, 1864-1914”, 

Middle Eastern Studies, Vol. 23, No. 3 (July 1987), s. 280; İhsan Satış, “Kudüs Mutasarrıfları 

(1841-1902)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXX/2, 2015, s. 546. 
7 Çadırcı, a.g.e., s. 225, 226. 
8 Avcı, a.g.e., s. 104, 105. 
9 Kushner, a.g.m., s. 275. 
10 Kushner, a.g.m., s. 276. 
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19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Kudüs 

mutasarrıflarını uğraştıran başlıca meseleler; yabancı devletlerin sancakta 

artan nüfuzlarını ve konsolosları vasıtasıyla sancağa müdahalelerini önlemek; 

Siyonist Musevi göçlerinin yayılmasına engel olmak; Hıristiyan mezheplerin 

kutsal mekânlar üzerine çekişmeleriyle baş etmek; önemli makamları11 

ellerinde bulunduran servet ve nüfuz sahibi Müslüman ailelerin rekabetleri, 

müdahaleleri ve yolsuzlukları ile uğraşmaktır. Kudüs’ün çetrefilli siyasi 

ortamının önemli aktörleri olan yabancı devlet konsolosları ve Müslüman kent 

eşrafı, mutasarrıfın her hareketini yakından izlemiş, en küçük meselelerde 

dahi merkezi hükümete şikâyet etmekten geri durmamışlardır. Mutasarrıfın 

herhangi bir konsolosla ya da eşraf ailelerinden biriyle diğerlerinden daha 

yakın ilişki kurması ciddi bir muhalefet doğurmuş, hatta bu muhalefet zaman 

zaman azledilmesine yol açmıştır. Bu nedenle yerel siyasetin aktif unsurları 

arasında sağlam bir denge kurmak, mutasarrıfların başarılı olabilmelerinin 

temel şartı olmuştur12. Öte yandan, bölgenin siyasi manzarasının 

karmaşıklığına rağmen Kudüs mutasarrıflarının görev süreleri oldukça 

kısadır. Bazı istisnalar haricinde mutasarrıfların görev süreleri ortalama bir 

veya iki yıldır13. Nitekim, 1864-1914 yılları arasındaki elli yıllık dönemde 

sancakta 23 mutasarrıf görev yaparken, aynı dönemde yalnızca 5 İngiliz, 8 

Alman, 12 Fransız konsolos bölgede hizmet vermiştir14. Bu durum, 

mutasarrıfların bölgede merkezin aleyhine olacak şekilde güçlenmelerini 

engellemişse de görev sürelerinin bu kadar kısa olması başarılı icrâatların 

ortaya çıkmasını zorlaştırmıştır.  

 

1. Kudüs Mutasarrıfı Azmi Bey 

1910-1911 yılları arasında bir yıl süreyle Kudüs Mutasarrıflığı görevinde 

bulunan Azmi Bey, mesleki kariyer açısından Osmanlı döneminin son 

yıllarında Kudüs’ü yöneten idarecilere verilebilecek tipik bir örnektir. Azmi 

Bey, Kudüs Mutasarrıflığı görevine gelmeden evvel pek çok devlet dairesinde 

çalışmış tecrübeli bir idarecidir. Kariyerine adli makamlarda deneyim 

kazanarak başlamış, bu suretle uzun müddet Bidayet ve İstinaf Müddei-i 

Umumilikleri’nde ve Adliye Nezareti Umur-i Cezaiye Müdürlüğü’nde 

 

 

11 Müftülük, imamlık, nakibü’l-eşraf kaymakamlığı, vakıf yöneticiliği, türbedarlık, kadı 

naipliği, şeri mahkeme katipliği, belediye meclisi ve idare meclisi üyelikleri, belediye reisliği, 

kaza kaymakamlıkları, nahiye müdürlükleri, tahrirat ve nüfus komisyonu gibi komisyonların 

üyelikleri vb… 
12 Kushner, a.g.m., s. 283; Satış, a.g.m., s. 564. 
13 Satış, a.g.m., s. 563. 
14 Kushner, a.g.m., s. 287. 
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çalışmıştır15. Bölge idarecisi olarak ilk deneyimini Üsküdar Mutasarrıflığı 

yaparak kazanmıştır. 1908 yılında Üsküdar ve Beyoğlu mutasarrıflıklarının 

asayiş açısından taşıdıkları önem sebebiyle Üsküdar ve Beyoğlu polis 

müdürlüklerine çevrilmesiyle birlikte, Beyoğlu Polis Müdürü olarak 

atanmıştır16. Ancak bu pozisyondaki görevi uzun sürmemiş, 12 Aralık 

1908’de Zaptiye Nezareti Muavini olarak tayin edilmiştir17. Bu suretle 

kariyeri daha ziyade hukuk ve asayiş alanlarında edindiği tecrübelerle 

biçimlenmiştir. İstanbul haricinde idarecilik deneyimi kazanması ise 31 Mart 

1910 tarihinde Kudüs Mutasarrıflığına tayin edilmesiyle birlikte olacaktır18.  

Seleflerinden farksız olarak, Azmi Bey’in Kudüs Mutasarrıflığı da 

oldukça kısa sürmüştür. Kutsal statüsünden dolayı en küçük olayların dahi 

ciddi sorunlara dönüşebildiği Kudüs’te meydana gelen “1911 Harem-i Şerif 

Kazısı Meselesi” onun mutasarrıflığı dönemine tesadüf etmiş, nihayet bu olay 

kendisinin azledilmesine neden olmuştur. Meselenin ortaya çıkışı ve gelişimi 

kısaca şöyledir; İngiliz aristokratlarından Parker Montaque ile ekibi, İngiltere 

ve Amerika’da yürütülen bir kampanya sonunda toplanan 25.000 sterlin ile 

1908 yılında İstanbul’a gelmiş, Sadrazam Kamil Paşa ve Maliye Nazırı Ziya 

Paşa ile imzaladığı bir sözleşme ile Kudüs’te kazı yapma izni almıştır19. 

Parker’ın Harem-i Şerif’in altındaki tünellerde yürüttüğü kazılar iki yıl 

boyunca aralıklarla devam etmiş, sözleşmesi de bu süre zarfında iki kez 

yenilenmiştir. 1911 yılına gelindiğinde Harem-i Şerif muhafızlarından 

birisinin bir gece yarısı kazı ekibinin şüpheli hareketlerini fark etmesi üzerine, 

kutsal emanetlerin (On Emir ve Kral Süleyman’ın yüzüğü) İngilizler 

tarafından çalındığı söylentileri kentte yayılmaya başlamıştır. Olayı takiben 

Parker ve ekibinin Yafa’dan gemiye binip kaçmaya teşebbüs etmeleri üzerine 

Kudüs’ün önde gelen aileleri Hüseyniler ve Halidiler, halkı galeyana getirerek 

yürüyüşler düzenlemiş, hatta grev çağrısında bulunmuşlardır. Olaydan 

sorumlu tuttukları Mutasarrıf Azmi Bey’in aleyhinde Kudüs sancağındaki 

çeşitli kasabaların ileri gelenlerine mektuplar gönderdikleri gibi, Beyrut 

Valisine, Sadrazam’a, Meclis-i Mebusan’a, Dâhiliye ve Hariciye 

 

 

15 BOA, İ..AZN., 106/35, 5 Receb 1330 / 20 Haziran 1912. 
16 BOA, DH.MKT. 1296/37, 19 Şaʻbân 1326 / 16 Eylül 1908. 
17 BOA, BEO. 3454/259014, 20 Zi’l-kaʻde 1326 / 14 Aralık 1908; İ..ZB. 3/53, 18 Zi’l-kaʻde 

1326 / 12 Aralık 1908; DH.İD. 124/37, 26 Zi’l-kaʻde 1326 / 20 Aralık 1908. 
18 BOA, İ.DH. 1480/68, 19 Rebîü’l-evvel 1328 / 31 Mart 1910. 
19 14 Şubat 1869 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi gereğince Osmanlı devleti topraklarında 

yapılan kazılar sonucunda bulunan arkeolojik eserlerin yarısı kazıyı yapan şirkete veya 

şahıslara verilirdi. Bkz. Fatma Şimşek-Güven Dinç, “XIX. Yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğunda Eski Eser Anlayışının Doğuşu ve Bu Alanda Uygulanan Politikalar”, U.Ü. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 16, 2009/1, s. 107. 
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Nezaretlerine, hatta başta İzmir olmak üzere çeşitli yerlerin belediyelerine 

telgraflar çekmişlerdir. Hatta hükümet konağının önünde toplanarak Azmi 

Bey’i öldürme çağrısında dahi bulunmuşlardır. Azmi Bey karşı karşıya kaldığı 

bu kriz karşısında, bölge kumandanı, polis şefi, evkaf müdürü, belediye reisi, 

maarif müdürü ve Şafi müftüsü tarafından ortaklaşa yürütülen bir soruşturma 

başlatarak, kazı ekibinin Harem-i Şerif bölgesinde çalışmasına müsaade eden 

kişilerin tutuklanmasını emretmiştir20. Buna karşın Halidi ailesinin bir üyesi 

olan Meclis-i Mebusan’ın Kudüs vekillerinden Ruhi el-Halidi, Azmi Bey’in 

kazı ekibinden rüşvet aldığını iddia ederek Mutasarrıfa duyulan tepkinin 

artmasına neden olmuştur21. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti, Dâhiliye 

Nazırı Halil Bey, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Adliye Nazırı 

Necmettin Molla Bey gibi üst düzey devlet adamlarından oluşan bir komisyon 

kurarak, olayı yerinde incelemek üzere Kudüs’e göndermiştir. Soruşturma 

komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Kudüs’ün önde gelen aileleri 

Hüseyniler ve Halidiler’in Mutasarrıftan duydukları hoşnutsuzluğu 

yaygınlaştırmak için bu olayı kullandıkları ve suçu onun üzerine yıkmaya 

çalıştıkları ifade edilmiştir. Diğer taraftan olayın kontrolden çıkmasında Azmi 

Bey’in payının olduğu belirtilerek, görevini sürdürmesinin ileride sıkıntı 

yaratacağı düşüncesiyle mutasarrıfın azledilmesine karar verilmiştir22. Bu 

olay sancağın önde gelen Müslüman ailelerinin hükümetin sancaktaki en 

yetkili idarecisini dahi görevinden azlettirecek kadar güçlü olduklarını 

göstermesi bakımından dikkate değerdir. Diğer yandan mutasarrıfların sancak 

dâhilinde ne derece hassas bir denge gözetmek zorunda olduklarını da ortaya 

koymaktadır.  

Azmi Bey Kudüs Mutasarrıflığı görevinden ayrıldıktan sonra bazı 

vilayetlerde valilik yapmaya ve çeşitli devlet dairelerinde hizmet vermeye 

devam etmiştir. 17 Haziran 1912 tarihinde Bolu Mutasarrıflığı’na tayin 

edilmekle birlikte, henüz görev yerine gitmeye fırsat bulamadan 20 Haziran 

1912’de Adliye ve Mezahib Nezareti Müsteşarlığı’na atanmıştır23. Bu kararda 

adli makamlarda kazandığı deneyim kadar, Adliye Nazırının nezdinde 

güvenilir bir kişi sayılması etkilidir. Kudüs’e ikinci kez yolunun düşmesi ise 

Adliye ve Mezahib Nezareti Müsteşarlığı görevini sürdürdüğü sırada 

olmuştur. Kudüs Rum Patrikhanesi’nde Yunan rahipler ile Arap Ortodokslar 

 

 

20 Louis Fishman, “1911 Haram al-sharif Incident Palestinian Notables Versus the Ottoman 

Administration”, Journal of Palestine Studies, Vol. 34, No. 3 (Spring 2005), s. 6-22. 
21 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: 1, C. 6, İctima Senesi: 3, Doksanüçüncü İnikad, 25 

Nisan 1327 (1911) Pazartesi. 
22 Fishman, a.g.m., s. 17, 18. 
23 BOA, İ.AZN. 106/35, 5 Receb 1330 / 20 Haziran 1912; ayrıca bkz. BEO. 4053/303958, 5 

Receb 1330 / 20 Haziran 1912. 
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arasında çıkan ihtilafta, daha evvel Kudüs Mutasarrıflığı görevinde bulunması 

sebebiyle konuyla ilgili malumatı olduğundan Kudüs mutasarrıfı ve 

kumandanından oluşan bir komisyona başkanlık etmek üzere 1913 yılında 

kısa süreliğine Kudüs’e gönderilmiştir24.  

Sonraki süreçte Azmi Bey’in 13 Ekim 1915 tarihinde Suriye Valisi 

olarak tayin edildiği görülmektedir25. Konuya dair resmi yazılarda Azmi 

Bey’in, “erbâb-ı namus ve liyâkatden olduğu, taʻlîmât-ı lâzımeyi hâmil” 

bulunduğunun belirtilmiş olması dikkate değerdir26. Ne var ki Suriye valiliği 

esnasında siyasi ortamın karışık olduğu bir esnada yerine vekil bırakarak 

İstanbul’a gitmek üzere izin alması, ancak İstanbul’a değil Kudüs’e seyahat 

etmesi dönemin 4. Ordu Kumandanı ve aynı zamanda Bahriye Nazırı olan 

Cemal Paşa’nın tepkisini çekmiştir. Cemal Paşa, 16 Nisan 1916’da Dâhiliye 

Nazırı Talat Paşa’ya gönderdiği şifreli telgrafında, “Azmi Bey Suriye’de valilik 

yapamaz. Allah aşkına biraz da bana acıyınız…” diyerek tepkisini dile 

getirmiştir27. Nitekim, kısa bir süre sonra 15 Ağustos 1918 tarihinde Ankara 

valiliğine tayin edilmiştir28. 

Memuriyet hayatı boyunca üst düzey mevkilerde bulunan Azmi Bey, 

zaman zaman rütbe ve nişanlarla da onurlandırılmıştır. Kudüs Mutasarrıflığı 

görevinden azledildikten sonra kendisine Fransa tarafından dördüncü 

rütbeden “Lejyon de Honore” nişanı takdim edilmiştir29. Ayrıca Adliye ve 

Mezahib Nezareti Müsteşarlığı görevini başarılı bir şekilde yürütmesi 

sebebiyle birinci dereceden “Mecidî” nişanına layık görülmüştür30. Bununla 

birlikte Azmi Bey’in Kudüs Mutasarrıflığı bir yıl gibi kısa bir süreyi kapsadığı 

için kayda değer bir icraatı olduğu söylenemez. Yine Kudüs’e dair malumat 

veren ilk mutasarrıf da değildir. Kendisinden evvel Kudüs Mutasarrıflığı 

görevinde bulunmuş olan Mehmet Tevfik (1897-1901), Ahmed Reşid (1904-

1906) ve Ali Ekrem (1906-1908) beylerin kaleme aldığı hatıratlar yanında üst 

düzey yöneticiler tarafından yazılmış ayrıntılı raporlara Osmanlı Arşivi’nden 

 

 

24 BOA, BEO. 4227/316998, 1 Zi’l-hicce 1331 / 1 Kasım 1913; BEO. 4229/317103, 4 Zi’l-

hicce 1331 / 4 Kasım 1913. 
25 BOA, MV. 241/167, 4 Zi’l-hicce 1333 / 13 Ekim 1915; İ.MMS. 200/30, 7 Zi’l-hicce 1333 / 

16 Ekim 1915; BEO. 4380/328430, 8 Zi’l-hicce 1333 / 17 Ekim 1915. 
26 BOA, DH.ŞFR. 57/14, 5 Zi’l-hicce 1333 / 14 Ekim 1915. 
27 BOA, DH.ŞFR. 516/34, 3 Nisan 1332 / 16 Nisan 1916. 
28 BOA, MV. 249/142, 7 Zi’l-kaʻde 1336 / 14 Ağustos 1918; BEO. 4528/339595, 8 Zi’l-kaʻde 

1336 / 15 Ağustos 1918; İ.DUİT. 41/68, 8 Zi’l-kaʻde 1336 / 15 Ağustos 1918. 
29 BOA, İ.TAL. 478/41, 3 Cemâziye’l-evvel 1330 / 20 Nisan 1912; BEO. 4030/302245, 5 

Cemâziye’l-evvel 1330 / 22 Nisan 1912. 
30 BOA, İ.TAL. 505/1, 22 Zi’l-hicce 1333 / 31 Ekim 1915. 
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ulaşmak mümkündür.31 Bununla birlikte Azmi Bey’in Kudüs Sancağı’na dair 

kaleme aldığı rapor, 20. yüzyıl başlarında sancağın siyasi, ekonomik ve sosyal 

durumunu bir Osmanlı yöneticisinin gözünden aktarması açısından dikkate 

değerdir.  

 

2. Azmi Bey’in Kudüs Sancağı’na Dair Raporu 

Azmi Bey’in raporu 11 Mart 1916 tarihiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 

Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye belgelerinde (DH.İ.UM.) kayıtlı 

bulunmaktadır32. Raporun hemen girişinde belirtildiği üzere, kaleme alınış 

tarihi, Kudüs’teki görevinden ayrılıp İstanbul’a dönüşünden 9 ay sonraya, 

1911 yılı sonlarına tesadüf etmektedir. Azmi Bey’in raporu sırasıyla “Kudüs”, 

“Kudüs-i Şerif’de Mahal-i Gayr-i Müslimenin Şekl-i Ruhanisi ve Müşterek 

Ziyaretgâhlar”, “Kudüs’ün Şekl-i İdarisi”, “Yafa Kazası”, “Gazze Kazası”, 

“Halilürrahman Kazası”, “Birüsseb Kazası” başlıklarından oluşmaktadır. 

Rapor kapsamında konsoloslar, Musevi göçü, kutsal yerler meselesi, Rum 

Ortodoks Patrikhanesi’ndeki mücadelelerin yanı sıra; hükümet konağı ve 

mektep gibi kamu kurumlarının inşasına yönelik projeler, sancağın su 

problemi, toplumsal yapı, sancaktaki yöneticilerin suiistimalleri ve tarım 

ekonomisine dair meseleler ele alınmıştır. Bu rapor, Osmanlı hâkimiyetinin 

son yıllarında Kudüs ve bölgesinin siyasi, idari ve ekonomik koşullarını 

ayrıntılarıyla ortaya koymakta, bir Osmanlı idarecisinin Kudüs sancağındaki 

izlenimlerini, mülki idareci olarak sorunları ele alış tarzını, bölgedeki siyasi 

dengeleri, Osmanlı yerel yönetiminin pozisyonunu, sorunların çözümüne dair 

tavsiyelerini ve icraatlarını yansıtmaktadır. 

 

2.1. Kudüs: “Bir Nokta-i Vesia-i Mühimme ve Nazike” 

Mutasarrıf Azmi Bey’in raporunun büyük bir bölümü “dinen ve mezheben 

haiz olduğu kudsiyet sebebiyle Müslim ve gayr-i Müslim bi’l-cümle milel ve 

kavimlerin ihtirasatına maruz kalmış bir nokta-i vesia-i mühimme ve nazike” 

olarak tanımladığı Kudüs kentine ayırılmıştır. Raporda, yabancı devletler 

arasında giderek artan siyasi nüfuz rekabeti bölgedeki siyasi hassasiyetin en 

 

 

31 Mehmet Tevfik Bey’in (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, 

Der. Fatma Rezan Hürmen, Arma Yayınları, İstanbul 1993; Ahmed Reşid Bey, İmpratorluğun 

Son Günlerinde Gördüklerim Yaptıklarım (1890-1922), Haz. Nur Özmel Akın, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014; Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları, Der. M. Kayahan 

Özgül, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara 2013. 
32 BOA, DH.İUM. 101/13, 6 Cemâziye’l-evvel 1334 / 11 Mart 1916. 

Dipnotlarda tekrara düşmemek adına sonraki dipnotlarda kaynağın künyesinin verilmesinden 

imtina edilmiştir. 
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temel nedeni olarak önemle vurgulanmıştır. Bu dönemde Kudüs kentinde 

yabancı devletlerin 15 konsolosu bulunmakta, bunlardan dördü general 

konsolos rütbesi taşımaktadır. Azmi Bey, vilayet merkezlerinin hiç birinde 

yabancı memurların sayısının bu kadar fazla olmadığını ifade etmektedir. 

Azmi Bey’e göre, sancak dâhilinde Osmanlı nüfuzunu tehdit eden unsurlardan 

en önemlisi konsoloslardır. Konsoloslar kendi hükümetleri adına binlerce lira 

sarf ederek kilise, manastır ve daha pek çok büyük yapılar inşa etmekte, 

koloniler meydana getirmekte, açtıkları mekteplerde “vatan evladını” 

kendilerine mahsus yöntemlerle eğiterek adeta “ecnebileştirmek” için 

birbirleriyle yarışmaktadır. Hatta İngilizler açtıkları Protestan mekteplerinde 

kendi menfaatleri doğrultusunda verdikleri derslerle “avlayabildikleri” 

Müslüman, Hıristiyan ve Musevi çocuklarının mezhep değiştirmelerini 

sağlamaya çalışmaktadır. Konsoloslar zaman zaman müdahaleleri ile 

mutasarrıfı bile makamından etmeyi başarmaktadırlar. Azmi Bey böyle bir 

durumda Osmanlı hükümetinin çıkarlarını koruyarak vatan ve milletin 

ilerlemesini temin edebilmek için çalışan memurun “basiretli” olması ve 

siyasi bir mesele çıkarmaksızın “vâkıfane” şekilde hareket etmesi gerektiği 

düşüncesindedir. 

Azmi Bey’e göre Osmanlı hükümeti tarafından dikkat edilmesi gereken 

meselelerden biri Musevi göçüdür. Avrupa’nın çeşitli, ülkelerinden gelerek 

Kudüs ve civarına yerleşme maksadında olan Musevileri “Musevi 

düşmanları”, buna karşılık eskiden beri burada yaşayan Müslüman ve 

Hıristiyan halkı “ahâlî-i kadîme” olarak sıfatlandırmaktadır. Kudüs sancağına 

yerleşme maksadında olan Musevileri ise Paris’te kurulan Alyans İsrailiyet 

(Alliance Israelite) cemiyetine ile Londra’da kurulan Musevi Cemiyeti’ne 

(London Jewish Society) bağlı olanlar olarak ikiye ayırmıştır. Her iki grubun 

da “arz-ı mevʻûd” (vaadedilmiş topraklar) olarak nitelendirdikleri Filistin’e 

yerleşerek, burada bir “Musevi İmparatorluğu” kurmak istediklerini belirtir. 

Musevilerin söz konusu cemiyetlerin bankalarından %1 veya %2 gibi düşük 

faizlerle kredi almaları emlak ve arazi satın almalarını kolaylaştırmıştır. Satın 

aldıkları arazileri ziraate açarak mamur hale getirmişler, ticarette gelişme 

kaydetmişler ve fabrikalar kurmuşlardır. Buna karşılık, Müslüman ve 

Hıristiyan halk hükümet tarafından gerekli teşviki göremediğinden ziraatta 

geri kalmıştır. Azmi Bey’e göre Musevilerin bölgeye yerleşmesinin yaratacağı 

en önemli tehlike yerel halkın sefalete düşmesi ve Osmanlı hükümetinin 

bölgedeki nüfuzunun sarsılmasıdır. Bununla birlikte Siyonistlerin emellerine 

asla ulaşamayacaklarını, Osmanlı devleti müsaade etse bile yabancı 

devletlerin buna şiddetle karşı çıkacaklarını belirtmektedir.  

Musevi göçüne muhalefeti “vatanperverlik gereği” olarak gören Azmi 

Bey, 9 Haziran 1910 tarihinde Sadaret’e gönderdiği tahririnde göçün 
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engellenmesine yönelik olarak şu tavsiyelerde bulunmuştur; kanunlara aykırı 

davranarak Musevi muhacirlerin arazi ve emlak satın almalarını sağlayan 

memurların cezalandırılması; 27 Nisan 1893 tarihli yasaktan sonra Filistin’e 

yerleşmiş olan muhacirlerin gayri hukuki yollarla elde ettikleri mülklerin 

tespiti için ayrıntılı bir nüfus tahririnin yapılması; Musevi muhacirler 

arasından Osmanlı vatandaşlığına geçmek isteyenlerden sonradan uyruk 

değiştirmeyeceklerini garanti eden senetlerin alınması; bölge halkının 

arazilerinin yarısından fazlasını satmalarının yasaklanması. Ancak ne Kudüs 

Mutasarrıfı Azmi Bey’in tavsiyeleri, ne de doğrudan merkezi hükümetin 

göçlere yönelik aldığı kararlar, Kudüs sancağında Musevi yerleşimini 

engelleyememiştir. 1880-1914 yılları arasında Filistin genelinde 650.000 

dönüm arazinin Musevi şahıs ve kurumların eline geçtiği bilinmektedir. 

Dahası bu arazilere 85.000’e yakın Musevi muhacir yerleşmiş ve elliden fazla 

Musevi kolonisi kurulmuştur33.  

Raporda Azmi Bey’in üzerinde durduğu diğer konu, kutsal yerler 

meselesi ve Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’ndeki nüfuz mücadeleleridir. 

Kutsal yerler meselesi kapsamında Kudüs sancağında Hıristiyan mezheplerin 

ihtilaflı oldukları en önemli mekânlar, Kudüs’teki Kamame Kilisesi ile 

Beytüllahim’deki Doğuş Kilisesidir34. Bu kiliselerde özellikle ayinler 

esnasında Rum, Latin, Ermeni, Süryani, Habeşi, Kıpti cemaatleri arasında 

zaman zaman ölümlere varan kavgalar yaşanmaktadır. Bu sebeple Kudüs 

mutasarrıflarının ayinler sırasında emrindeki askerlerle birlikte cemaatlere 

eşlik etmeleri, Paskalya’dan bir gün önce yapılan Nur Ayinini ise, Latinlere 

ait localardan birinde izlemeleri âdet haline gelmiştir. Azmi Bey, müşterek 

ayinler esnasında cemaatlerin birbirinin hakkına tecavüz etmesini önlemek 

amacıyla her cemaatin sorumluluk alanını yazılı olarak kayıt altına almış, bu 

kaydın nüshalarını da patrikhanelere vermiştir. Ne var ki başka meseleleri 

halletmekle meşgul olduğundan bu uygulamayı takip ve tatbik etme fırsatı 

bulamadığını da belirtmiştir. 

Azmi Bey’in mutasarrıflığı esnasında yerel idareyi meşgul eden bir 

diğer mesele, Rum Ortodoks Patrikhanesinin idari işlerinde Yunan ruhbanı ile 

yerli Arap Ortodokslar arasındaki nüfuz mücadelesidir. 16. yüzyıla gelinceye 

kadar Kudüs Rum patrikleri genellikle Arap Ortodokslar arasından 

seçilmekte, keza Patrikhanedeki din adamlarının çoğunluğunu onlar 

oluşturmaktadır. 1534 yılında Kudüs Rum Patriği seçilen Rum piskopos 

 

 

33 Tellioğlu, a.g.m., s. 200. 
34 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yasemin Avcı – Ömür Yazıcı Özdemir, "Kudüs Kamame Kilisesi: 

Hıristiyanlığın Merkezinde Osmanlı Mirası ve Statüko Meselesi", CTAD: Cumhuriyet Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, Yıl 15, Sayı 29 (Bahar 2019), s. 35-58. 
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Germanus’un Yunan rahiplerinden oluşan “Kutsal Kabir Kardeşliği”ni 

kurması ve Patrikhanenin “Yunan ırkının ebedî mirası” olduğu anlayışıyla 

hareket etmesi Patrikhanenin Helenleştirilmesi sürecinin başlatmıştır. 

Germanus’tan itibaren Kudüs Rum patriklerinin hiçbirisinin Arap asıllı 

Ortodokslar arasından seçilmemesi35, Arap Ortodokslar ile Yunan rahipler 

arasında yüzlerce yıl sürecek olan bir mücadeleyi beraberinde getirmiştir. 

Azmi Bey’e göre bu sorunun temeli patrikhanenin gelirlerinin Yunan 

ruhbanının elinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda Arap 

Ortodoksların temel maksadı, Patrikhanenin ruhban heyetine dâhil olmak ve 

Patrikhaneye ait manastır, mektep ve hastane gibi kamu kurumlarının 

idaresinde etkinlik kazanmaktır. Azmi Bey, Arap Ortodoksların şikâyetlerinde 

haklı olduklarını düşünmektedir. Buna rağmen arkalarında Rusya’nın 

desteğinin olması nedeniyle Patrikhanenin ve ruhani meclisin Arap 

Ortodoksların eline geçmesine karşı çıkmaktadır. Buna karşılık Yunan ruhban 

üzerinde de Yunan konsolosunun tesiri bulunmaktadır. Hatta Azmi Bey’in 

Kudüs’e vardığı sıralarda devrin Yunan konsolosu, Rum Patrikhanesi Sinod 

meclisi üyelerinden olan Kamame Kilisesi reisini, kendisine hakaret ettiği 

gerekçesiyle iki sene Kudüs’ten uzaklaştırmıştır. Azmi Bey, bu duruma engel 

olmak maksadıyla Yunan Konsolosunun Patrikhanedeki nüfuzunu kırmaya 

çalışmıştır. Kendisini kararından vazgeçirmek isteyen İngiliz ve Fransız 

konsoloslarına, “bir şahsa cezâ vermek içün kânunun fevkinde bir kuvvet 

gayr-i mutasavver bulunmuş olduğundan patrikhanece ittihâz edildiği beyân 

olunduğu karârın icrâsı(nın) gayr-i kâbil bulunduğu” cevabını vermiştir. Bu 

olayın Atina’ya aksetmesi Yunan Konsolosunun görevinden azledilmesine 

neden olmuştur. 

Azmi Bey’in Kudüs’e dair dikkat çektiği bir diğer husus, yabancı 

devletlerin yoğun inşa faaliyetlerine karşılık Osmanlı Devleti tarafından 

kayda değer bir eserin meydana getirilmemiş olmasıdır. Mutasarrıflığı 

döneminde Kubbetü’s-sahra ve Mescid-i Aksa’nın tamirinin 15.000 ila 20.000 

lira sarf edilerek gerçekleştirilebileceğini İstanbul’dan getirtilen mimar 

Kemaleddin Bey tarafından yapılan keşif neticesinde ortaya çıkmış, Evkaf 

Nezareti’ne tamirat talebi iletilmiş ancak herhangi bir netice alınamamıştır. 

Azmi Bey’in hükümet yapılarına dair bir diğer projesi, Kudüs surları dâhilinde 

bulunan hükümet binasının yerine surların haricinde yeni bir yapının inşa 

edilmesidir. Hükümet konağının Rum Patrikhanesine ait, 50.000 lira 

değerinde ve 32.000 arşın ölçüsündeki arsa üzerinde inşası planlanmıştır. 

Bunun için Remle Nahiyesi Belediyesine ait arazinin kira bedelini %4 faizle 
 

 

35 Abu Jaber, Rauf, “Arab Christians in Jerusalem”, Islamic Studies, Vol. 40, No. 3/4, Special 

Issue: Jerusalem (Autumn-Winter 2001), s. 596. 
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Alman bankasına (Deutsche Palastina) yatırmayı düşünmüş, ne var ki inşaat 

için gerekli olan 25-30.000 liranın bu suretle karşılanamayacağı anlaşılmıştır. 

Azmi Bey’in hükümet binası için bir diğer tavsiyesi de satılan Kudüs kışla 

mahallinden tahsis edilen 25.000 liranın kullanılmasıdır. Ancak bu konudaki 

girişimleri de sonuçsuz kalmıştır.  

Azmi Bey raporunda Kudüs sancağının bayındırlık meselelerine de 

değinmiş, bu konuda en önemli problemin su kaynaklarının yetersizliği 

olduğunu belirtmiştir. Mutasarrıflığı zamanında bayındırlık bütçesinin 2.000 

lirasını bu soruna ayırılmış, Halilürrahman (el-Halîl) kaza merkezine ve 

Remle gibi bazı nahiyelere yeni su kaynakları sağlanmış, bazı köylerde 

bulunan kuyular temizlenerek su ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Kudüs 

kentinin su sorununu çözmek için ise, bir şirkete imtiyaz verilmesinin iyi 

olacağı düşüncesindedir. Buna rağmen hem su sorunu hem de elektrikli 

aydınlatma ve tramvay hatlarının tesis edilmesine dair hazırlanan ve Nafıa 

Nezareti’ne gönderilen projeler maddi imkânsızlıklar nedeniyle neticesiz 

kalmıştır. 

Azmi Bey Kudüs sancağının yerel politikasında etkin olan eşraf aileleri 

hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Bunlardan başlıcaları Kudüs’teki 

Hüseyni, Halidi, Davudi, Naşaşibi aileleri ile Yafa’daki Deccani aileleridir. 

Azmi Bey bu aileleri, “fukarâ-yı ahâlî üzerine te’sîr-i nüfûz ve icrâ-yı 

mezâlimle iktisâb-ı servet ve sâmân (servet) etmiş ve hükûmeti bu gibi 

husûsâtın istiʻmâline alışmış mütegallibe” olarak tanımlamaktadır. 

Menfaatleri doğrultusunda hareket eden bu aileler, bölgeye gelen her 

mutasarrıfı kendi taraflarına çekmeye çalışmakta, mutasarrıf menfaatlerine 

uygun davranmadığında ise onun aleyhinde ortak hareket etmekten 

kaçınmamaktadır. Bunlardan bazıları, köyleri kendi malikânesi gibi görüp 

öşür vergisini birkaç kat fazla tahsil ederek “fukara ahalinin kanını emmekte”, 

bu suretle ele geçirdikleri arazileri pahalı fiyatlarla Yahudilere ve yabancılara 

satarak servet sahibi olmaktadır. Dahası Azmi Bey, eski Kudüs mebuslarından 

olan Yafalı Hafız Said Bey’in Siyonizm simsarlığının öncülerinden olduğunu 

iddia etmekte, Kudüs eşrafının vakıf arazilerini ve emlakını şer’i mahkemeden 

hüccetler alarak kendi mülkiyetlerine geçirdiklerini belirtmektedir. Azmi Bey, 

yaklaşık iki yüz vakıf mektebinin bu ailelerin üyeleri tarafından mesken 

olarak kullanıldığını, ecnebilere satılarak kilise veya ahıra çevrildiğini söyler.  

Azmi Bey raporunda sancağın ekonomik açıdan oldukça geri kaldığını 

ifade etmektedir. Kudüs çevresi ormanlarla çevrili olmasına rağmen, fukara 

halk zeytin ağaçlarını kesip satarak zaman içerisinde ormanlık alanı yok 

etmişler, önceki yıllarda 16.000 kuruş değerinde olan zeytin aşarını 600 

kuruşa düşürmüşlerdir. Azmi Bey mutasarrıflığı döneminde zeytin ağaçlarının 

kesilmesini yasaklamış, yeni ağaçlar dikilmesini sağlayarak aşar gelirini 

arttırmaya çalışmıştır. Kudüs’te tarım arazilerinden elde edilen vergi gelirini 



 

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Devrinin Son Yıllarında Kudüs’ü Yönetmek: Mutasarrıf … 

 

 

 

353 

düşüren bir diğer husus, arazilerden bir kısmının tapuda kayıtlı olmasına 

rağmen vergi kaydının bulunmaması, bir kısmının ise vergi kaydına rağmen 

tapu kaydının bulunmamasıdır. Kimi zaman 50 dönüm olan bir arsa tapuda 

beş dönüm olarak gözükmekte, bazı yerlerde ise koskoca bir köy arazisi 

yalnızca üç-dört kişinin adına kayıtlı bulunmaktadır. Vergi kaydı bulunmayan 

bazı arazilerin başka şahıslar tarafından vergiye kaydettirilmesi nedeniyle 

kavgalar eksik olmamakta, bu ise Siyonist amaçlarla hareket eden Musevilere 

arazilerin satılmasını kolaylaştırmaktadır. Azmi Bey mutasarrıflığı 

döneminde arazi tahriri yapılmasını ve yapılacak tahrire hem vergi hem de 

tapu idaresinin katılmasını, tahrire hile karıştırılmasına engel olmak 

maksadıyla İstanbul’dan ve Kudüs haricinden memurlar tayin edilmesini 

Maliye Nezaretine arz etmiştir. 

 

2.3. Yafa Kazası: “hem ticari hem zirai bir mahal” 

Azmi Bey, Kudüs’e 6 km mesafede ve sahil kıyısında bulunan Yafa’yı 

“Kudüs, Nablus ve çevre yerlerin ithalat ve ihracatının gerçekleştirildiği, 

önemi dolayısıyla Kudüs’ten geri olmayan, tıpkı Kudüs gibi Musevilerin ve 

yabancı devletlerin istilasına maruz kalmış, gelişerek adeta bir şehir haline 

gelmiş” bir yer olarak tasvir etmektedir. O tarihlerde etrafında bulunan 

15.000-20.000 dönüm portakal bahçeleri ve yıllık 800.000-900.000 sandık 

portakal ihracatı, Yafa’yı “hem ticari hem zirai bir mahal” haline getirmiştir. 

Bununla birlikte Azmi Bey, Yafa denizinin fırtınalı olması nedeniyle 

vapurların limana yanaşamadığını; bu durumun özel olarak portakal ihracatı, 

genel olarak ise ticaret üzerinde olumsuz tesirler yarattığını ifade etmiştir. Bu 

sebepten ötürü Yafa’ya bir liman inşa edilmesinin gerekliliği üzerinde 

durmuştur. Aslında kıyısının sığ olması ve mercan kayalıklarının geniş alan 

kaplaması nedeniyle yalnızca küçük yelkenli gemilerin ve botların 

yanaşabildiği Yafa’da modern bir limanın inşası meselesi, Azmi Bey’in 

mutasarrıflığından çok daha önce gündeme gelmiştir. 1860’larda aralarında 

Alman, Fransız, Avusturyalı, Amerikalı ve İngiliz mühendislerin de 

bulunduğu pek çok yabancı şahıs ve şirket Yafa’da modern bir liman inşası 

hususunda teklifler sunmuşlar, nihayetinde 1878 yılında bir Fransız şirketine 

imtiyaz verilmiştir. Ancak söz konusu şirket limanın inşası için gereken 15 

milyon frankı temin edemeyince36, Yafa’da Azmi Bey’in ifade ettiği gibi 

modern bir limanın inşası mümkün olamamıştır. 

 

 

36 Yasemin Avcı, “Osmanlı’nın Son Döneminde Kudüs ve Yafa: Bayındırlık İşleri Projelerinde 

İmtiyaz Koparma Mücadelesi”, Jön Türklerin Filistin’i, Der. Yuval Ben-Bassat-Eyal Ginio, 

Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s. 89, 90. 
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Azmi Bey’in Yafa’ya dair üzerinde durduğu bir diğer husus, Nablus ve 

Gazze’ye uzatılması planlanan Yafa-Kudüs arasındaki demiryolu hattıdır. 86 

km’den ibaret olan demiryolu hattının inşası 1892 yılında bir Fransız şirketi 

tarafından gerçekleştirilmiştir37 Şirketin bir senede 150.000-160.000 yolcuya 

bilet sattığını öğrenen Azmi Bey, buradan elde edilen gelir ile yarısı şirkete 

yarısı hükümete ait olan demiryolu imtiyazının dört-beş sene sonra tamamen 

satın alınabileceğini düşünmektedir.  

 

2.4. Gazze Kazası: “gerek ebniyece ve gerek tarz-ı hayâtca teceddüd ve 

terakkî-i âsârı meşhûr olmayub…” 

Azmi Bey, Yafa’ya iki-üç saat mesafede ve sahilden iki-üç kilometre içeride 

olan Gazze kazasını gerek binaları gerekse hayat tarzı bakımından 

gelişmemiş, eski tarzın muhafaza edildiği bir yer olarak tanımlamaktadır. 

Kaza ahalisinin tarımla geçimlerini sağladıklarını, bununla birlikte ilkel 

yöntemlerle tarım yaptıklarını, modern tarım aletlerinden yoksun 

bulunduklarını ifade etmektedir. Gazze’nin ileri gelenleri Kudüs’teki ailelere 

mensup olup, nüfuzlarını onlar aracılığıyla tesis etmekte ve bu durumdan 

aldıkları cesaretle kendi menfaatleri için hukuka aykırı davranışlarda 

bulunmaktadırlar. Azmi Bey mutasarrıflığı döneminde Kudüs’teki Hüseyni 

ailesine mensup olan Gazze Müftüsü Arif Efendi’yi görevinden azlettirmiştir. 

Bu kişi Ebu’l-Fazl vakıflarından olan 10.000 dönümlük araziyi 20.000 lira 

karşılığında Siyonistlere satmak üzereyken satış işlemi iptal edilerek 

cezalandırılmıştır. Buna rağmen Azmi Bey, mutasarrıflıktan ayrılmasından 

sonra Arif Efendi’nin yeniden görevine iade edildiğini öğrenince üzüntü 

duymuştur. Yine Gazze kazası kaymakamı Arif Efendi’nin fukaraya 

zulmeden ileri gelenlerin tarafını tutması nedeniyle görevinden azledilmesi ve 

yerine başka bir kişinin tayin edilmesi hususunda Dâhiliye Nezareti’ne tahrirat 

göndermiştir. 

Azmi Bey Gazze halkı hakkında da malumat vermektedir. Gazze 

halkının büyük bir çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğunu, 

gayrimüslimlerin büyük bir çoğunluğunun ise Ortodoks olduğunu, bununla 

birlikte kaza merkezinde bir Protestan mektebi ve bir Protestan hastanesinin 

bulunduğunu, bu kurumların idaresi ile fahri bir İngiliz konsolos vekilinin 

ilgilendiğini belirtmektedir. Bu bilgiler yabancı devletlerin nüfuzunun Kudüs 

sancak merkezi ile sınırlı olmadığını, büyük ölçüde Müslüman nüfustan 

oluşan Gazze kazasının dahi bir nüfuz mücadelesine sahne olduğunu 

göstermesi bakımından dikkate değerdir. Nitekim Azmi Bey Protestan 

 

 

37 Avcı, “Osmanlı’nın Son Döneminde Kudüs ve Yafa…”, s. 85, 86. 
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kurumlarının Gazze’nin Müslüman halkını Protestan mezhebine geçirmek 

maksadıyla “zehirlemeye” çalıştığını ifade etmiştir. Azmi Bey bu sorunun 

ancak gençlerin eğitilmesi ve kazanın daha modern bir hale getirilmesiyle 

birlikte aşılabileceği düşünmüştür ki, Gazze’ye dair bu dönemde gündeme 

gelen meselelerden birisi hastane ve mektep inşası olmuştur. Şûrâ-yı Devlet 

tarafından Gazze’den nakledilen eşyadan alınan verginin bir kısmı ile iskele, 

diğer bir kısmıyla ise hastane ve mektep inşa edilmesine karar verilmiştir. 

Bununla birlikte sözü edilen hasılat ancak iskelenin inşa masraflarını 

karşılamış, bu sebeple halktan yardım toplanarak Gazze’de bir hastane ve bir 

mektep inşa edilmiştir. 

“Cemʻiyet-i beşîriyeyi her türlü felâketden sevk ve ilkâ eden ve kâffe-i 

saʻâdât-ı mâddiye ve melâniyeden mahrûm bırakan hasım-ı bî-âmânın cehâlet 

olduğu”nu düşünen Azmi Bey, Kudüs ve civarında yabancı okulların sayıca 

çokluğuna karşısında Osmanlı mekteplerinin onlarla rekabet edecek seviyede 

olmadığını belirtmektedir. Maarif işlerine önem veren mutasarrıf Gazze 

kazasında ve 15-20 köyde mektep inşa edilmesi için girişimde bulunmuştur. 

Öncelikle halktan topladığı yardımlarla (iane) mektep kurmayı düşünmüşse 

de gereken ilgiyi görememiştir. Yıllık bir milyon tutacağını hesapladığı 

masrafların karşılanması için Kudüs sancağı dâhilindeki yollardan alınan 

bedelin (turuk bedellât-ı nakdiyesinin) tamamının sancağa bırakılması için 

Nafıa Nezareti’ne öneride bulunmuştur. 

 

2.5. Halilürrahman Kazası: “hâiz-i kudsiyet ve ruhâniyet” 

Azmi Bey, Kudüs’e araba ile beş saat mesafede bulunan Halilürrahman’ı 

genel itibariyle harap halde, Hz. İbrahim, Hz. Yakub, Hz. İshak ve Hz. Yusuf 

peygamberlerin makamlarının bulunduğu kutsal bir yer olarak 

betimlemektedir. Azmi Bey peygamberlerin makamlarının (Gar-ı Şerif) 

bulunduğu Harem-i Şerif-i İbrahimi’nin gayrimüslimler nezdinde dahi kutsal 

sayılmakla birlikte, buraya girmelerinin yasak olduğunu ifade etmektedir. Hz. 

İbrahim’in kabrinin üzerindeki örtünün (puşide) yıllardır parçalanarak din 

kardeşlerini üzecek bir hale geldiğini fark etmesi üzerine Evkaf-ı Hümayun 

Nezareti’ne bir yazı göndermiş ve akabinde yeni örtülerin gönderildiği 

haberini alması üzerine büyük bir sevinç duymuştur. 

Halilürrahman kazası dağlık bir bölgede bulunduğu ve arazisi taşlık 

olduğu için tarıma elverişli değildir. Bununla birlikte bu taşlık alanlarda 

meydana getirilmiş bağların üzümleri kalitelidir. Diğer yandan Azmi Bey 

Halilürrahman arazisinde dut ağaçlarının yetiştirilebileceği ve bu suretle 

halkın kozacılığa teşvik edilebileceği düşüncesindedir. Azmi Bey, 

Halilürrahman kazasındaki su sıkıntısı hakkında da bilgi vermiştir. Kaza 

dâhilinde önceden inşa edilmiş iki büyük havuza dolan yağmur suları ile su 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

356 

ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Azmi Bey kasabaya üç saat mesafe 

uzaklıkta bulunan gayr-i Arab adlı membadan su getirterek sıkıntıyı büyük 

ölçüde gidermeyi başarmıştır. 

Halilürrahman kazasındaki hükümet dairesi Azmi Bey’in dönemine 

gelinceye kadar Hz. İbrahim’in kabrinin bulunduğu binanın bitişiğinde 

bulunan harabe bir binadan ibarettir. Havuzlardan birinin yanında yeni bir 

hükümet dairesinin inşasına başlanılmışsa da bahsedilen yerde on dükkândan 

oluşan bir nevi çarşı mevcuttur. Bu nedenle buranın bir bedel karşılığında 

belediyeye bırakılması ve 700-800 lira gibi bir meblağın da hazine tarafından 

karşılanması suretiyle daha uygun başka bir yerde hükümet binasının inşa 

edilmesinin elzem olduğunu ifade etmiştir. 

 

2.6. Birüsseb Kazası: “hâiz-i maʻmûriyet ve âsâr-ı medeniyet” 

Birüsseb kazasının bulunduğu yer Hz. İbrahim zamanından beri yerleşilmiş 

ve milattan sonra da pek çok millet ve kavim tarafından meydana getirilmiş 

eserlerle bezenmiştir. Buna rağmen eserleri yıkılmış, ahalisi dağılmış, harap 

hale gelmiştir. Birüsseb kaza merkezi 1903 (Hicri 1321) yılında teşkil 

edilmekle birlikte, 1908 (Hicri 1326) yılına gelindiğinde nahiye olan Hafir 

bile sadece üç hanenin bulunduğu, dahası bir dikili ağacın olmadığı harap bir 

çölden ibarettir. Buranın Mısır hududunda bulunan “stratejik bir bölge” 

olması nedeniyle Osmanlı devleti çeşitli imar faaliyetlerinde bulunmuştur. 

Birüsseb ve Hafir başlı başına bir vilayet olabilecek genişliğe sahipken ahalisi 

ancak 90.000-100.000 kadar olduğu tahmin edilen ve çadırlarda konaklayan 

urbandan ibarettir. Azmi Bey Birüsseb’de bulunduğu esnada urban şeyhleri 

kendisine müracaat ederek kendilerinden ziraat mektebi inşası için 3.000 lira 

iane alındığından ancak söz konusu mektebin inşa edilmediğinden şikâyet 

etmişlerdir. Azmi Bey bu paranın akıbetini araştırmış ve bir kısmının Hafir 

hükümet dairesinin inşası için harcandığını, bir kısmının mahalli mal 

sandığına konulduğunu, bir kısmının ise Ziraat Bankasında faizsiz olarak 

muhafaza edildiğini tespit etmiştir. Azmi Bey, Ziraat Bankasında bulunan 

meblağın %4 faizle bir başka bankaya verilmesi, mal sandığında bulunan 

meblağın ise geri alınarak ziraat mektebinin Birüsseb kazasında değil, tüm 

sancak halkının istifade edebileceği bir yerde inşa edilmesi ve ziraat 

mektebinin bulunduğu yerde numune tarlaları meydana getirilerek talebelere 

ziraat bilgisinin öğretilmesi gerektiği düşüncesindedir. O tarihlerde Birüsseb 

kazasının merkezinde bir ibtidai mektebi bulunmakta, bu mektep yalnızca 50-

60 haneden ibaret olan yerleşik halkın çocuklarına eğitim vermekte; göçebe 

halk ise bu mektepten istifade edememektedir. Azmi Bey buna çözüm olarak 

Birüsseb’de bir gece ibtidaisinin tesis edilmesi için yapılması gerekenleri 
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Sadaret’e gönderdiği 19 Haziran 1910 (Rumî 6 Haziran 1326) tarihli 

arizasında ifade etmiştir. 

Azmi Bey’in verdiği bilgilerden hareketle Birüsseb kazasında ziraatin 

diğer kazalara oranla daha düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Birüsseb 

urbanı sapanlarını develere takmak suretiyle tohum ekmekte, bu tohumlar 

toprağın yalnızca birkaç santim içine girebildiği için güneşten 

korunamamaktadır. Azmi Bey toprağın biraz daha aşağısında tohumu 

kuraklıktan koruyacak olan nemin bulunduğunu yanında götürdüğü ziraat 

memuru ile tedkik etmiştir. Eğer urban bu bölgede ağaç dikmeye teşvik 

edilirse iklimin bile değişebileceğini yağmurların artmasının mümkün 

olabileceğini, dahası bu gelişmelerin başka yerlere göç eden urbanın geri 

gelmesine vesile olabileceğini ifade etmiştir. Yine 19 Haziran 1910 (Rumî 6 

Haziran 1326) tarihli arizasında Birüsseb ve Hafir’de kuyular kazılması 

tavsiyesinde bulunmuştur. Birüsseb arazisinden yılda 300-400 milyon okka 

arpa ihraç ediliyor olmasının arazinin elverişliliğini tayin etmede yeterli 

olduğu düşüncesindedir.  

Birüsseb urbanı ziraate vâkıf olmadıkları için Gazze ve Halilürrahman 

gibi civar kazaların ahalilerinden fahiş faizlerle ürün almak zorunda kalmışlar 

ve sefalete düşmüşlerdir. Azmi Bey bu durumu “gaddarane” olarak 

nitelendirmekte ve Birüsseb’de bir ziraat bankasının kurulmasının bu sorunu 

çözebileceğini düşünmektedir. Eğer ziraat bankası ahalinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için borç faizlerinde indirime gidilirse ve arazi urban şeyhleri 

arasında taksim edilirse Birüsseb urbanı vergilerini düzenli ödeyeceklerinin 

garantisini vermişlerdir. Birüsseb kazasının geliri yalnızca aşar vergisinden 

ibaret olduğu için, vergilerin artması ile önemli bir ilerleme 

kaydedilebilecektir. Azmi Bey tüm bu gelişmelerin Birüsseb urbanını yerleşik 

yaşama geçme hususunda teşvik edeceği düşüncesindedir. Ancak Azmi 

Bey’in dilekçesi üzerine hükümet merkezi ile bir yazışma gerçekleştirilmişse 

de netice hâsıl olmamıştır. Azmi Bey bunun nedeninin “her nedense 

Birüsseb’in ehemmiyetinin anlaşılamaması” olduğu düşüncesindedir. 

Birüsseb’deki urban iskâna teşvik edilirse buradaki 50.000-60.000 dönümlük 

araziye Musevi muhacirlerin yerleşmesinin önüne geçileceği gibi Mısır’a 

giden urbanın da Birüsseb’in mamuriyetini görerek geri dönecekleri aşikârdır.  

Filistin toprakları Hz. İbrahim zamanından beri pek çok olaya sahne 

olmuş, Birüsseb de bu anlamda defalarca tahrip edilmiştir. Azmi Bey bu 

kazanın herhangi bir noktasında kazı yapılsa eski eserler çıkarılabildiğini ifade 

etmektedir. Bu eski eserler birkaç kuruş karşılığında köylüler tarafından 

çıkarılarak yabancı devletler tarafından kaçırılmaktadır. Bunların korunması 

için her ne kadar tedbir alınsa da, bu tedbirler yeterli olmamaktadır. Azmi Bey 

Maarif Nezareti’ne yazı göndererek kazılara nezaret etmek üzere bir-iki 
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memur gönderilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak bu bölgeye memur 

gönderilmesinin mümkün olmadığı cevabını almıştır. Harap halde bulunan 

Kudüs Kalesi’nin tamir ve inşa masraflarının yarısının Maarif Nezareti, diğer 

yarısının ise belediye tarafından karşılanması suretiyle kalenin altında 

civardaki eserlerin sergilenmesi için bir müze kurulması için girişimde 

bulunmuşsa da bu husus geri plana itilmiştir. Osmanlılarda eski eser kanunu 

gereğince çıkarılan eserlerin yarısının hükümete kalması yarısının ise kazıyı 

yapan şirket veya şahıslara bir hak gibi verildiği dönemde Azmi Bey’in eski 

eserlere verdiği değer ve bu eserlerin muhafaza edilmesi, dahası sergilenmesi 

için yaptığı girişimler dikkate değerdir.  

Azmi Bey sancağın idari taksimatına dair de birtakım önerilerde 

bulunmuştur. Ona göre, Kudüs’ün sancak olarak Yafa’nın ise kaza olarak 

idare edilmekte olması doğru değildir. Yafa kazasının sancağa, Yafa ile Kudüs 

arasında yer alan Remle ile Kudüs dâhilinde bulunan Beytüllahim 

nahiyelerinin kazaya çevrilmesi gerekmektedir. Beyrut vilayetine üç günlük 

mesafede bulunan ve zaten yakınlığı sebebiyle adli işleri Kudüs’e bağlanmış 

olan Nablus sancağı ise Kudüs’e bağlanmalıdır, böylece oldukça geniş bir 

bölge olan Kudüs sancağı vilayete dönüştürülerek idaresi kolaylaşacaktır.  

 

Sonuç 

Azmi Bey’in mutasarrıflığı, yabancı devletlerin konsoloslarının yerel 

yönetime müdahalelerinin arttığı, kutsal mekânlar üzerine Hıristiyan 

cemaatler arasında çatışmaların keskinleştiği, bölgede bir Musevi devleti 

kurmak isteyen Siyonist Musevilerin göçlerinin yoğunlaştığı, kent eşrafının 

menfaatleri doğrultusunda her türlü yolsuzluk ve suiistimali mübah saydığı 

bir “kaos” ortamına tesadüf etmektedir. Böyle bir ortamda Kudüs mutasarrıfı 

olmak; bir taraftan konsoloslar, muhacirler, gayrimüslim cemaatler ve eşraf 

üyeleri gibi zümrelerle mücadele etmek, diğer taraftan planlanan ıslahatları 

kısa görev süresine, ödeneklerin yetersizliğine ve yetkilerinin kısıtlılığına 

rağmen gerçekleştirmeye çalışmak anlamına geliyordu. Dönemin İngiliz 

konsolosu Harold Eustace Satow, Azmi Bey’i “Osmanlı politikalarının isteksiz 

bir aracı”38 olarak nitelendirmiştir. Zira Osmanlı hükümet politikalarının, 

nüfuz mücadelelerinin böylesine güçlü olduğu Kudüs’te uygulanması hiç de 

kolay değildir. Azmi Bey, -tıpkı Osmanlı reformlarını gerçekleştirmek için 

bölgeye atanan diğer mutasarrıflar gibi- Musevi göçünün önünü almaya, 

eşrafın yolsuzluklarını ve suistimallerini engellemeye çalışmış, konsoloslar 

arasında tarafsız bir tutum sergilemeye gayret etmiştir. Hıristiyan mezheplerin 

 

 

38 BNA, Foreign Office, 195/2377, 22 Mayıs 1911, s. 157-158. 
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kutsal mekânlarında çatışma çıkmasına meydan vermemek için müşterek 

ayinlerde son derece ihtiyatlı davranmıştır. Gerek sancak merkezinde gerekse 

sancağa bağlı kazalarda arazilerin ziraate açılması, suyollarının tamiri, yeni 

mektep, hastane ve hükümet dairelerinin inşa edilmesi, ziraat bankalarının 

kurulması gibi hususların gerçekleştirilmesindeki mali sıkıntıları halktan 

topladığı ianelerle veya yerel kaynakları kullanarak hazineye yük olmaksızın 

aşmaya çalışmıştır. Azmi Bey’in mutasarrıflık deneyimi, bölgenin karşı 

karşıya kaldığı siyasi, idari, zirai ve ekonomik meselelerin boyutunu ve bu 

meseleler karşısında sancağın en yetkili idarecisinin karşı karşıya kaldığı 

zorlukları gözler önüne seren tipik bir örnektir. 

 

Ek 1 Kudüs Mutasarrıfı Azmi Bey’in raporunun ilk sayfası39 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 BOA, DH.İUM. 101/13, 6 Cemâziye’l-evvel 1334 / 11 Mart 1916. 
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İZMİR’DE RÜŞDİYELERİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ (1856-1914) 

 

Mithat AYDIN*  

 

Tebessümünle, içten ve mertçe kişiliğinle gerçek bir dost olarak hep 

yaşayacaksın kardeşim 

 

I. Giriş: 19. Yüzyılda İzmir 

19. Yüzyıl ortalarında İlk rüşdiyelerin açılışı için adımların atıldığı İzmir, 

Aydın Vilayeti’nin merkezi durumundaydı. Bu tarihlerde nüfusu 100.000 

civarında tahmin olunmaktadır. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türklerden 

oluşmakla beraber, şehirde Osmanlı tebaası Yunanlılar, Ermeniler, Yahudiler 

ile İngiltere, Avusturya, Fransa gibi devletlere mensup yabancılar da 

yaşamaktaydı.  1845, 1852, 1857, 1861 yangınları ve yine yüzyılın ilk 

yarısındaki depremler ve salgın hastalıklar şehrin nüfus ve iktisadî yaşamını 

ciddi bir şekilde etmiştir. Bununla birlikte şehir yüzyıl boyunca artan nüfusu 

ve ticaret hacmiyle dinamik gelişme göstermiştir. 1855’te inşa edilen İzmir-

Aydın demir yolu bu gelişimde büyük işlev görmüştür. Öyle ki, 1880-1 senesi 

zarfında demiryolunda taşınan yolcu 436.457’ye, ticarî emtia 116.660 tona 

ulaşmıştır. 1883-4 yılı verilerine göre1 bir sene zarfında İzmir’den Avrupa 

ülkelerine 2.474.700, ülke içine 300.000 liralık ihracat yapılmıştır. 1850’de 

Vilayet merkezi haline geldikten sonra Mithat Paşa, Halil Rifat Paşa, Kâmil 

Paşa gibi seçkin devlet adamları şehirde görev yapmıştır. 1880’lerde İzmir; 

yeni bir imar hareketiyle kordon boyunca evlerin denize döndüğü, bu evler ile 

deniz arasında geniş ve ferah caddelerin yer aldığı bugünkü güzel çehresini 

kazanmıştır.2 

Taşrada yeni usul mekteplerin ortaya çıkışına kadar doğal olarak diğer 

Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi İzmir’in de eğitim hayatına sıbyan 

mektepleri ile medreseler hâkim durumdaydı. Çok sayıda sıbyan mektebinin 

köylere, medreselerin ise kasaba ve şehirlere dağıldığı bu klasik eğitim 

 

 

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 

maydin@pau.edu.tr  
1 Sâlnâme-i Vilâyet-i Aydın (SVA)-1301, s.31-59. 
2 Besim Darkot, “İzmir”, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, s.1247-

1248. 
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kurumları, imparatorluğun sonuna kadar etkisini ve gücünü devam 

ettirmişlerdir. 1878-9 yılında şehirde 800 sıbyan mektebi, 19 medrese 

bulunmaktaydı.3 1903-4’te İzmir merkezdeki medrese sayısı 27’ye, buralarda 

okuyan öğrenci sayısı ise 679’a çıkmıştır.4 Vakıf gelirlerine rağmen klasik 

eğitim kurumlarının giderleri zaman zaman halkın yardımıyla karşılanırdı. 

Bununla beraber binaların bakımı, öğretmen temini ya da aylarca ödenemeyen 

öğretmen maaşları için gerekli olan kaynağın temininde ciddi zorluklar 

yaşanmıştır.5 İzmir’de Gayrimüslim ve yabancı devlet tebaasına ait okulların 

adedi Müslüman okullardan daha fazlaydı. 1878-9’da şehirde tespit edilen 58 

büyük okulun çoğu Gayrimüslimler ve yabancılara aitti. Gayrimüslim ve 

yabancı sıbyan okullarının adedi de 3.200 civarındaydı. Şehirde Almanlara ve 

Yunanlılara ait yetimhane okulları da mevcuttu. Şehrin eğitim ve kültür 

hayatında kütüphaneler önemli bir yere sahipti.  Müslümanlara ait büyük 

kütüphaneler Hisar, Şadırvan ve Müftü camilerinde olup bunların en büyüğü 

olan Müftü Camisi Kütüphanesi’nde 4.000 cilt kitap bulunmaktaydı. 

Gayrimüslim ve yabancı okulların büyük kütüphaneleri mevcut idi ki bunların 

en büyüklerinden biri olan Yunan Büyük Okulunda 15.000 adet kitap 

bulunmaktaydı.6  

 

II. İzmir Merkezinde Açılan Erkek Rüşdiyeler 

A. İzmir Rüşdiyesi 

Osmanlı Devleti’nde rüşdiye okullarının II. Mahmud tarafından kurulan 

Mekteb-i Maarif-i Adliye (1838) ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiyye (1839) ile 

ortaya çıktığı bilinmektedir. Rüşdiye okulları Osmanlı Devleti’nde yenileşme 

çabasının sivil eğitimdeki bir sonucuydu. Osmanlı Devleti 16. Yüzyıl 

sonlarında Batı uygarlığı karşısında üstünlüğünü kaybetmeye başlamış, savaş 

alanındaki yenilgileri toprak kayıpları takip etmiştir. Islahat çabaları da eski 

düzeni getirmek için verilen mücadelenin ötesine geçmemiştir. Askerî 

yenilgiler ve toprak kayıpları çözülüşün görünürdeki yüzü olmakla beraber 

gerçek anlamda çürüme devlet ve toplum hayatının her alanında kendini 

 

 

3 SVA-1296, s.75. 
4 SNMU-1321, s.367. 
5 Örneğin 1908-9’da sıbyan mekteplerinin nicelik olarak nispeten iç açıcı, ancak nitelik olarak 

içinde bulundukları olumsuz tablo İzmir’in Urla kazasında şöyle idi: “Kazanın havi olduğu 

kuranın 17’sinde ahâli tarafından bir ücret-i maktû‘a ile intihâb olunan hâce tarafından usûl-i 

atika vechle tedris edilmekde ve kurâ-yı mezkûrenin sekizinde muntazam mekteb mevcud 

bulunmakda ise de diğerlerindeki mekâtibin ıslâh ve yeniden inşâsı ve muktedir ve tecrübekâr 

muallimler celb ile usûl-i cedideye ifrâğı içün karşılık tedariki ile uğraşılmakda olduğundan 

kariben bunların da ıslâh ve tanzimi mukarrerdir.” SVA-1326, s.268. 
6 SVA-1296, s.75. 
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göstermiştir. Eğitim ve bilim kurumları bilgi üretemeyip kendini 

yenileyememekle kalmamış, bağnazlık Kadızadelilerle beraber 17. Yüzyıl 

ortalarında zirve yapmıştır. Osmanlı devlet adamları klasik kurumlardan 

umudunu kesince 18. Yüzyıl başlarında batı uygarlığını tanımak ve iktibaslar 

yapmak yoluna gitmiştir.  

Batılılaşma eğitim hayatında başlangıçta hendesehane, mühendishane 

gibi askeri alanda kendini göstermiş, daha sonra da sivil alana kaymıştır. İşte 

rüşdiyeler sivil alanda çağa uygun eğitimin verilmesi yönünde atılmış ilk 

adımdır. Meclis-i Umûr-ı Nafia’nın 1838’de hazırladığı bir raporda belirttiği 

gibi, nasıl ki “insanı ahirette kurtuluşa eriştirecek” dinî bilgilerin verilmesine 

ihtimam gösterilmesi gerekiyorsa, “insanın dünyada mutlu ve müreffeh 

olmasını sağlayacak fen ve ilme” gereken değer verilmeliydi. 1846 yılında 

Mekâtib-i Umûmiye Nezareti’nin kurulmasıyla gelişme imkânı bulan 

Rüşdiyelerin sayısı 1852 yılına gelindiğinde İstanbul’da 10’u bulmuştur. Bu 

tarihten bir yıl sonra 25 rüşdiyenin açılması için gerekli olan tahsisat 

sağlanmış, bunlardan 7’sinin Anadolu’da, 15’inin Rumeli’de ve 3’ünün Ege 

adalarında yapılmasına karar verilmiştir. Nitekim 1869 yılında Maarif-i 

Umûmiye Nizamnamesi’nin ilan edildiği sırada rüşdiye sayısı Osmanlı 

vilayetlerinde 87’ye, İstanbul’da 12-13’e ulaşmıştır.7  

Mekâtib-i Umumiye Nezareti’nin kuruluşundan üç yıl sonra İzmir’de 

bir rüşdiyenin açılması yönünde adımlar atılmıştır. Bu talep ve ihtiyaç İzmir 

halkının “kendiliklerinden izhar-ı meyl ve hahişlerinin” bir sonucuydu.  3 

Mayıs 1849 tarihli yazı ile İzmir’de “ulûm ve fünûnun talim ve taallümüne 

mahsus olmak üzere Dersaadet usulüne tatbiken” bir rüşdiyenin tesisine karar 

verilmiştir. Karara göre mevcut sıbyan mektepleri içinde 70-80 çocuğa 

rüşdiye eğitimi verecek bir dershane ve mektep odasının ya da rüşdiyeye 

elverişli başka bir yerin olup olmadığının tespiti istenmiştir.8 Gerekli olan 

koşullar sağlanamamış olacaktır ki İzmir’de ilk rüşdiyenin açılması 1858 

yılını bulmuştur. Bununla beraber İzmir’de bir rüşdiyenin açılması izni 

1856’da alınmıştır. 1849’dan 1856’a uzanan yedi yıllık süreçte ülkenin 

“mümtaz” ve “müstesna” bir şehri olan İzmir’de bir rüşdiyenin açılması 

zorunlu hale gelmişti. Kuşkusuz bu zorunluluk İzmir’in sadece işlek limanıyla 

büyük bir ticaret merkezi olmasından ileri gelmiyordu. Aynı zamanda 

şehirdeki Gayrimüslim ve Yabancı okulların vermiş olduğu nitelikli eğitim 

“eski mektep yolunda kalmakta olan” Müslim okullar üzerinde baskı 

 

 

7 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, 

Ankara, 1999, s.22 
8 BOA., MVL., 226/11, 15.06.1265. 
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oluşturmaktaydı. Öyle ki Gayrimüslim okulların üstünlüğü Müslim okullar 

üzerinde adeta hakaretamiz bir konum kazanmıştı. Belgenin diliyle 

gayrimüslimler büyük ve itina gösterilmiş okullar inşa edip çocuklarını 

“kundaktan yetişme terbiyeli kılarken”, Müslüman çocukları ise “mektep 

yolunda birbirine taş atıp durmaktaydılar.” Bu durum halk nazarında açık ve 

aleni olmasına rağmen şimdiye kadar buna son verecek bir adım atılmamıştı. 

Şimdi Gayrimüslimlerin tahkir edici konumuna son vermek üzere yeni bir 

rüşdiyenin açılması kaçınılmaz hale gelmişti. İstenilen sonucun elde edilmesi 

için sıbyan mekteplerinin ıslahı da gerekli görülmüştür.9 Ancak elzem görülen 

rüşdiyenin açılması süreci uzamıştır. İzmir Valiliği’ne gönderilen 16 Nisan 

1856 tarihli yazıda10 İzmir’de rüşdiye mektebinin açılmasına karar verilmiş 

olmasına rağmen, yaşanan gecikmenin rüşdiye eğitimi için hazır bir mekânın 

bulunmamasından kaynaklanmış olduğu anlaşılmaktadır. Rüşdiye binasının 

inşaatına 1856 yılı içinde başlanmış, birkaç metre de duvarı yapılmıştır.11 

Ancak mektep inşaatı gerek mektebe intikal ettirecek arsada,12 gerekse ihtiyaç 

duyulan tahsisatta yaşanan sorunlar nedeniyle uzamıştır. Nihayette Maliye 

Nezareti ve Maarif-i Umumiye Nezareti Vekâleti’ne yazılan 15 Temmuz 1858 

tarihli tezkireyle İzmir Rüşdiyesi’nin inşa olunup bitmiş bir şekilde açılmış 

olduğu anlaşılmıştır. Binanın Hazinece mahsubu istenen toplam harcama 

toplamı 47.565 kuruş olarak hesaplanmıştır.13 Bu arada Rüşdiyenin 

açılmasıyla beraber öğrencilerin isimlerine ve tertibat suretine dair defter de 

Defter Sicili’ne gönderilmiştir.  

Sonraki yıllarda rüşdiye binasının bakımı ve tanzimi devam etmiştir. 

Anlaşılan o ki, Rüşdiye için tasarlanan bina 200 çocuğu içine alacak şekilde 

iki katlı olarak tasarlanmıştı. Sekiz odaya sahip olan binanın ikinci katındaki 

dört oda rüşdiye için kullanılmaktaydı. Dört odalı alt kat ise tavanı ve sıvası 

yapılmamış olduğundan boş durumdaydı. 24 Kasım 1860 tarihli tezkireye 

göre sıbyan mekteplerinden Rüşdiyeye gelen öğrencinin “az vakitte” artması 

 

 

9 BOA., MVL., 298/3, 05.08.1272. 
10 BOA., A.MKT.MHM., 87/68, 10.08.1272. 
11 Aydın Valiliği, meclis-i maarif ve Maarif Nezareti’ne yazılan 1 Kasım 1856 tarihli Şukkada 

binanın 55.000 kuruş masrafla yapılacağı belirtilmiş; mektepte görev yapacak olan muallim-i 

evvelin Darülmuallimin mezunlarından birinin, muallim-i sani ve bevvabın da o mahalde 

seçilecek olanların görevlendirilmesi istenmiştir. BOA., A.MKT.MHM., 100/98, 03.03.1273. 
12 Bina için kullanılacak arsa gerçekte rüşdiye için bağışlanmıştır. Arsanın rüşdiyeye devrinde 

yaşanılan sorun, bağış senetlerinin gönderilmesindeki gecikmeden, dolayısıyla da hazine ve 

maliye nezdindeki işlemlerin aksamasından kaynaklanmıştır.  BOA., A. MKT.UM., 278/95, 

19.08.1273. 
13 BOA., A.MKT.MHM., 135/27, 03.12.1274. 
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nedeniyle boş durumdaki alt katın eksiklerinin tamamlanmasına ihtiyaç 

duyulmuş, bunun için de 23.000 kuruş harcama kalemi çıkarılmıştır.14   

Öğrenci sayısındaki artış sonraki yıllarda da rüşdiyenin bir eğitim 

sorunu olmuştur. Öyle ki 1879 yılında öğrenci sayısının “hayli tekessür etmiş 

olması” nedeniyle okulun muallim-i evveline 100, muallim-i sânisine 200 

kuruş zam yapılması uygun görülmüştür. Zammın yapılmasında “mevkiinin 

ehemmiyeti” dikkate alındığı gibi rüşdiyenin gayrimüslim ve yabancı okullar 

karşısındaki durumu da etkili olmuştur. Tezkirede öğretmen maaşlarında 

yapılan iyileştirme aynı zamanda “gerek tebaa-i gayrimüslime ve gerek ecnebi 

mekteblerinin meşhur olan terakkiyatına takribi (yaklaştırılması)” amacı 

gütmekteydi.15 Bu ise Gayrimüslim ve yabancı eğitim kurumlarının, Osmanlı 

eğitimini ilerleme ve gelişme yönünde değişime zorlayan başlıca etkenlerden 

olduğunu göstermiştir. 

Kuruluşundan itibaren hayli artış gösteren rüşdiyenin öğrenci sayısı 

1870’lerin sonunda 135 idi. Dört yıl sonra bu sayı 208’e ulaşmıştır. 1878-9’da 

rüşdiyede muallim-i evvel, muallim-i sâni, muallim-i sâlis, muallimi râbi‘, 

rik‘a, münşeat, sülüs öğretmenleri görev yapmaktaydı. Bunlara iki yıl sonra 

Fransızca öğretmeni de dâhil olmuştur. Rüşdiyeye gösterilen ilgi ve öğrenci 

sayısındaki artış aşağıda görüleceği üzere 1884-5’te İzmir merkezde ikinci bir 

rüşdiyenin kurulmasına neden olmuştur. Her iki rüşdiyenin 1890-1 öğretim 

yılına kadar öğretmen ve öğrenci durumu şöyledir.  

 

Tablo 1: 1878-1901 yılları arasında İzmir merkezdeki rüşdiyelerin öğretmen 

ve öğrenci sayıları.16 
 Birinci Rüşdiye İkinci Rüşdiye 

 M

E 

M

S 

MS

A 

RK; 

MN

Ş 

SL

S 

FR

N 

B

V 

ÖĞ ME M

S 

MS

A 

RK, 

MN

Ş 

SL

S 

F

R

N 

BV Ö

Ğ 

1878-9 + + + + + - + 135 - - - - - - - - 

1879-80 + + + + + - - BY

A 

- - - - - - - - 

1880-1 + + + + + + - BY

A 

- - - - - - - - 

1881-2 + + + + + + - BY

A 

- - - - - - - - 

1882-3 + + + + + + + BY

A 

- - - - - - - - 

1883-4 + + + + + + - 208 - - - - - - - - 

 

 

14 BOA., İ.DH., 464/30993, 10.05.1277. 
15 BOA., MF.İBT, 13/72, 03.12.1296. 
16 SVA-1296, s.65; SVA-1297, s.80; SVA-1298, s.88; SVA-1299, s.99; SVA-1300, s.81; SVA-

1301, s.59; SVA-1302, s.59; SVA-1303, s.64; SVA-1304, s.80,95; SVA-1305, s.48-49; SVA-

1306, s.67; SVA-1308, s.264-269. 
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1884-5 + + + + + + + 104 + + + + + + + 60 

1885-6 Birinci Rüşdiye, Temmuz 1886 yılında kurulan 

İzmir İdadisi’ne dâhil olup bu okulun rüşdiye 

kısmını oluşturmuştur.  

+ + + + + + + 17

6 

1886-7 + + + + + + + 18

5 

1887-8 + + + + + + + 20

0 

1888-9 + + + + + + + 20

0 

1890-1 + + + + + + + 19

8 

 

Tablo 1’e göre Birinci Rüşdiye Temmuz 1886’da İzmir’de idadi 

okulunun açılışına kadar öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Şehirde 

rüşdiyeye olan ihtiyaç 1884-5 yılında ikinci bir rüşdiyenin açılmasına neden 

olmuştur. Tablo 1, Birinci Rüşdiyenin 1878-9 ve 1879-80 yılları dışında her 

iki rüşdiyede 6 öğretmenin görev yapmış olduğunu göstermektedir. Ülke 

genelinde bazen okullarda münhal görevlerin doldurulmasında ya da 

atamalarda yaşanan gecikmelere dair birçok örneğe rastlanmasına rağmen 

İzmir Rüşdiyesi’nde mevcut görevlerdeki devamlılık ona önem verildiğinin 

bir göstergesi olarak kabul etmek gerekmektedir.  Bu devamlılık 1878-1800 

arasında açık bulunan Fransız öğretmenliği konusunda da görülmüştür.  İkinci 

Rüşdiye’nin açıldığı 1884-5 yılında her iki Rüşdiye’nin Fransızca dersine Said 

Efendi girdiği halde sonraki yıllarda İkinci Rüşdiye’nin Fransızca dersine 

Mehmed Efendi adında başka bir öğretmen girmiştir. Diğer derslerde de ilk 

rüşdiye öğretmenlerinden bazıları ikinci rüşdiyede de derse girmiştir. Şerif, 

Kadri, Mustafa efendiler bunlardandır. Rik‘a öğretmeni Şerif Bey yukarıda 

verilen 11 yıllık süreçte her iki rüşdiyenin rik‘a/hüsn-i hatt derslerini 

yürütmüştü.  

Rüşdiyede okutulan derslere bakıldığında nizamnameye göre verilecek 

dersler şu şekilde belirlenmişti: Birinci senede önce Osmanlı Tarihi okunacak 

sonra da öğretmenin okuyup öğrencinin yazacağı Kesb-i Mümarese, Fenn-i 

Hesap ve Hendesenin Mukaddematı, Memvatü’l-Mühendis ve Coğrafya 

dersleri verilecekti. İkinci senenin temeli olan Sarf’ın dışında Fenn-i Cebir’in 

Mukaddematı, Tuhfe-i Vehbi ve ayrıntılı Osmanlı Tarihi okutulacaktı. 

Üçüncü sene okutulacak dersler; Nehv, Fenn-i Cebir’in Teferruatı, Mukabele, 

Takvimü’t-Tevarih, Kâtip Çelebi, Tuhfe-i Vehbi, Arabi ilavesiyle olan Farisi, 

Tekellüm Risalesi ve Resim idi. Dördüncü sınıftaki derslerin temeli Fıkıh ve 

Mantık’tan oluşuyordu. Bu bağlamda Mültega İsagoci, Beyan’dan Alaka 

Metni, Hoca Tarihi, Gülistan ve ve Resm-i Tahtiti dersleri verilmekteydi. 

Halit Ziya Uşaklıgil, İzmir Rüşdiyesi’nde okuduğu sırada okutulan dersler 

hakkındaki gözlemini şu şekilde aktarmaktadır: “Gülistan kitabından üç fasıl 

ile bir Fars grameri, Türkçe bir gramer ile imlâ ve okuma kitabı yerinde ancak 

200 sayfalık bir Osmanlı tarihi, hesaptan adi ve ondalık kesirlerle, tenasüp 

kaideleri, coğrafyadan harita üzerinde parmakla gösterilecek şehirler, 
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dağlar, denizler, nehirler ve nihayet mektebin en ehemmiyetli dersi 

Arapçadan Emsile, Bina ve Avamil ile başlayarak İzhar’dan geçerek Resail-i 

Erbaaa (dört kitap) diye tanıdığımız mantık taslağına varan ve dört yıl günde 

ikişer üçer satırla öğrenilen bir yol.” Bununla birlikte okulda verilen eğitimin 

istenilen düzeyde olmadığı belliydi. En azından bazı derslerde nitelikli bir 

eğitim verilmemiştir. Çünkü dil dersleri alan öğrenci mesela ne Farsçadan bir 

cümle konuşabilir, ne Arapçadan eline verilen bir gazeteyi okuyabilirdi. Dört 

yıllık eğitimin sonunda mezun olan öğrencilerin coğrafya ve hesap bilgileri de 

zayıftı.”17 

Tablo 1’de görüldüğü üzere rüşdiyeye olan halkın ilgisi öğrenci 

sayısındaki artışta da kendini göstermiştir. Nitekim birkaç yıl içinde ilk 

rüşdiyenin öğrenci sayısı 135’ten 208’e, ikincisinin ise 60’dan 200’e kadar 

çıkmıştır. Bu durum 1886 yılında açılan idadinin rüşdiyeden gelen birinci sınıf 

öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle iki şubeye taksim olunmasında da 

görülmüştür.18 Okuldan mezun olanların şahadetname alabilmesi için tabi 

tutuldukları sınavı geçmeleri gerekiyordu. Dört senelik rüşdiye eğitimi 

düşünüldüğünde öğrenciler 15 yaşlarında “imtihanlarını ikmal ederek” 

şahadetname almaya hak kazanırlardı. 1308 Vilayet Salnamesi’ne göre 13 

yıllık süreçte İzmir Rüşdiyesi’nden şahadetname alan öğrenci sayısı 198 idi. 

1876-1889 yılları arasında şahadetneme alan öğrencilerin yıllara göre dağılımı 

şöyledir: 1876-7: 15; 1877-8: 15; 1878: 16; 1878-9: 17, 1879-80: 17; 1880-1: 

10; 1881-2: 14; 1882-3: 12; 1883-4: 16; 1884-5: 14; 1885-6:14; 1886-7: 16; 

1887-8: 15; 1888-9: 7.19  

 

B. Karşıyaka Rüşdiyesi 

20. Yüzyıla gelindiğinde Karşıyaka artan nüfusuyla “usul-ı cedid” üzere 

eğitim veren modern kurumlara daha fazla ihtiyaç duymaya başlamıştır. 1895-

7’lerde Karşıyaka’nın Soğukkapı mahallesinde sadece bir ibtidai tesis 

olunabilmiş, okulun idaresi de bir heyete bırakılmıştır. Karşıyaka zamanla 

rağbet edilen bir belde haline gelerek yaz ve kış mevsimlerinde oturulabilecek 

“İzmir tarzında müzeyyen haneler, muhteşem kâşaneler” inşasıyla nüfusu 

çoğalmaya başlamış, dolayısıyla öğrenci sayısı artan okulun giderleri için 

mevcut gelirler yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine halkın yardımı sonucunda 

Donanmacı caddesinde toplamda 156 Mecidiye kira geliri getirecek iki 

 

 

17 Sadiye Tutsak, İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950), 1. Baskı, T.C. Kültür Bakanlığı 

Yayınları: 2892, Ankara, 2002,  ss.140-141. 
18 SVA-1303, s.62. 
19 SVA-1308, s.264. 
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dükkân inşa olunmuştur. Daha sonra ibtidai binasının tamirine ihtiyaç 

duyulunca, erkek çocuklarla birlikte eğitim gören kız çocukları için Bahariye 

Caddesinde ayrı bir ibtidai binası inşa edilmiştir. 1905’te Halkın yardımı ile 

200 liraya mal olan binada kızların eğitimine başlanırken Soğukkuyu’daki 

bina ise erkek çocuklarının eğitimine bırakılmıştır. Bu arada kız ibtidaiyesinin 

giderlerini karşılamak için yine Donanmacı caddesinde bir dükkân inşa 

edilmiştir.20  

Karşıyaka’da ibtidai okulları bu suretle tanzim olunmakla beraber 

zamanla mevcut durumun ihtiyacı karşılayamayacak hale gelmiş olduğu 

görülmüştür. Zira bir taraftan mevcut ibtidai okullarında giderek artan öğrenci 

sayısı, diğer taraftan ibtidai eğitimini tamamlayanların rüşdiye eğitimi almak 

için yaşadıkları zorluklar ciddi sorun oluşturmaktaydı. Bir kere rüşdiye 

eğitimi için Karşıyaka’dan İzmir’e gidip gelmek önemli bir ulaşım sorunu idi. 

Özellikle kış aylarında bu zorluk bir kat daha artıyordu. Üstelik ibtidai 

eğitimini tamamlayıp rüşdiye ve idadi eğitimi için İzmir’e gitmesi 

gerekenlerin %90’nı, velilerinin “ekserisi zarr u fâka (zarar ve yoksulluğa) 

mübtelâ olmaları” nedeniyle eğitimini tamamlayamayıp büsbütün rüşdiye ve 

idadi eğitiminden mahrum kalmaktaydılar.21 Bu sırada ibtidai kız çocukları 

yeni inşa edilen rüşdiye binasına taşınmasıyla ibtidai kız okul binası da boş 

kalmış oldu. Bunun üzerine Binanın erkek rüşdiye olarak kullanılması ahali 

tarafından talep edilmiştir. Talebin Maarif Nezaretince uygun bulunması 

üzerine okulun giderlerinin karşılanması için gerekli olan 465 Kuruşun Söke, 

Garbi Karaağaç, Çeşme rüşdiyeleri ile İzmir İnas rüşdiyelerinden yapılacak 

tasarrufla karşılanması istenmiştir. Yukarıda bahsi geçen ahali namına 

Mahkeme-i Şer’iye Baş Kâtibi ve Mukavelât Muharriri imzasıyla çekilen 

istidanamenin (dilekçenin) satır aralarında “evlâd-ı zükûrun inâsdan daha âlî 

bir mertebede malûmât iktisâb etmeleri hakkındaki lüzum herkes tarafından 

takdir edilmiş bir keyfiyet idiğüne…” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu 

ifade aslında genele teşmil edilmemekle beraber toplumda kız çocuklarını 

ikinci sınıf vatandaş olarak gören çarpık bir zihniyetin varlığını da ortaya 

koymaktadır.  

Kız ibtidai öğrencilerinin İnas Rüsdiyesine taşınmasından sonra boş 

kalan inas ibtidai binasına erkek rüşdiye öğrencileri taşınmıştır. 1910 yılında 

Karşıyaka’da yeni bir rüşdiye okulu inşa edilmiştir. Planı Petro adında bir 

mühendis tarafından yapılan erkek rüşdiye binası, rüşdiye ve ibtidai 

kısımlarından oluşan 40 öğrenciyi alacak genişlikteydi. Okul binası 1912 yılı 

içinde tamamlamıştır. Başkanlığını Belediye Reisi Hacı Mustafa Efendi’nin 

 

 

20 SVA-1326, s.147-148. 
21 BOA, MF.MKT, 976/51, 23.12.1324. 
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yaptığı okulun maarif komisyonu, mühendis Petro ile Belediye azası Fazıl, 

Vilayet İdare Meclisi Azası ve Mütekaid Başkâtibi Şakir ve Jandarma Alay 

Emini Galip Bey’den oluşmaktaydı.22  

1908-9 yılında okulda Akif Efendi adında bir öğretmen, Ali Ağa adında 

bir de bevvab görev yapmaktaydı. Akif Efendi’nin idaresindeki okulda 20 

öğrenci eğitim görmekteydi. Bu sırada Karşıyaka erkek ibtidaiyesinde 93, kız 

ibtidaisinde 101 öğrencinin bulunmuş olması Karşıyaka’da ibtidai üstü 

okullara duyulan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. İzmirlilerin modern 

eğitim okullarına rağbet göstermeleri Karşıyaka’da eğitimin örgütlenmesini 

gerekli kılmıştır. Sözü edilen 1908-9 yılında Karşıyaka’da Maarif İdare 

Heyeti mevcuttu. Heyetin başkanlığını Mümeyyiz Hicaz Madalyasına sahip 

olan Vilayet İdare Başkâtibi Ahmed Şükrü Bey yapmaktaydı. İdare Heyetinin 

dört üyesi vardı. Bunların farklı kamu görevlerini ifa eden bölgenin ileri 

gelenleri olduğu anlaşılmaktadır: Dava Vekillerinden Çulluzade Mustafa Faik 

Bey, Düyun-ı Umumiye Nezareti Evrak mukayyidi Melikzade Mahmud Bey, 

Vilayet Maarif Sandık Emini Kadri Efendi, İzmir Ziraat Bankası Dava 

Mukayyidi Fahri Efendi.23   

 

C. İzmir Merkezinde Açılıp Rüşdiye Kısmı Bulunan Özel Okullar 

İzmir’de 1886 idadinin açılmasıyla o sıra mevcut iki rüşdiyeden öğrenci sayısı 

100’ün üzerinde olan Birincisinin idadiye intikal etmiş olduğuna yukarıda 

değinilmişti. İkinci rüşdiye ise öğrenci sayısı artarak büyük bir rüşdiye okulu 

hüviyetini kazanmıştı. II. Meşrutiyet yıllarına gelindiğinde İdadinin Rüşdiye 

kısmı dışında erkek çocuklara mahsus İzmir merkezde Karşıyaka rüşdiyesi ile 

birlikte resmi ve özel rüşdiye sayı 7 idi. Bu 7 erkek rüşdiye okulunda okuyan 

öğrenci sayısı 1.000 civarındaydı.24 Diğer taraftan kız çocuklarına mahsus 

olmak üzere İzmir merkezde biri resmi 3, Karşıyaka’da resmi nitelikte 1 kız 

rüşdiye okulu mevcuttu. Kız rüşdiyelerinde okuyan öğrencilerin sayısı ise 

200’den fazlaydı. 

Özel statüde bulunup rüşdiye eğitimi de veren erkek rüşdiye okulları 

şunlardır: Hadika-i Maarif, Darülirfan, Menba‘-yı Füyûzât, Burhanülmaarif, 

Darüttedris. Söz konusu özel rüşdiye okullarında okutulan dersler, öğretmen 

ve öğrenci sayıları Tablo 2’deki gibidir. 

 

 

 

22 Tutsak, a.g.e., s.147. 
23 SVA-1326, s.147.  
24 SVA-1326, s.140. 
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Tablo 2: 1908-9 yılında İzmir’de özel rüşdiye okulları ya da rüşdiye kısmı 

bulunan okulların durumu.25 

1908-9 Yılı 

N
a

zı
r 

y
a

 d
a

  

M
ü

d
ü

r 

K
u

ru
cu

su
 

D
er

s 
N

a
zı

rı
 

A
çı

lı
ş 

T
a

ri
h

i 

Programdaki Dersler 

Ö
ğ

re
tm

en
 S

a
y

ıs
ı 

Ö
ğ

re
n

ci
 S

a
y

ıs
ı 

Terakki  

(İbtidaiye ve 

Rüşdiye Kısmı) 

Nuri E. 
Kadri 

Bey 
 

1
8
8
6

 

Rüşdi Kısmı: Arabî (Hafız Ali); Farisî (Hafız 

Hakkı); Tarih (Ticaret Sefvet Bey); 

Fransızca (Kâzım Bey); Hesap ve Riyaziye 

(Mahkeme-i Bidayet Reisi Mahmed Esad 

E.); İmla ve Hesap (Müdür Nuri E.); Kavaid-

i Osmaniye (Fikri E.); İmla ve İnşa (Hafız 

Rıfat E.). 

8 
BV

26 

Darülirfan 

(Rüşdiye Kısmı) 

Refet 

E. 

Yusuf 

Rıza 

E. 

--- 

1
8

9
7

 

Arabî ve İlm-i Ahlak (Refet E.); Kur’an-ı 

Kerim, Ulum-ı Diniye (Hafız Mehmed 

İsmail); Türkçe, Farisî (Musa); Tarih, 

Coğrafya, Resim (Hacı Hüseyin Hüsnü); 

Hesap, Hendese (Ferah); Fransız, Hesap 

(Rahmi- Altın Maarif Madalyası) 

6 
84
27 

Menba‘-yı 

Füyûzât 

(Rüşdiye Kısmı) 

Mahmud Nedim 

E. 
--- 

1
8

9
7

 

Ulum-ı Diniye, Arabî, Sarf ve Nahv-ı 

Osmanî (Mahmud Nedim E.); Farisî 

(Muzaffer Bey); Fransızca (Necmeddin 

Kemal Bey); Tarih, Coğrafya (Hacı İsmail 

Bey); Hesap, Hendese, Malumat-ı Ziraiye 

(Mülazım-ı Evvel Mustafa E. - gümüş 

liyakat); Ahlâk, Resim, Kıraat ve İmla 

(Mülazım-ı Evvel Hasan Sabri E. (gümüş 

liyakat); Hüsn-i Hatt (Hasan Fevzi E.). 

7 37 

Burhanülmaarif 

(Rüşdiye Kısmı) 

--- --- --- 

1
9

0
1

 

Hıfzıs-Sıhha (Tabip Kolağası Hacı Nuri 

Bey- Gümüş Liyakat Ve Girit); Hesab, 

Hendese (Yüzbaşı Raşid E); Resim, 

Coğrafya (Mülazım-ı Evvel Sübhi); Tarih 

(Mülazım-I Sani Ferid E.); Ulum-ı Diniye 

Ve Farisî (Hasan E.); Arabî (Edhem E.); 

Kitabet (Cevad Bey); Türkçe, İmla (İbrahim 

E.); Fransızca (Nesim E.); Hüsn-i Hatt, 

Kur’an-ı Kerim (Nedim E.). 

10 … 

 

 

25 SVA-1326, s.142-146. 
26 Terakki Mektebinin öğrenci sayısı (Rüşdiye ve İbtidaiye kısmı birlikte) 1885-6’te 46, 1887-

8’de 120’dir. Bu okulun inas kısmı Ağustos/Eylül 1888’de üç sınıf olarak açılmıştır. SVA-1303, 

s.62-63; 1888-9’da ise okulun erkek ve kız sınıfları 60’şar öğrenciye sahipti. SVA-1306, s.67. 
27 SVA-1326, s.142-143. 
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Hadika-i Maarif 

(Rüşdiye, 

İbtidaiye ve 

Ticaret 

kısımları) 

Hüseyi

n Galib 

Bey 

Cevd

et E 

Hüseyi

n Lütfi 

E. 

1
9
0
6

 

Hukuk, Ticaret Kitabet ve Malumat-ı Nafia 

(Veliddin Ali E.); Hesap, Hendese, Arabî 

(Celal E.), Farisî, Sarf ve Nahv-ı Osmanî, 

İmla ve Ulum-ı Diniyye (Abidin E.);  Hesap, 

Tarih Coğrafya (İbrahim E.); Hesap, Kıraat, 

İmla (İsmail E.); Hesap (Hüsnü E.); Kur’an-

ı Kerim, Kıraat (Hafız-ı Sani); Elifba 

(Hüseyin E.); Hüsn-i Hatt (Hafız Ali); 

Fransızca (Bağdasariyan E.); İngilizce 

(Mösyö Ancelo); Usul-ü Defteri, Hesab-ı 

Ticari, Kitabet-i Ticari (Mösyö Cardozo); 

Fransızca (Mösyö Jepsi); Fransızca (Mösyö 

Kohen).28 

14 4729 

Darüttedris 

(İbtidaiye ve 

Rüşdiye Kısmı) 

--- Hafız 

Osma

n E. 

--- 

1
9
0
7

 

Kur’an-ı Kerim, Ulum-ı Diniye, Arabî 

(Osman E.); Ahlâk (Hafız Ali E.); Türkçe, 

Hesab, Lügat, İmla, Hüsn-i Hatt (Hafız 

Şükrü E.); Kur’an-ı Kerim, Hesap Zihni, 

İmla (Hafız Musa); Elifba-yı Osmanî, Yazı 

(Hafız Halil E). 

5 11030 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi İzmir’de 1886’da açılan ilk özel okuldan on 

bir yıl sonra iki yeni özel okul daha açılmıştır. İzmir’de özel okulların 20. 

Yüzyıl başlarından itibaren yaygınlaştığı görülmüştür. Genel olarak 1919 

yılına kadar İzmir’deki erkek-kız özel okulların sayısı 17’yi bulmuştur. 

Yukarıda isimleri verilen 6 özel okulun dışında İzmir’de birçoğunun rüşdi 

kısımın da bulunduğu şu özel okulların varlığına tesadüf edilmiştir: Darüledeb 

(1901), Kenzülmaarif (1902), Lisan ve Ticaret Mektebi (1903), Ravza-yı İrfan 

İnas Mektebi (1905), Tefeyyüz Mektebi (1908), Hadika-i Vatan (1911), Şark 

Mektebi (1913), Ümid Mektebi (1919), Şabaniye Mektebi, İttihat ve Terakki 

Mektepleri, Şukufe-i İnas Mektebi. Özel okullardan Darülirfan mektebinin 

Ödemiş ve Alaşehir kazalarında şubeleri mevcuttu.31 II. Meşrutiyet yıllarında 

Poyraz’da da bir şube açmıştır. Bu şubelerde okulun merkez şubede okutulan 

derslerin aynısı verilmekteydi.32 Bazı özel okulların ömrü kısa olmuştur. 

Örneğin vilayet defterdarı Kadri Bey’in teşviki, halkın yardımıyla Namazgâh 

bölgesinde 1886’da açılan Terakki Mektebi’nin erkek rüşdiye öğrencileri aynı 

yılda açılan İzmir İdadisi’ne geçmişlerdir. Bu nedenle Terakki mektebi dört-

beş yıl içinde kapanmıştır. Yine Bıçakçızade İsmail Hakkı tarafından Türk 

çocuklarına yabancı dil öğretmek ve Osmanlı Devleti’ndeki her türlü 

 

 

28 Hadika-i Maarif’in programdaki dersleri ve görevlendirmeleri rüşdiye, ibtidaiye ve ticaret 

kısmı ayırımına gitmeden verilmiştir. 
29 Hadika-i Maarif’in toplamda 174 öğrencisi bulunmaktaydı. Rüşdiye kısmındaki 47 

öğrencinin dışında, öğrencilerin 19’u ticaret kısmında, 108’i de ibtidaiye kısmında 

okumaktaydı. SVA-1326, s.142. 
30 Darüttedris’in rüşdiye ve ibtidaiye öğrenci sayısı birlikte verilmiştir. 
31 BOA., MF.İBT., 366/7, 16.04.1330. 
32 Tutsak, a.g.e., s.215. 
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teşebbüsten haberdar etmek amacıyla 1903 yılında kurulan Lisan ve Ticaret 

Mektebi onun şahsî gayretleriyle ancak üç dört yıl açık kalabilmiştir.  Ancak 

bu okul kısa ömrüne rağmen iyi iş adamları yetiştirmiştir.33 

İzmir’de özel statüde açılmış olan okullar farklı düzeyde eğitim 

vermekteydiler. Yukarıda isimleri geçen okulların pek çoğu rüşdiye ile 

beraber ibtidaiye kısmına da sahiplerdi. Okullardan idadi kısmı mevcut 

olanlar rüşdiye kısmından mezun olan öğrencilerine idadi eğitimi 

vermekteydiler. Bu özel okullardan 1913’te açılan Şark Mektebi yedi yıllık 

resmi idadilere denkti.  Bu okulun valide, ibtidai, rüşdiye ve idadi sınıfları 

mevcuttu. Yine özel okullardan, Namazgâh mevkisinde 1901’de açılan 

Darüledeb’in eğitim düzeyi 1913-4’te idadi seviyesine çıkarılmıştır. Buna 

rağmen okulda ayrı bir idadi sınıfı açılmamıştır.  

Özel okullar programları itibarıyla benzerlik göstermektedir. Okulların 

açılış gayesine göre programlarında yer alan ders sayısı değişmekle beraber 

derslerin birçoğu içerik bakımından aynıydı. Okul programlarına sonradan 

jimnastik, müzik dersleri de dâhil edilmiştir. Ancak bu durum yer yer bazı 

öğrenci velilerinin tepkisine neden olmuştur. Mesela Memba-yı Füyûzat okul 

programına 1913 yılında konulan jimnastik ve müzik dersi bazı öğrenci 

velilerinin itirazı üzerine bir süre sonra kaldırılmıştır.34 

 Tablo 2, okulların rüşdiye kısmındaki öğretmen sayısının 5-14 arasında 

değiştiğini ortaya koymaktadır. Ders görevlendirmelerinde askerî ve sivil 

idarecilerden yararlanılmıştır.  Yabancı dil dersleri başta olmak üzere Osmanlı 

tebaası Gayrimüslimlerinden ya da yabancı devlet vatandaşlarından 

yararlanılmıştır. Gayrimüslim ya da yabancı öğretmenler yabancı dil dersleri 

başta olmak üzere farklı bazı derslere de girmişlerdir. Örneğin 1908-9 yılında 

Hadika-i Maarif’te Usul-i Defteri, Hesab-ı Ticari ve Kitabet-i Ticari derslerine 

Mösyö Cardozo girmiştir. 

İzmirlilerin şehirlerinde açılan özel okullara gösterdikleri ilgi söz 

konusu okulların kalabalık öğrenci sayısından anlaşılmaktadır. Tablo 2’de 

bazı okulların ibtidai-rüşdiye öğrenci sayısı birlikte verilmesinden dolayı 

rüşdiye öğrenci sayısını tespit etmek zor ise de genel olarak okulların öğrenci 

sayısının 50’nin üstünde olduğu anlaşılmaktadır. Bu meyanda özel 

okullardan- rüşdiye kısmı için- öğrenci sayısı en düşük olanı 37 idi. Okullara 

gösterilen ilgi zamanla bazı okulların gündüz eğitiminin dışında leyli-yatılı 

 

 

33 Tutsak, a.g.e., s.206-231. 
34 Memba-ı Füyûâzat’ta okuyan Naci (Gündem) okuldaki muhafazakâr havayı şu şekilde 

aktarmaktadır: “Memba-ı Füyûzât’ta ayrı, biraz da eskiye bağlı bir sistem devam ediyordu. 

Mesela jimnastik ve müziğe gereken ilgi gösterilmiyor. Hatta yok denecek derecede yenilik ve 

yaratıcılık geriden ve zor tatbik ediliyordu.” Tutsak, a.g.e., s.213. 
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eğitime yönelmesine neden olmuştur. Memba-ı Füyûzât, Darülirfan, Hadika-

i Maarif, Şark Mektebi bu okullar arasındadır. Özel okullar arasında doğal 

olarak rekabet de eksik olmuyordu. Bu okullarda Füyûzât-ı Maarif ile 

Darülirfan tam anlamıyla birbirlerinin rakibi durumundaydılar. Füyûzât-ı 

Maarif başlangıçta daha fazla tercih edilen okul durumunda iken daha sonra 

Darülirfan öne çıkmıştır. Darülirfan zamanla üstün ve cazip hale gelerek 

Füyûzât-ı Maarif’in öğrencilerini kendi taraflarına çekmeyi başarmıştır.35 

Müslim özel okullara, gayrimüslimler tarafından da ilgi gösterilmiştir. 

Esas itibariyle okulların Gayrimüslim çocukları kabul etmesi Maarif 

Nizamnamesince arzu edilen bir durumdu. Dolayısıyla Müslim özel okullar, 

Tanzimat’la başlayıp 19.Yüzyıl ikinci yarısından itibaren önemli bir noktaya 

gelmiş olan Gayrimüslim tebaanın Müslümanlarla kaynaştırılıp bir Osmanlı 

kimliği yaratılması çabasına katkı sunmuşlardır.  

 

III. İzmir’e Bağlı Kaza Rüşdiyeleri 

İzmir’in kazalarındaki rüşdiye okulları merkezde açılan ilk rüşdiyeden 

yaklaşık 11 yıl sonra açılmaya başlamıştır. Kazalarda açılan ilk rüşdiye Çeşme 

Rüşdiyesi’dir. 18 Haziran 1867 tarihli Mazbatada Çeşme Rüşdiyesi’nin inşaat 

masraflarının kazanın varlıklı hayırsever insanlarınca temin edildiği ve 100 

öğrencisinin bulunduğu belirtilmiştir. Okulun civar kazalardan gelecek 

çocuklar için de bir şans olduğu, dolayısıyla öğrenci sayısının iki katına 

çıkması muhtemel olduğu ifade edilmiştir. İzmir’in bu ilk kaza rüşdiyesine 

tayin edilen Darülmuallimin mezunu Sakızlı Ali Efendi’ye 750 Kuruş, okulun 

muallim-i sanisine 400 Kuruş, bevvabına 100 Kuruş, verilmesi uygun 

bulunurken okulun diğer masrafları için de 1.000 Kuruş tahsis olunmuştur.36 

Genellikle halkın yardımıyla açılan ve giderleri karşılanan kaza rüşdiyeleri, 

Çeşme Rüşdiyesi’nden sonra birkaç yıl aralıklarla birbirini takip ederek 

açılmışlardır. 1308 Aydın Vilayet Salnamesi’ne göre İzmir’in kazalarında 

mevcut olan rüşdiyelerin açılış tarihleri ve bu okullarda şahadetname alanların 

sayısı şöyledir.  

 

 

 

 

 

35 Tutsak, a.g.e., s.213. 
36 BOA., MVL., 736-34, 16.02.1284. 
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Tablo 3: 1308 Aydın Vilayet Salnamesi’ne göre İzmir’in kazalarında bulunan 

rüşdiyelerin açılış tarihleri ve 1876-1889 yılları arasında şahadetname 

alanların sayısı.37 

Rüşdiyelerin bulunduğu 
kaza 

Açılış Tarihi 
Şahadetname 
alan Sayısı 
(1876-1889) 

Çeşme 186738 35 

Ödemiş 187239 62 

Urla 187240 23 

Kuşadası 187341 141 

Bayındır 187342 2 

Tire 1874-543 88 

Foçateyn 1874-5 35 

Menemen 1877-8 60 

Bergama 1878-9 42 

Seferihisar 188444 22 

TOPLAM 410 

 

 

37 SVA-1308, s.264. 
38 BOA., MVL., 736-34, 16.02.1284. 
39 Ödemiş Rüşdiyesine ilişkin arşiv taramalarında tesadüf edilen en eski kayıt 17 Aralık 1872 

tarihli belgedir. Bu belgede okulun talep ettiği harita ve risalelerin gönderildiği bildirilmiştir. 

Okulun risale ve harita talebi açıldığı ilk zamanlara işaret etse gerektir. BOA., MF.İBT., 02/32, 

16.10.1289. 
40 BOA., MF.MKT., 7/137, 22.10.1289; BOA., MF.MKT., 8/51, 18.11.1289; BOA., MF.MKT., 

8/52, 18.11.1289. 
41 Bakınız: BOA., MF.İBT., 03/105, 03.11.1290. 
42 Bayındır Rüşdiyesi’nin kesin olarak 1873 yılı içinde açılıp öğretmen tayin edildiği bilinmekle 

beraber 1308 vilayet salnamesinde 1303 (1885-6) yılı gösterilmiştir. Bakınız: BOA., MF.İBT., 

31/107, 16.11.1310. 
43 Tire Rüşdiyesine dair yerel talepler 1866’larda başlanmıştır. Aydın Vilayetinden Maarif 

Nezaretine gönderilen tahriratta Tire bir rüşdiye inşasının halkın yardımıyla mümkün olacağı, 

ancak rüşdiyenin öğretmen maaşları ve diğer masraflarının hazinece karşılanması talep 

edilmiştir. BOA., MVL., 721/74, 16.03.1283. İnşaatın ne zaman bitip okulun açıldığı mevcut 

belgelerden tespit edilememiştir. Bu nedenle okulun resmi açılış tarihinin saptanmasında 1308 

Vilayet Salnamesi esas alınmıştır. 
44 BOA., MF.İBT., 17/27, 27.05.1301. 



 

 

 

 

 

 

 

İzmir’de Rüşdiyelerin Tarihsel Gelişimi (1856-1914) 

 

 

 

377 

Tablo 3’te verilen rüşdiyelerin kazalardaki açılış tarihleri, rüşdiye 

teşkilinde bir sürekliliğin olduğunu ortaya koymaktadır. İzmir’in kazalarında 

açılan rüşdiyeler 1870’lerin ilk yarısında yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan Çeşme 

Rüşdiyesi’ni sırasıyla Ödemiş, Urla, Kuşadası, Bayındır, Tire, Foçateyn, 

Menemen, Bergama ve Seferihisar rüşdiyeleri takip etmiştir. Seferihisar 

Rüşdiyesi diğer kaza rüşdiyelerine göre son açılan rüşdiye olmuştur. 10 

kazadaki rüşdiye okulları farklı tarihlerde açılmakla birlikte 13 yılda 410 

öğrencisini mezun ederek şahadetname vermiştir. En fazla şahadetname veren 

rüşdiye 141 mezunla Kuşadası Rüşdiyesi’dir. Bu sırada Kuşadası 

Rüşdiyesinde okuyan öğrenci sayısı ortalamanın altında olmasına rağmen 

fazla mezun vermesinin nedeni diğer rüşdiyelere göre senelik verdiği mezun 

sayısının yüksek oluşudur. Kuşadası’ndan sonra en fazla şahadetname veren 

Tire (78 öğrencili) ile Ödemiş Rüşdiyesi (68 öğrencili), aynı zamanda en fazla 

öğrenciye sahip olan okullar durumundadırlar. Kaza rüşdiyelerinde öğretim 

faaliyetlerini yürüten öğretmelerin durumu ise Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

378 

Tablo 4: Aydın Vilayet Salnamelerine göre İzmir’in kazalarındaki 

rüşdiyelerin öğretmen durumu.45 

 

 

 

45 SVA-1297, s.95, 98, 101, 104; SVA-1298, s.122, 126; SVA-1299, s.123, 125, 135, 142, 145, 

151, 157; SVA-1300, s.115, 119, 125, 128, 133, 137, 145, 149, 151; SVA-1301, s.84, 90-91, 

106, 108, 109, 112, 114, 119, 122; SVA-1302, s.82, 89, 94, 96, 98, 101, 104, 107, 111, 115; 

SVA-1303, s.82, 84, 88-89, 91-2, 93, 94, 95-96, 99, 101, 103, 105; SVA-1304, s.286, 287, 289, 

292, 294, 296, 299, 301, 303, 305; SVA-1305, s.91, 93-94, 96, 98, 100, 104, 106, 109, 112-113, 

114, 115-116; SVA-1306, s.130, 132, 136, 137, 140, 143, 146, 150, 152; SVA-1308, s.,111, 112, 

113, 115, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 264-269; SVA-1311, s.147, 166, 183, 187-189, 

193, 200-201, 204-205, 210, 216-217, 221, SVA-1312, 223, 231-232, 237, 242, 268, 275, 279, 

286-287, 292; SVA-1313, s.199, 207-208, 212-213, 218-219, 238, 244, 251, 255, 261-263, 267-

269; SVA-1314, s.193, 200-201, 206-207, 209-210, 229, 235, 242, 247, 255-256, 261-262; SVA-

1315, s.158, 160, 171-172, 179-180, 182, 187-188, 209, 219, 225, 230-231, 245, 255-256, SVA-

1316, 146, 148, 150, 159-161, 167-171, 175, 179, 195-197, 205-206, 210, 214, 221, 239, 244; 

SVA-1317, s.152, 155-157, 161, 165, 168, 175, 179, 187-188, 195, 201, 203-204, 210, 214, 223, 

226, 230; SVA-1319, s.106, 111, 115, 122, 129, 133, 141-143, 146, 149, 157, 160, 164, 171, 

175-176, 182, 185, 192; SVA-1320, s.106, 107, 108, 109, 117, 123, 130-131, 142-143, 150, 158, 

161, 165-168, 174, 178-179, 182, 188, 195; SVA-1321, s.104, 114, 120-121, 127, 135-136, 143, 

151, 156, 168-169, 177, 183; SVA-1323, s.104, 106-107, 114, 123, 129, 133, 137, 142, 149, 

151, 157, 165-166, 173, 179-180; SVA-1326, 267, 272, 281-282, 291, 294, 300, 302-303, 307, 

345-346, 357, 372, 378, 397-400, 414-415, 423-424. 
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ML: Muallim; ME: Muallim-i Evvel; MS: Muallim-i Sani; RK: Rik‘a 

M: Münhal; HH: Hüsn-i Hatt; SLS:Sülüs 

Tablo 4’te görüldüğü gibi İzmir’in kazalarında açılan rüşdiyelerde 

görev yapan öğretmen sayısı 1 ila 4 arasında değişmektedir. Sonradan kaza 

olan Seferihisar ve Nif rüşdiyeleri öğretmen sayısı itibariyle en küçük okullar 

iken Tire, Çeşme gibi kazalardaki rüşdiyeler öğretmen sayısı fazla olan 

okullar olarak öne çıkmıştır. Tablo 4’te yer alan Seferihisar, Foça-yı Atik ve 

Nif rüşdiyelerinde hiçbir zaman rik‘a ya da hüsn-i hatt öğretmenliklerinin 

bulunmadığı görülmektedir. Ancak devletin okullarda muallim-i evvel ile 

rik‘a ya da hüsn-i hatt öğretmenliklerinin münhal kalmamasına itina 

gösterdiği gözden kaçmamaktadır.  Bayındır, Çeşme, Urla rüşdiyelerinde 

bunu açıkça görmek mümkündür. Okullardan sadece Bergama rüşdiyesinin 

programında yazı derslerinden sülüs dersi yer almıştır. Okulların öğretmen 

sayılarına bakıldığında Bayındır, Ödemiş, Kuşadası, Çeşme, Bergama 

rüşdiyeleri büyük rüşdiyeler olarak göze çarpmaktadır. Bunlardan Bergama 

rüşdiyesinin öğretmen sayısı hiçbir zaman üçün altına düşmemiştir. Üstelik 

1885-6 yılında öğretmen kadrosuna sülüs öğretmenin katılmasıyla aynı anda 

dört öğretmenin görev yaptığı tek kaza rüşdiyesi olmuştur. Bu durum 1889 

yılına kadar devam etmiştir. 

Kaza rüşdiyelerinde öğretmen açığı olağan bir durumdu. Genellikle 

halkın yardımıyla inşa edilen ve giderleri karşılanmaya çalışılan rüşdiye 

okullarına öğretmen atamaları zaman zaman aksamıştır. Bu atamaların bazen 

ayları, yılı ya da yılları bulduğu görülmüştür. Mesela 1873 yılında açılan 

Kuşadası rüşdiyesine, ancak 1874 yılı Aralığında atama yapılabilmiştir.46 

Merkezde ya da kazalardaki öğretmen ihtiyacının karşılanmasındaki 

gecikmeler zaman zaman yerel taleplere bu ise çeşitli yazışmalara sebebiyet 

vermiştir. Diyebiliriz ki, rüşdiyelerin açılışı ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasındaki güçlükler; temel olarak mali yetersizlikler ve yetişmiş 

insan gücü eksikliğinden kaynaklanmıştır. Belirtmek gerekir ki, mali sorunlar 

genellikle yerel imkânlarla çözülmeye çalışılmıştır. 

Öğretmen atamalarında ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de 

Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nın ciddi etkilerinin olduğunu dikkatten uzak 

tutmamak gerekmektedir. 1911-1913 arasında Balkanlar ve adalardan gelen 

birçok göçmen öğretmen rüşdiyelerde görevlendirilmişlerdir. Bu çerçevede 

İzmir ve kazalarında ya da daha genel olarak Aydın vilayeti dâhilinde göçmen 

 

 

46 BOA., İ.DH., 676/47119, 19.10.1290. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

380 

öğretmenlerin rüşdiyelerdeki istihdamına dair pek çok gelişmeye tanık 

olunmaktadır.47  

Bütün güçlüklere rağmen rüşdiyeler halk tarafından rağbet görmüştür. 

Bunda bazen devletin doğrudan doğruya teşvik edici rolü etkili olmuştur. 

Çeşme’de rüşdiye öğrencilerinin sayısının artırılması için sıbyan mektebi 

öğrencilerinin Çeşme Rüşdiyesi’ne gitmesinin teşvik edilmesi tipik bir örnek 

gibi durmaktadır.48 Aslında bu teşvik sadece Çeşme’ye özgü değildi. Devlet 

bütünüyle rüşdiyelerin gelişmesine özel bir önem vermekteydi. Çeşme 

Rüşdiyesi için istenenler aynı yazıda Aziziye-i Zir, Prepolye, Glamoç, 

Revandiz, Cebel-i Edhemiye rüşdiyeleri için de istenmişti. Söz konusu 8 Mart 

1873 tarihli yazıda “Mekâtib-i memleket terakkide görülmek lazım 

geldiğinden mezkûr sıbyan mekteblerinde rüşdiyeye alınmaya şayan ne kadar 

etfâl var ise mahalli hükümetleri canibinden peder velilerine teşvikât-ı 

mukteziye icrâsıyla rüşdiyeye devam ettirilerek şakirdânın tekessürü esbâb ve 

vesâilinin istihsâl buyurulması…” denilmekteydi. Bu noktada belirtmek 

gerekir ki devlet, çağa uygun eğitim vermeye çalışan rüşdiyeleri klasik eğitim 

kurumları olan medreselere tercih etmiştir.  Bu durum, ülkenin başka 

yerlerindeki rüşdiye-medrese rekabetinde devletin rüşdiyelerden yana olan 

tavrında kendisini açıkça göstermiştir.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Bakınız: BOA., MF.İBT., 423/105, 10.05.1331; BOA., MF.İBT., 424/31, 13.05.1331; BOA., 

MF.İBT., 424/37, 14.05.1331; BOA., MF.İBT., 426/92, 28.05.1331; BOA., MF.İBT., 429/33, 

12.06.1331; BOA., MF.İBT., 431/16, 26.06.1331; BOA., MF.İBT., 431/58, 28.06.1331; BOA., 

MF.İBT., 434/4, 10.07.1331; BOA., MF.İBT., 436/39, 19.07.1331.  
48 BOA., MF.MKT., 9/91, 09.01.1290. 
49 Mithat Aydın, “Denizli’de Rüşdiyelerin Kuruluşu ve Gelişimi”, Belleten, C.LXXV, S.274, 

Aralık 2011, s.823-824. 
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Tablo 5: 1879-1909 tarihleri arasında İzmir’in kazalarındaki 

rüşdiyelerin öğrenci sayıları.50 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki kaza rüşdiyelerinin öğrenci sayılarını 

sistematik bir şekilde kayıtlardan çıkarmak mümkün değildir. Tablo 5’te söz 

konusu rüşdiyelerin bazı yıllarına ilişkin tespit edilebilen öğrenci sayısına 

bakıldığında bunun 20 ila 85 arasında değiştiği görülmüştür. Öğrenci 

sayılarına bakıldığında düşüşler ya da artışlar yaşanmıştır. Fakat bu düşüş ve 

artışlar Menemen Rüşdiyesi dışında normal bir seyir izlemiştir.  Menemen 

Rüşdiyesi’nde Vilayet salnamelerine göre -Maarif Salnameleriyle ciddi 

 

 

50 Tablo’da verilen öğrenci sayıları Aydın Vilayet Salnameleri ile Maarif Nezareti 

Salnamelerinden çıkarılmıştır. Aynı yıla denk gelen öğrenci sayılarında farklılar 

görüldüğünden önce Vilayet Salnamelerindeki öğrenci sayısı, sonra da koyu bir şekilde Maarif 

Nezareti Salnamelerindeki öğrenci sayısının verilmesi uygun görülmüştür. Aydın Vilayeti 

Salnamesindeki öğrenci sayıları hususunda Tablo 4 için refere edilen kaynaklar, Tablo 5’e konu 

olan veriler için de geçerlidir. Ayrıca Maarif Salnamelerindeki veriler için bakınız: SNMU-

1316, s.80-82; SNMU-1317, s.981-983; SNMU-1318, s.1090-1903; SNMU-1319, s.392-394; 

SNMU-1321, S.356-358. 
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farklılık göstermekle beraber- 1899-1903 arasında olağan üstü artış ve düşüş 

gerçekleşmiştir. Menemen Rüşdiyesinin 1899-1900’de 52 olan öğrenci sayısı 

iki yıl sonra 25’e düşmesine rağmen, bundan bir yıl sonra da 82’ye çıkmıştır. 

Aynı yıllardaki düşüş ve artış daha küçük ölçekte Foça-yı Atik’te görülmüştür. 

Tablo 5’e göre Menemen, Tire, Ödemiş, Kuşadası ve Bergama rüşdiyeleri 

öğrenci sayıları genellikle 50’nin üstünde olan büyük rüşdiyeler 

görünümündedir. Diğer taraftan 1897-8’te itibaren Birgi, Ilıca ve Kızılca 

nahiyelerinde açılan rüşdiyelerin öğrenci sayıları 20 ila 40 arasındadır. Genel 

itibariyle İzmir’de kaza ve nahiye rüşdiyelerinin öğrenci sayıları, devletin 

usul-ı cedid eğitimini yaygınlaştırma çabasını ortaya koyduğu gibi halkın 

modern eğitime olan ihtiyaç ve talebini de gözler önüne sermiştir. 

 

IV. İzmir Merkezinde Açılan Kız Rüşdiyeleri 

A. İzmir Kız Rüşdiyesi51 

Kız çocuklarının usul-i cedid üzere eğitim görmesi için ilk adım 1858’de 

Cevri Kalfa Mektebi’nin açılmasıyla atılmıştır. Bu, kız çocuklarının sıbyan 

sonrası eğitim görme imkânına kavuşması anlamına geliyordu. Çünkü bu 

tarihe kadar kız çocukları ancak sıbyan düzeyinde eğitim görebilmekteydi. 

1871’e kadar İstanbul’da kız rüşdiye sayısı 8’i, bu okullarda okuyan kız 

öğrenci sayısı 207’yi bulmuştur. Kız rüşdiyelerinin taşrada açılması 1875’te 

mümkün olmuştur. İlk anda Bosna, Girit, Konya ve Trabzon, kız 

rüşdiyelerinin açıldığı ilk şehirler olmuştur. 1899’a gelindiğinde Osmanlı 

taşrasında 22 kentte açılan kız rüşdiyelerinde okuyan öğrenci sayısı 1.082’ye 

ulaşmıştır. 52 

İzmir’deki kız rüşdiyesinin tesisi, ilk kız rüşdiyesi Cevri Kalfa 

Mektebi’nden yaklaşık 34 yıl sonradır. İzmir’de bir kız rüşdiyesinin açılması 

için atılan ilk adımlar 1892 yılına kadar gitmektedir. 1892 yılının ilk aylarında 

yapılan yazışmalarda, “İzmir şehrinin cesamet ve ehemmiyeti hasebiyle bir 

inas rüşdiye mektebinin tesis ve küşadı lazım geldiğinden”53 söz edilerek bu 

yöndeki çalışmalar başlatılmıştır. Aydın Vilayeti’nin 28 Şubat 1892 tarihli 

tahriratında İzmir’de kız rüşdiyesine duyulan ihtiyaç Maarif Nezareti’ne 

iletilmiş, Maarif Nezareti de 11 Nisan 1892’de, açılacak kız rüşdiyesinin 

öğretim kadrosunun maaşının nereden ödeneceği konusunda Aydın 

 

 

51 Bu çalışmanın “İzmir Kız Rüşdiyesi” ve “Karşıyaka Kız Rüşdiyesi” başlıkları, yazarın 

“İzmir’de Kız Çocuklarının Eğitiminin Kurumsal Gelişimi (1883-1918), Türklerde Kadın, 1. 

Baskı, Kömen Yayınları:223, Konya, Mayıs 2020, ss.275-301” adlı çalışmasından alınmıştır. 
52 Songül Keçeci Kurt, Osmanlı Devletinde Kadın Eğitimi Harem’den Mektebe, Hazine 

Yayınları, İzmir, 2011, s.92, 100. 
53 BOA., MF.MKT., 216/43, 27.01.1312. 
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Vilayeti’nden bilgi istemiştir.54 Neticede 8 Ocak 1894 tarihinde kız rüşdiye 

binasının inşaatına başlanmasına rağmen, öngörülen masraf tutarında görülen 

farklılık ve irade-i seniyye olmadan yapılan harcamalar nedeniyle binanın 

bitirilmesi gecikmiştir.55 Aydın Valiliği başlangıçta bağımsız bir rüşdiye 

binasının 105.000 Kuruşla bitirilebileceğini hesap etmişken, daha sonra 

20.000 kuruşluk masrafla Çivici Hamamı civarındaki dört hanenin birleştirilip 

okul haline getirilmesini teklif etmiştir.56 Neticede Çivici Hamamı civarındaki 

dört hanenin kız rüşdiyesine dönüştürülmesine karar verilmiştir. Hanelerin 

okula dönüştürülmesi için gerekli olan harcama tutarı 55.550 Kuruş 20 Para, 

hanelerin tahmin edilen fiyatı 80.000 Kuruş olarak hesap edilmiştir. Toplamda 

135.550 Kuruşa mal olan kız rüşdiye binasının tefrişatı için de 4.500 Kuruşluk 

bir gider hesap edilmiştir.57 Kız rüşdiye binasının inşaatı için öngörülen 

giderler/ek giderler konusunda Maarif Nezareti’nin ilgili evrakların 

gönderilmesine ve harcamalar konusunda gerekli izninin alınmasına dair 

yazışmasının devam ettiği bir sırada binanın bitirilip “birkaç gün içinde” resmi 

açılışının yapılacağı Aydın Valiliği’nin 28 Aralık 1893 tarihli yazısında ifade 

edilmiştir.58 Valiliğin 22 Şubat 1894 tarihli tahriratında ise “makrûn hazret-i 

padişahî yevm-i mes‘ûdunda küşâd edileceği beyanıyla inşasına sarf 

olunan…” denilmiştir.59 İzmir Kız rüşdiyesine ilişkin İrade-i Seniyye de 14 

Ağustos 1894 tarihlidir.60 Maarif Nezareti’nin İrade’ye ilişkin Aydın 

Vilayeti’ne çektiği telgrafta açık bir şekilde “İnas mekteb-i rüşdiyesinin irade-

i seniyye şerefsüdûr ettiğinden usûl-i dairesinde yevm-i mes‘ûd-ı cülûs-ı 

hümayûnda resm küşâdının icrâ buyurulması müstesnadır” denilmiştir.61 

Anlaşılan o ki bina eğitim ve öğretime Sultan Abdülhamid’in doğum günü 

olan 21 Eylül’de (1894) açılmıştır.  Dört haneden oluşan okul binası 16 Şubat 

1895 tarihinde yangına karşı sigortalanmıştır. Osmanlı Sigorta Şirketi ile 

yapılan sözleşmeye göre kız rüşdiye binasına 1.200 Lira kıymet takdir edilmiş 

ve temelleri de dâhil olmak üzere senelik 2 lira 86,5 Kuruş bir sigorta 

bedelinde anlaşılmıştır.62  

 

 

54 BOA., MF.MKT., 139/56, 24.09.1309. 
55 BOA., MF.MKT., 191/61, 24.09.1309. 
56 BOA., MF.MKT., 193/42, 11.07.1311. 
57 BOA., MF.MKT., 216/43, 27.01.1312. Ayrıca: BOA., MF.MKT., 246/25, 24.07.1312. 
58 BOA., MF.MKT., 193/42, 11.07.1311. 
59 BOA., MF.MKT., 196/108, 16.08.1311. 
60 BOA.BEO., 456/34180, 12.02.1312.  
61 BOA., MF.MKT., 216/43, 27.01.1312. 
62 BOA., MF.MKT., 246/25, 24.07.1312. 
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Bu arada 1312 Aydın Vilayeti Salnamesi63 ile 1319 Maarif 

Salnamesi’nde64 İzmir İnas Rüşdiyesi’nin açılış tarihi Hicri 1310 (1892-3) 

olarak gösterilmiştir. Bu ise İzmir İnas Rüşdiyesi’nin 1892 yılında eğitim ve 

öğretim hayatına başladığı, iki yıl sonra da bitirilen binasına taşındığı 

anlamına gelmektedir. İzmir’de çıkan Hizmet gazetesinin 1892 yılına ait bir 

nüshasında yer alan “bilhassa Mekteb-i Rüşdi-i İnas’ın kiradan kurtarılarak 

ebniyesinde ibrâz-ı ehemmiyet ve inâyet edeceğimiz şüphesizdir” şeklindeki 

bir ibare de okulun binasına taşınmadan önce kiralanan bir binada eğitim ve 

öğretimini sürdürdüğünü göstermiştir.65 İzmir İnas Rüşdiyesi’nin 1892-1909 

yılları arasında idaresi, öğretim kadrosu, öğrenci sayısı bakımından gelişim 

seyri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 6: İzmir Kız Rüşdiyesi’nin 1892-1909 yılları arasında kadrosu 

ve öğrenci sayısı.66  

 

Tablo 6, okula kuruluş yılında muallime-i evveli ve nakış muallimesi 

kadrosu tahsis edildiğini göstermektedir. Kuruluşunu takip eden yılda bahsi 

geçen münhal kadrolara atamalar yapılırken aynı zamanda muallime-i saniye 

kadrosu tahsis edilmiştir. Muallime-i saniye aynı zamanda 1901-2’ye kadar 

nakış öğretmenliğini birlikte yürütmüştür. Okulun öğretim kadrosuna 1901-

 

 

63 SVA-1312, s.146 
64 Sâlnâme-i Nezâret-i Ma‘arif-i Umûmiye (SNMU)-1319, s.400 
65 Tutsak, a.g.e., s.144. 
66 SVA-1312, s.146; 1313, s.122; 1314, s.124; 1315, s.96; 1316, s.96; 1317, s.96; 1319, s.84; 

1320, s.85; 1323, s.82; 1326, s.136. 
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2’de muallime-i salise, 1905-6’da da biçki ve dikiş öğretmeni dâhil olmuştur. 

Ayrıca 1896-7’de okulun muallime-i saniyesi olan Yaşar Hanım,1902-3 

yılında muallim-i evvelliğe (aynı zamanda müdüreliğe) terfi etmiştir. Yaşar 

Hanım, Sıdıka Hanım’ın 15 Haziran 1895’te ölümünden sonra göreve 

gelmiştir. Darülmuallimat mezunu olan Yaşar Hanıma 400 kuruş olan 

maaşına ek olarak nakış muallimeliği için 250 kuruş verilmiştir.67 Gerek 

muallime-i saniyelik, gerekse muallime-i evveli görev süresine bakıldığında 

Yaşar Hanım’ın okulun en uzun görev icra eden öğretmeni olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu ise sistemin kendi içinde liyakatli insanları üst görevlere 

taşımaya teşvik ettiğini göstermektedir. 1908-9 yılında okulun öğretmen 

sayısı, beş öğretmenle en yüksek sayıya ulaşmıştır. Okulun 1908-9’daki 

öğretmen sayısı gibi öğrenci sayısı da en yüksek sayıya ulaşmıştır. 1895-6’da 

22 olan öğrenci sayısı 1908-9’da 135’e ulaşmıştır ki bu 14 yıllık zaman 

diliminde okulun öğrenci sayısının %513,6’lık bir artış gösterdiği anlamına 

gelmektedir. Bu da gerçekten Maarif Nezareti tezkiresinde denildiği gibi 

“İzmir şehri cesamet ve ehemmiyeti” ile dikkate değer bir şehir konumunda 

olduğunu teyit etmiştir.  

Okuldan mezun olanlar, kız ibtidai okullarının önemli öğretmen 

adayları durumunda idiler. Denilebilir ki, vilayet dâhilinde bulunan kız ibtidai 

okul öğretmenlerinin önemli bir kısmı İzmir İnas Rüşdiyesi mezunu idi. Esas 

itibariyle okullar için Darülmuallimat mezunlarının temin edilemediği 

zamanlarda rüşdiye mezunlarından yararlanılması yoluna gidilirdi. Bu atama 

yerel yöneticilerin inisiyatifi, Maarif Nezareti’nin onayıyla kesinlik kazanırdı. 

Ancak rüşdiye mezunlarının atanmasında yerel yöneticilerden adayları 

imtihan yapması, ilgili evrakları göndermesi istenirdi. 1908 yılında kız rüşdiye 

mezunlarının kız ibtidai okullarına atanması, Maarif Nezareti ile vilayet 

arasında sorun oluşturmuştur. Şöyle ki; 1907 yılı Nisanında Akhisar kazasına 

tabi Marmara nahiyesi kız ibtidai okulu öğretmeni Ayşe Hanım’ın yerine 

İzmir İnas Rüşdiyesi mezunlardan Hadice Hanım atanıp memuriyetinin 

tasdiki vilayetçe istendiğinde, Maarif Nezareti duruma itiraz etmiştir. Zira 

Maarif Nezareti, okul öğretmenlikleri için Darülmuallimat mezunlarının 

bulunmaması durumunda rüşdiye mezunlarının öğretmenliğe atanabileceğini, 

ancak rüşdiye mezunu öğretmen adayının yürürlükteki Darülmuallimat 

programı üzere imtihan edilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Aydın Vilayeti 

Maarif Müdürü 29 Nisan 1908 tarihli cevabi yazısında68 bu talimatın yerine 

getirilmesinin zorluğuna açıklama getirmiş ve öğretmen bulamamanın 

 

 

67 BOA., MF.MKT., 276/23, 13.02.1313. 
68 BOA., MF.MKT., 1048/10, 15.03.1326. 
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meydana getireceği sorunun eğitimi durduracağına işaret etmiştir. Önemi 

nedeniyle ilgili yazı şöyledir:  

“Vilâyet-i celile dâhilinde istihdam olunan bil-malûm inâs mekâtibi 

muallimeleri inâs mekâtib-i rüşdiyeleri mezunelerinden olub cümlesinin 

memuriyeti nezâret-i celile-i fahimanelerince musaddıkdır. Maaşlarının 

cüz’iyeti hasebiyle bu misillü muallimeliklere Dersaadet Darülmuallimatı 

mezunelerinin rağbet etmeyeceği emr-i aşikâr olmağla beraber mekatibin 

kesreti mülasebesiyle de o kadar muallime tedariki emr-i mahaldir. Şu halde 

etfal-ı inasın dahi nimet-i ilm ve maarifden istifaleri matlûb ve mültezim 

olduğuna göre gerek mücaddeden küşad olunan ve gerekse birbirisiyle? 

Muallimelikleri inhilâl eden inâs mekâtibine ber mucib program-ı tedrisat 

ifâsına muktedir inas rüşdiyesi mezunlarından muallime intihâb olunarak 

sâye-i maarifvâye-i hazret-i padişahîde ikmâl-ı nevâkısa çalışmaktadır. Bu 

kabil olarak Akhisar kazasına tabi Marmara nahiyesi inâs ibtidai mektebi 

muallimeliğine inas rüşdiyesi mezunelerinden Hadice Hanım intihâb 

olunmuşken salifü’l-arz emirnâmede Dersaadet Darülmuallimatı programı 

mucebice imtihânın icrası irade ve ferman buyurulmuş ve halbuki rüşdiye 

tedrisatı Darülmuallimat tedrisatına muvâfık olmadığı cihetle bu misillü 

muallimâtın imtihana yanaşmayacaklarından kat‘a nazar-ı eğir bu usûl ta‘kib 

olunacak olursa taşradaki inâs ibtidaî mekâtibine muallime tedariki kabil 

olamaması yüzünden mekâtibin mesdûd kalacağı ve bu suret-i rızâ-i ‘âlîye de 

muhâlif olacağından ve esasen rüşdiye programı ibtidaî programının  

fevkinde olmak hasebiyle rüşdiye şahâdetnâmelerinin ibtidai mekâtibi 

muallimeliklerinde istihdamlarına kemâkân müsaade buyurulması muktezi 

olmakla hanım-ı mumaileyhanın ….. tasdik-i asâlet-i memuriyetine müsâ‘ade-

i celileleri sezâvâr buyurulmak babında emr ve ferman…” 

Vilayetin bu cevabı üzerine Maarif Nezareti gerekçeyi makul görmüş 

ve İzmir İnas Rüşdiyesi mezunu Hadice Hanım’ın imtihan yapılmadan 

Marmara İnas İbtidai öğretmenliğine atanmasını onaylamıştır. Bu olay, 

Osmanlı eğitiminde yetişmiş insan gücünün yetersizliğini ortaya koyduğu 

gibi, yerel yöneticilerin sistem içinde etkisi ve yeri konusunda kayda değer 

ipuçları vermektedir.  

Bu arada okul programında yer alan dersler 1869 Maarif 

Nizamnamesi’nde belirlenmiş ve sonraki yıllarda programda düzenlemeler 

yapılmıştır. 1869 Nizamnamesine göre öğrenim süresi dört yıl olan kız 

rüşdiyelerinde okutulacak olan dersler şöyleydi. Mebadi-i Ulûm-u Dinîye 

(Din ilimlerine giriş), Lisan-ı Osmani Kavâidi (Osmanlı lisanının 

kaideleri/grameri), Mebadi-i Kavâid-i Arabiye ve Farisiye (Arapça ve 

Farsça’nın gramerine giriş), İmla ve İnşa, Müntehabat-ı Edebiye, Tedbir-i 

Menzil, Muhtasar Tarih ve Coğrafya, Aritmetik, Hesab ve Defter Tutmak 

Usûlü, nakşa medar olacak derecede Resim, Tahrir (imlâ ve inşa), 
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Müntehibat-ı Edebiyye (Seçme edebi parçalar), Tedbir-i Menzil (ev idaresi), 

Ameliyat-ı Hıyatiye (Dikiş), Musiki (mecburi değildir).  (Maarif-i Umûmiye 

Nizamnâmesi, Mad.29). Nizamnamede dört senelik kız rüşdiyeleri için 

belirlenen program 1899’a gelindiğinde ana çerçevesini muhafaza etmekle 

beraber yeniden düzenlenmiştir. İbtidai ile birlikte öğrenim süresi 6 yıl olarak 

belirlenen kız rüşdiye okullarının programındaki dersler şu şekilde idi: Elifba 

ve Şifahî Malûmât Kur’an, Kur‘an-ı Kerim Maatecvid,  Ulûm-u Dinîye, 

Kıra’at, İmlâ, Kitabet, Kavâ‘id-i Lisân-ı Osmanî, Arabî, Farisî, Hüsn-ü Hat, 

Dürûs-u Eşya ve Malûmât-ı Nâfi‘a,  İdâre-i Beytiye, Ahlâk, Hıfzı’s-Sıhha, 

Hesâb, Coğrafya, Tarih, El Hüneri.69 Bu program 1869 programıyla 

kıyaslandığında beceri derslerine önem verildiği kolayca fark edilecektir. Bu 

programın ibtidai kısmı için Aydın Vilayeti Maarif Müdürlüğü itirazda 

bulunarak programın 4. Sınıf için ağırlığından şikâyet etmiştir. Ona göre 4 

sınıf olarak eğitimi öngörülen ibtidai kısmının üç sınıfa düşürülmesi maarif 

tertibatına aykırı olacağından “programın 4. Sınıf talibâtının kaldırabileceği 

derecede tertib olunması” gerekmekteydi. Aydın Maarif Müdürlüğü bu 

bakımdan öğrencinin “kaldırabileceği” yeni bir program teklifinde bulunmuş 

ve söz konusu teklif Maarif Nezareti’nce kabul edilmiştir.70 Ortaya çıkan 

sonuç, merkezî yönetim ile yerel talepler konusunda bir uzlaşı sağlandığını 

göstermekle birlikte Osmanlı eğitim sisteminde bir pedagoji sorununun 

olduğunu açıkça göstermektedir. 

 

B. Karşıyaka Kız Rüşdiyesi 

Karşıyaka’da bir kız rüşdiyesinin tesisine ilişkin talep ilk defa 1904 yılı 

sonlarında gündeme gelmiştir. Bu tarihlerde Karşıyaka 800 hane, 2.400 

nüfustan oluşan bir yerleşim yeri idi. Maarif Nizamnamesi’ne göre Karşıyaka 

sahip olduğu hane ve nüfus sayısının fazlalığı dolayısıyla bir kız rüşdiyesini 

hak etmekteydi.  Zira yasaya göre burada rüşdiye okulunun açılması için 

nüfusunun 500 hanenin üstünde olması yeterliydi. Kız rüşdiyesine duyulan 

ihtiyaç Vilayet Maarif Komisyonu’nda ele alındığında Karşıyaka’daki kız 

çocuklarının ibtidaiden sonraki tahsilinin zorluğu üzerinde durulmuştur. 

Aydın Vilayeti’nin 3 Aralık 1904 tarihinde Maarif Nezareti’ne gönderdiği 

yazıda, Karşıyaka’da kız çocuklarının ibtidaiyi bitirdikten sonra “külliyen” 

rüşdiye öğretimi için İzmir’e gitmek zorunda kaldıkları, bunun ise türlü 

zorluklara neden olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle inşası düşünülen rüşdiye 

için gerekli olan 365 Liranın sarfına izin verilmesi istenmiştir ki, hesaba göre 

 

 

69 SNMU-1316, s.393. 
70 BOA., MF.MKT., 223/30, 04.03.1312. 
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bu miktarın 165 Lirası bölge halkının ianesiyle, 200 Lirası da vilayet maarif 

hissesinden karşılanacaktı. Aydın Vilayeti’nin 3 Eylül 1905 tarihli başka bir 

tahriratında ise 165 liranın 149 lirasının toplanıp bankaya yatırıldığı kalan 

kısmının ise konser ve tiyatro hasılatından karşılanacağı belirtilmiştir. Bu 

yazıda kalan 200 Liranın maarif hissesinden tahsil edilmesi için izin 

istenmiştir. Nitekim Maarif Nezareti bu talebi kabul edip kız rüşdiye binasının 

bitirilmesini istemiştir (2 Nisan 1906).71 1906 yılı sonunda da okulun levazım-

ı tesisiyesi için 4.994 Kuruşun ödenmesine izin verilmiştir.72 Nihayette 

Matbuat Dairesi’ne gönderilen 20 Aralık 1906 tarihli yazıda Karşıyaka Kız 

Rüşdiyesi’nin vilayet sivil ve askerî yöneticileri ile bölgenin ileri gelenlerinin 

huzurunda açıldığı bildirilmiştir.73 Yeni kız rüşdiye binası sekiz odadan 

oluşmaktaydı. Alt katı yemekhaneye ayrılmıştı. İki buçuk katlı olan binanın 

üst katında kız rüşdiye öğrencileri, alt katında kız ibtidai öğrencileri ders 

görmekteydi.74 Karşıyaka Kız Mektebinde 1908-9 yılında muallime-i evveli 

vekili, muallime-i saniye ile birer bevvab ve bevvabe görev yapmaktaydı. 

Okulun öğrenci sayısı ise 13 idi. 

 

C. İzmir Merkezinde Özel Okul Statüsünde Rüşdiye Eğitimi Veren Kız 

Okulları 

1. Bedreka-yı İrfan (İrfanın Rehberi) Mektebi 

19. yüzyıl sonlarında İzmir’de erkek çocuklar için açılan ve giderek sayıları 

artmaya başlayan özel okullar,  20. Yüzyıl başında kız çocuklarının eğitimine 

de yönelmişlerdir. İzmir’deki ilk özel kız mektebi 1901 yılında Darülirfan 

mektebinin kurucusu Yusuf Rıza tarafından kurulmuştur. İhtiyat, ibtidai ve 

rüşdiye kısmı bulunan Bedreka-yı İrfan, Arap Fırını caddesinde Medine 

Yokuşu başındaki binada açılmış; bir süre sonra binanın dar geleceği 

gerekçesiyle Keresteci İbrahim Bey’in konağına taşınmıştır. Okulun kurucusu 

Yusuf Rıza Efendi Bedreka-yı İrfan’ın açılış gayesini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Ahlâk ve kızlara lazım hakiki malumat ve ciddi ve ameli hünerler ve intizam, 

nezaket, işte mektebin programına üssü’l-esas olan bunlardır. Bir İslâm, bir 

Türk hanımına şu zaman-ı terakkide ne gibi şeyler lazım ise hepsi bu mektebde 

öğrenilmektedir. Terekkiyat-ı akliye ameli tedrisat ile icra olunmaktadır. 

Dindar, masum, ahlaklı, fikirli, müktesad, hünerli, becerikli, nazik, sağlam, 

atik valideler yetiştirmek için lazım olan amelî ve nazarî dersler 

 

 

71 BOA., MF.MKT., 839/48, 11.01.1323. Ayrıca BOA., ŞD., 221/11, 05.11.1323; BOA., İ.MF, 

12/6, 02.01.1324. 
72 BOA., MF.MKT., 966/17, 17.10.1324. 
73 BOA., MF.MKT., 969/26, 04.11.1324. 
74 Tutsak, a.g.e.,s.146. 
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verilmektedir.”75 Yusuf Rıza Bey aydın fikirli bir insandı. Toplumun 

aydınlanması, vatanının ilerlemesini kendisine gaye edinmişti. Kız 

çocuklarının eşitliğinden yanaydı. Aydın Valiliğine yazdığı 17 Mart 1912 

tarihli yazıda76 “kızları okutmak, onları erkek evlatlarımızla dimağda müsavi 

(eşit) bulundurmak ve bir kanadla uçulamayacağını i‘tikâd eylediğim için 

‘Bedreka-yı İrfan’ namında bir hususî kız mektebi dahi tesis eyledim” diyordu. 

Bu düşüncelerini ifade etmeyi gerekli gördüğü söz konusu yazıyı okullarının 

ekonomik olarak zor durumda bulunmasından dolayı kaleme almıştı. O, 

“mekteblerin devam ve terakkilerine medar olmak üzere şayan-ı millet ve 

vatan ile mütenasib” bir miktar paranın borç olarak tahsis edilmesini talep 

etmiştir. İhtiyaç duyduğu parayı talep ederken eğitimin değerini ve kendisinin 

bu yoldaki hizmetini şu şekilde açıklamıştır: “Muallim ve muallime 32 nefer 

maarif hadimi arkadaşlarım ile millet yolunda kanaatimce bu vatana bugün 

en büyük ve hayli hidmet olan neşr-i irfan yolunda ömür geçiriyorum. 

Hükümete hiç bâr (yük) olmayarak 800’e karib zükûr ve inâs evlâd-ı vatanı 

ta‘lim ediyorum. Açtığım mekteblerde tahsilin çok yolunda olduğunu ta‘lim ve 

taallümden (öğretimden) anlayan zevat-ı kirâm tasdik etmektedirler.” 

Nihayette Maarif Nezareti 4 Nisan 1912 tarihli telgrafında Yusuf Rıza Bey’in 

talebini uygun görmekle beraber istenen paranın nezaretçe mekâtib-i hususiye 

ve ikramiyesinden karşılanamayacağına, “münâsib” miktarın vilayetçe 

verilmesine karar vermiştir.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Tutsak, a.g.e., s.216-217. 
76 BOA., MF.İBT., 366/7, 16.04.1330, s.1. 
77 BOA., MF.İBT., 366/7, 16.04.1330, s.3. 
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Tablo 6: 1908-9 yılında Bedreka-yı İrfan Mektebi’nin programında yer alan 

dersler, öğretmen ve öğrenci durumu.78  

YIL Kurucusu Programdaki Dersler Öğretmen 
Öğrenci 

Sayısı 

1908-9 

 

Yusuf Rıza 

Efendi 

(İzmir Paye-i 

Mücerredi) 

Müdire, Coğrafya, Tarih, 

Vezaif-i Muhadderat 
Zehra Hanım 

71 

Türkçe, Vezaif-i Ebeveyn, 

Kitabet-i Hususiye ve İlm-i 

Tedris-i Menzil 

Mihrinaz 

Hanım 

Kur’an-ı Kerim, Ulûm-ı 

Diniyye, İlm-i Ahlâk ve Farisî 
İhsan Hanım 

Arabî, Türkçe 
Muzaffer 

Hanım 

Hıfzı’s-Sıhha, Usûl-i Terbiye-i 

Etfâl, Lügat 
Nazife Hanım 

Nakış, El İşleri, Tanzim-i Eşya 
Madmazel 

Lizet 

Kola Muallimesi 
Madmazel 

İstilla 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Bedreka-yı İrfan’ın programı büyük ölçüde 

dil, din ve beceri derslerinden oluşmuştur. Çocukların nakış ve dikiş 

dersleriyle el becerilerini geliştirerek ürettikleri eşyalar okulun salonunda 

sergilenirdi.79 Programdaki dersler, kız çocuklarını geleceğin anneleri olarak 

görüp iyi bir ev hanımı yetiştirmek amacına uygun olarak belirlenmiştir. 

Okulda yabancı öğretmenlerden yararlanılmıştır. Nakış, El İşleri, Tanzim-i 

Eşya, Kola gibi daha ziyade beceri gerektiren derslere Lizet ve İstilla adlarında 

iki farklı yabancı öğretmen girmiştir. 1908-9’da 7 öğretmene sahip olan 

okulun 71 öğrencisi mevcuttu. Okulun öğrenci sayısı, o günün şartlarına göre 

kalabalık olduğunu göstermektedir.  

 

2. Ravza-yı İrfan (İrfanın Bahçesi) İnas Mektebi 

Ravza-yı İrfan İnas Mektebi, 1905 yılında İstanbul Darülmuallimat 

mezunlarından Fatma Zişan Hanım tarafından kurulmuştur. İzmir’de Arap 

Fırını Caddesi’nde bulunan bu okul ibtidaiye ve rüşdiye derecesinde eğitim 

vermekteydi.80 1908-9’da Ravza-yı İrfan İnas Mektebi’nin programındaki 

dersler, öğretmen kadrosu, öğrenci sayısı şöyledir. 

 

 

 

78 SVA-1326, s.145. 
79 Tutsak, a.g.e., s.217. 
80 Tutsak, a.g.e., s.229. 
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Tablo 7: 1908-9 yılında Ravza-yı İrfan İnas Mektebi’nin programında yer 

alan dersler, öğretmen kadrosu ve öğrenci sayısı.81 

YIL Kurucusu Müdür Programdaki Dersler Öğretmen 
Öğrenci 

Sayısı 

1908-9 

Fatıma 

Zişan 

Hanım 

Fatıma 

Zişan 

Hanım 

Kur’an-ı Kerim, 

Ulûm-ı Diniyye, 

Kavaid-i Osmaniye,  

Coğrafya, Kıraat-ı 

Türkiye, Tarih, Hesab, 

İmla, İdare-i Beytiye, 

Hıfzı’s-Sıhha, Lügat 

Fatıma Zişan 

Hanım 

87 

Kur’an-ı Kerim, 

Ulûm-ı Diniyye, Sarf-ı 

Osmanî, Coğrafya, 

Kıraat-ı Türkiye, 

Ahlâk, Lügat, İmla ve 

Hesab  

İfâkat Hanım 

Kur’an-ı Kerim, 

Lügat, Kıraat, İmla ve 

Hesab 

Saniye Hanım 

Ecza-yı Şerife 

(Kur’an-ı Kerim’i 

meydana getiren otuz 

cüz), Kıraat, Elifba, 

Hesab Zihnî 

Saadet Hanım 

Nakış  
Madam 

Amelya 

Dikiş  
Madmazel 

Espasya 

 

Tablo 7’de Ravza-yı İrfan İnas Mektebinin idare ve öğretim kadrosuna 

bakıldığında okulun kurucusu ve müdürü olan Fatma Zişan Hanım girdiği 

dersler itibariyle de okulun önde gelen öğretmeni konumundadır.  ibtidaiye ve 

rüşdiye programı birlikte verilen Ravza-yı İrfan İnas Mektebi’nde Fatma 

Zişan Hanım ile birlikte altı öğretmen görev yapmıştır. Okulda okutulan 

dersler Bedreka-yı İrfan Mektebi’ndeki derslerle büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Ravza-yı İrfan’da da Nakış ve Dikiş derslerini yabancı öğretmenler vermiştir. 

Okulun 87 öğrenciye sahip olması talep edilen bir okul olduğunu göstermiştir. 

 

 

 

 

 

81 SVA-1326, s.145. 
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V. Sonuç 

Rüşdiyeler, Osmanlı Devleti’nde modern eğitime duyulan ihtiyacın bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. İzmir, Osmanlı taşrasında modern eğitime gösterilen 

ilginin öne çıkan şehirlerinden olmuştur. İzmirlilerin “usul-ı cedid” eğitimine 

gösterdikleri ilgi, rüşdiye sayısında görüldüğü gibi, bu okullarda okuyan 

öğrenci sayısının artışında da kendini göstermiştir. İzmir’de ilk rüşdiyenin 

açıldığı 1858’den 1908’e uzanan 50 yıllık süreçte devlet tarafından açılan 

resmi rüşdiye sayısı 16’yı bulmuştur ki bunların 3’ü nahiyelerdeydi. Özellikle 

1870’li yıllar, İzmir’de rüşdiyelerin altın çağını yaşadığı yıllar olmuştur. 

Seferihisar hariç kazalardaki bütün rüşdiyeler bu tarihlerde doğmuştur. Bahsi 

geçen resmi rüşdiyelerin ikisi ise kız rüşdiyesi idi. İzmir’deki yabancı 

okulların eğitim yaşamı üzerindeki gücü ve baskısı, Müslüman çocukların 

eğitimi için açılan modern okulların artışında ciddi bir etkiye sahip olmuştur. 

Öyle ki yabancı okulların üstünlüğü Müslümanlar için mahcup ve tahkir edici 

bir mahiyet kazanmıştır. Devletin İzmir’de açtığı ya da açmayı düşündüğü 

okullar ve bu okulların ihtiyaçları, daha ziyade yerel imkânlar, fedakârlıklar 

ve gayretlerle karşılanmaya çalışılmıştır. Özellikle malî ve fizikî 

imkânsızlıklar gecikmelere neden olurken; yetişmiş insan gücü eksikliği, 

öğretmenlerin ders yükü fazlalığı, bürokratik engeller gibi sebepler eğitimin 

niteliğini etkilemiştir. İzmir’de ilki 1886 yılında kurulan özel statüdeki 

okullar, 1890’ların sonlarından itibaren ciddi bir artış göstermiştir ki bu 

durum, İzmirlilerin modern eğitime rağbetinin bir başka göstergesi olmuştur. 

Nitekim İzmir’deki özel okulların sayısı 1919’a gelindiğinde 18’i bulmuştur. 

İzmir’in, eğitim, kültür ve düşünsel alandaki gelişimi açısından diğer birçok 

Osmanlı taşra kentlerine göre öncelik ve yoğunluk gösterebilecek konuma 

sahip olduğu söylenebilir. Ancak her zaman ve her yerde güzel ile çirkinin, 

doğru ile yanlışın, hakk ile haksızlığın, akıl ile akıldışılığın, hurafe ile 

gerçeğin, klasik yapı ile “yeni”nin rekabetine tanık olunmuştur. Mahkeme-i 

Şer’iye Baş Kâtibi ve Mukavelât Muharriri erkek evladın kız evlattan “daha 

âlî (yüksek) bir mertebede malûmât iktisâb etmeleri” gerektiğini, dolayısıyla 

da erkek çocukların önceliğini ve üstünlüğünü savunurken, gerçek bir aydın 

olan Darülirfan ve Bedreka-yı İrfan’ın kurucusu Yusuf Rıza Efendi erkek ve 

kız evlatların eşitliğini savunmuştur. Tıpkı Atatürk gibi düşünen Yusuf Rıza 

Efendi toplumun “tek bir kanatla uçmayacağını” haykırıyordu. Zira Atatürk 

de diyordu ki, “Bir heyeti içtimaiye (toplum), bir millet erkek ve kadın denilen 

iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bir kitlenin bir parçasını terakki 

ettirelim (ilerletelim), diğerini müsamaha edelim (hoş görelim) de kitlenin 

heyeti umumiyesi (hepsi) mazharı terakki olabilsin? Mümkün müdür ki bir 
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camianın yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara 

(göklere) yükselebilsin?”82 
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MALİSOR İSYANI VE OSMANLI 
DEVLETİ'NİN TUTUMU* 

 
Hasan BABACAN** 

Giriş 

XIX. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, Balkanlarda, Balkan milletlerinin 

bağımsızlık hareketleriyle mücadeleye başlamıştı. Bu hareketler Sırplarla 

başlamış, Rumlarla ve diğer Balkan kavimleriyle devam etmiştir. Bu arada 

Arnavutluk bölgesinde de halkın büyük kesimi Müslüman olan kesim 

Osmanlı Devleti’ne bağlılığına devam ederken kuzeyde bulunan ve Karadağ 

ile Arnavutluk arasında kalan Malisya bölgesinde yaşayan Katolik 

Arnavutların oluşturduğu Malisörler denilen kesim, Sultan II. Abdülhamid 

devrinde ayrılıkçı hareketlere başlamıştı. Bunlara karşı devletin aldığı güçlü 

tedbirlerle pek fazla bir harekette bulunamamışlardı.  

Ancak, Osmanlıcılık fikriyle yola çıkan İttihatçılar, İkinci 

Meşrutiyet’in ilanından sonra bölgedeki ayrılıkçı faaliyetlerin artması ve 

Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhak edilmesi üzerine, Balkanlarda 

etkisini arttırmak isteyen diğer güçler de müdahalelerini yoğunlaştırmışlardı. 

Bu fırsattan istifade etmeye çalışan ve Arnavutluk topraklarından bir kısmını 

da sınırlarına katmak isteyen Karadağ’ın kışkırtmalarıyla Malisörler bölgede 

eylemlerini artırdılar.  

İttihatçılar, gittikçe artan milliyetçi akımlara karşı, Osmanlı Devleti’nin 

bütün vatandaşlarının Türkleşmesi ve merkezî otoritenin güçlenmesi için 

tedbirler aldılar. Arnavutların yaşadıkları bölgelerde güvenlik sebebiyle, 

silahların toplanması için kampanya başlatılmasına, meşrutiyetle, askerliğin 

bütün Osmanlı vatandaşlarına zorunlu olmasına ve vergilerin tahsiline karar 

verdiler.  

Bu durum, özerkliğe sahip olan Arnavutlarda bir memnuniyetsizliğe 

sebep oldu. 1909 yılında Çeteler Kanunun çıkarılması durumu daha da 

ağırlaştırdı. Bu Kanuna göre, herhangi bir çetenin, faaliyet gösterdiği alan için 

 

 

* Bu yazı, 25 Kasım 2012 tarihinde Arnavutluk/Tiran’da düzenlenen, “100 YEAR ALBANIAN 

INDEPENDENCE” isimli uluslararası sempozyumda ingilizce olarak sunulan bildiriden 

türetilmiştir. 
** Prof. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

babacan@mehmetakif.edu.tr 
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o bölge halkı sorumlu tutulacaktı. Çeteye katılmanın cezası idam idi. Ayrıca 

çeteye katılan ferdin ailesi de sorumlu tutulacak bütün ailesi cezalandırılacak 

ve mal varlığına el konulacaktı. 

Kosova bölgesinin kırsal alanında yaşayan Malisörler, 1910 yılı Mart 

ayında silahlandılar. Bu ayaklanmalarının sebebi pazarlarda mallara konulan 

yeni vergilerdi. Ayaklanmaya son verilmesi için Osmanlı Hükümeti sert 

tedbirler almaya karar verdi. Böylece, Nisan ayının ortalarında 16.000 kişilik 

bir orduyla Şevket Turgut Paşa Üsküp’e geldi. Kaçanik vadisinde, Arnavut 

aşiretler ile Osmanlı ordusu arasında gerçekleşen birkaç çatışmadan sonra 

ayaklanma bastırıldı. Osmanlı Hükümeti, Kuzey Arnavutluk’ta muhtemel bir 

genel ayaklanmanın başlaması halinde, Kosova’da kullandığı aynı sert 

yöntemleri kullanacağını bildirerek aşiretleri uyardı1. 

Duruma daha iyi hâkim olabilmek amacıyla Harbiye Nazırı Mahmut 

Şevket Paşa 40.000 kişilik orduyla Kosova’ya geldi. Güç kullanarak halkın 

bir kısmını silahsızlandırmak suretiyle güvenliği sağladı. Görüldüğü üzere 

1911 yılındaki büyük Malisör İsyanından önce de, Kuzey Arnavutluk’ta bazı 

huzursuzluklar ve bir takım küçük çaplı isyan hareketleri meydana 

gelmekteydi. Bu küçük çaplı çatışmalar ve taşkınlıklar şüphesiz tek bir sebebe 

bağlanamaz. Bunların idarî, siyasî, malî vs sebeplerini olduğu gibi dış 

tahriklerin de rolünü göz ardı etmemek gerekir.  

 

A- Malisör İsyanı’nın İdarî sebepleri 

Kosova’daki durumun sakinleşmesinden sonra İşkodra vilayetinde güvenliğin 

sağlanması için Şevket Turgut Paşa görevine devam etti2. Puka, Dukajini ve 

Büyük Malisya’nın Kuzey bölgeleri çok önemliydi. İstanbul’da yayınlanan 

Şkiptari gazetesine göre İşkodra vilayeti ile Karadağ sınırı arasındaki 

bölgelere Şevket Turgut Paşa’nın seferini engellemek amacıyla yaklaşık 9.000 

isyancı toplanmıştı.  

İşkodra vilayetinin sivil yetkilileri, Katolik Malisörlerin Osmanlılara 

karşı geleneksel bir düşmanlığı olduğunu göz önünde bulundurarak bu 

seferinin başarıyla tamamlanması için tedbirler aldılar. Vali Bedri Paşa ise 

Pulti, Şala, Şoşi, Nikay ve Menturi kabilelerinin aralarını açmak için uğraştı. 

Bedri Paşa, Mirdita’nın (Kuzey Arnavutluk’ta bulunan ve Arnavut 

Katoliklerden oluşan bir bölge şehridir. Osmanlı zamanında özerkliğe sahipti) 

 

 

1 Hasan Bello, Osmanlı ve Arnavut Kaynaklarına Göre Arnavutluk’ta 1911 Malisörler İsyanı, 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul 2009, s. 27.  
2 BOA, DH. SYS, 18/2-1. 
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en büyük ailesinin reisi olan Preng Bibe Doda ile görüşmeler yaparak 

Osmanlıya sadık kalmak şartıyla bölgenin bütün vergi borçlarının 

affedebileceği sözünü verdi. Şevket Turgut Paşa ile Katolik Malisörler 

arasında herhangi bir savaşın çıkma durumunda tarafsız kalmalarını istedi. 

Preng Bibe Doda teklifi kabul ederek yakın bir tarihte detaylarını görüşmek 

üzere İstanbul’a seyahat edeceğini bildirdi3. 

Malisörlerin önemli liderlerinden biri olan Dede Gjo Luli, bazı kabile 

reisleri ile beraber İşkodra’ya gelerek silahlarının ve eski vergilerinin 

toplanmaması için İşkodra valisi Bedri Paşa’ya dilekçe sundu. Ayrıca, Malisör 

gençlerin de Anadolu’ya asker olarak gönderilmemelerini istedi. Çünkü 

silahlar Malisörler için kutsaldı ve Osmanlı Devleti buna daha önce müsaade 

etmişti. İşkodra Valisi Bedri Paşa bu isteklerini kabul etmedi. Ayrıca onları 

verilen emirlere karşı gelirlerse cezalandırmakla tehdit etti. 

Bu hadiseden sonra Jön Türk Hükümeti’nin aldığı sert tedbirleri şikâyet 

etmek amacıyla başta Kastrati’nin reisi Nikola Maraş Luca olmak üzere diğer 

bazı kabilelerin reislerinden Dode Preçi, Nikolle Doda, Denush Maraşi isimli 

şahıslar Avusturya Konsolosuna geldiler. Konsolos, yabancı bir devletin 

içişlerine karışamayacağını belirtip sabretmelerine yönelik bir cevap verdi. 

Daha sonra ziyaret ettikleri Rus konsolosundan ise konuyla ilgili şikâyetlerini 

hükümete bildireceğine dair söz aldılar4. 

Bu sırada Şevket Turgut Paşa, 3000 kişilik bir birliğin başında 

İşkodra’ya doğru yola çıktı. Bunun üzerine Dede Gjo Luli ve Mehmet Şpendi 

isimli iki kabile reisi Şevket Turgut Paşadan kaçmak amacıyla Hoti ve Şaleden 

yirmi üç aileyi Triepşi dağlık bölgesine doğru uzaklaştırdılar. Şevket Turgut 

Paşa İşkodra’ya varır varmaz sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca vilayetten 

sorumlu bir askeri mahkeme kurdu. Ona göre bu tedbirler güvenliğin 

sağlanması için mutlaka alınması gereken önlemlerdi. 

Akşamdan sabaha kadar sokağa çıkma yasağı konuldu. Ayrıca, 

isyancılar hakkında bilgilere sahip oldukları halde yetkilileri haberdar 

etmeyenlerin cezalandırılacağı da halka duyuruldu. Şevket Turgut Paşa Büyük 

Malesiya’da görev yapan papazların isyancılar ile mesafe koymalarını ve 

isyancıları hareketlerinden vazgeçirmek için onlara tavsiyelerde 

bulunmalarını istedi. Bunun için İşkodra Başpiskoposu Yak Serreqi’ye baskı 

yaptı5. Onların bir bölümü emirlere uymayarak direnmeye devam ettiler. 

Şevket Turgut Paşa zaman kaybetmeden görüşme bahanesiyle bütün 

 

 

3 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 28-29.  
4 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 29. 
5 BOA, HR. SYS, 146/35; Hasan Bello, Aynı Tez, s. 30. 
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bayraktarları İşkodra’ya davet edip tutukladı. Ordunun emirlerine karşı çıkan 

bütün köylerin bombalanmasını emretti. İsyanın bazı liderleri tutuklanarak 

Üsküp’e gönderilip askeri mahkemeye sevk edildiler. Ağustosun ortalarına 

kadar İşkodra vilayetinde 147 525 silah ve 595 322 mermi topladı6. Ancak 

Karadağ sınırı yakınlarında yaşayan nüfusu ve özellikle Katolik Malisor 

kabilelerini silahsızlandıramadı. 

 

B- İsyanın Siyasî sebepleri 

Şevket Turgut Paşa’nın uyguladığı baskı nedeniyle Arnavut Katoliklerinin 

ailelerinin büyük bir kısmı sınırı geçip Karadağ’a sığınmak istediler7. İlk 

gidenlerden biri Osmanlı güçlerine silahlarını teslim etmeyi reddeden Kosova 

liderlerinden İsa Boletini’ydi8.  

18 Haziran 1910 tarihinde İşkodra Valisi Bedri Paşa telgraf aracılığıyla 

İsa Boletini’nin Osmanlı-Karadağ sınırını Andriyevica’nın yakınlarında 

geçtiğine dair İstanbul’da Dâhiliye Nazırı’nı bilgilendirdi. Avusturya-

Macaristan’ın konsolosu ise İsa Boletini’nin 70 kişilik bir güçle sınırı 

geçtiğine dair bilgi verdi. Karadağ yöneticileri bu lideri ve onunla beraber 

gelen adamlarını daha münasip bir zamanda kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanmak amacıyla Osmanlı sınırından uzak bir yere yerleştirmek için 

tedbirler aldılar. İsa Boletini’nin Arnavut milliyetçileri arasındaki etkisi 

nedeniyle, onun, Karadağ’a kaçışı batılı güçlerin diplomatik temsilcileri 

tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. Meselâ İngiliz gazetelerinden The 

Times bu hadiseyi “Ünlü komutan İsa Boletinini” başlığıyla okurlarına 

duyurmaktaydı. 

Büyük sayıda Malisör isyancılarının Karadağ’a geçmesi Osmanlı 

Devleti ile Karadağ arasında bir diplomatik meseleye dönüşecekti. Karadağ 

Kralı Nikola isyancılara verdiği desteği büyük güçlerinin önünde bir insanî 

yardım olarak gösteriyordu. Ancak gerçekte Kral Nikola’nın bazı emelleri 

vardı. Kral Nikola, Kuzey Arnavutluğun bazı topraklarını almak istiyordu. 

Bunun için de isyancıları Osmanlı Devleti’ne karşı sürekli kışkırtmaktaydı9. 

Arnavut mülteciler meselesinin uluslararası boyuta taşınacağından 

korkan Bâbıâlî, Karadağ sınırında daha sert tedbirler aldı. Osmanlı Hükümeti 

bu meseleyi sessiz çözmeyi planlıyordu10. Karadağ küçük ve Rus 
 

 

6 “Rumeli’de Silahların Toplanması”, Salname-i Servet-i Fünun, 1327, s. 308-309; Hasan Bello, 

Aynı Tez, s. 31.  
7 BOA, HR. SYS, dosya no.137/6. 
8 BOA, DH. SYS, dosya no.16/ 1-6. 
9 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 31. 
10 BOA, HR.SYS, 133/41. 
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yardımlarıyla ayakta tutunan bir ülke olmasından dolayı, çok sayıdaki 

Malisörleri barındırmak ve iaşelerini temin etmek konusunda güçlük 

çekiyordu. Erken bir balkan savaşından çekinen Rusya, Osmanlı Devleti 

bölgesindeki statükonun değişmesine karşıydı. Dolayısıyla Karadağ 

Hükümeti’nden, Malisörlerin iade etmelerini istedi. Aksi takdirde 

yardımlarını keseceğine dair bir uyarı yaptı. Kral Nikola Çetine’deki Rus 

elçisi Arseniyevi’yi sarayına çağırarak “Mültecileri (ya da isyancıları) kendi 

evlerine ancak Osmanlı ile Karadağ hükümetleri arasında yapılacak bir 

antlaşmaya dayalı olarak gönderebileceğini söyledi. Gerçektende bu sırada 

Kral Nikola’nın temsilcisi olan Serdar Yanko Vukotiq Podgoriça’daki 

Osmanlı temsilcisi Sadeddin Bey ile Malisörlerin yurtlarına dönüşü 

konusunda görüşmelere başlamıştı. Ancak bunun sonucu gelmedi. Serdar 

Yanko Vukotiq’in öne sürdüğü Malisörlerin dönüşünden sonra 

tutuklanmamaları ve silah taşınmakta serbest bırakılmaları şartları, Osmanlı 

Hükümeti tarafından kabul edilmedi11. 

Avrupa ülkelerinin baskılarından dolayı Osmanlı Hükümeti tavırlarını 

yumuşatmak zorunda kaldı. 11 Ekim 1910 tarihinde yaptığı bir duyuru da, 

olağanüstü hal (İdâre-i Örfiye) ilanı üzerine saklanan bütün Arnavutların 

hükümet karşıtı kabul edileceğini ve Divan-ı Harb önünde ihanetle 

yargılanacaklarını ilan etti. İlana göre, yetkilileri haberdar etmeden giden ve 

olayların çıkmasında parmağı olanların tamamı yargılanacaktı. İlanın 

yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde geri gelmeyenin malvarlığına el 

konulacaktı. Dönenler ise affedilecekti. Osmanlı Devleti ile Karadağ 

hükümetleri arasında yapılan görüşmelerde, 10 günlük geri dönüş süresi 

müddeti ve silahların teslim tarihlerinin belirsiz bir süreye uzatılması 

konusunda anlaşmaya varıldı. Malisörlere kendilerini, Osmanlı Hükümeti’ne 

karşı kışkırtanın kim olduğunu anlatmak zorunda bırakılmayacaklardı12. 

Malisörlerin evlerine dönmeleri için Karadağ’ın İşkodra konsolosu 

Duşan Gregoriq 2 Kasım 1910 tarihinde Çetine’ye gitti. Kral Nikola, herhangi 

bir yazılı garantisi olmamasına rağmen Osmanlı Devleti’ne dönenlere 

kolaylık sağlayacağına dair isyancılara haber verdi. Kral Nikola Malisörlerin 

geri dönmeleri ya da kendi devletinde (Karadağ’da) yerleşmeleri hususundaki 

kararlarında serbest bırakıyordu. Söz konusu mesele için 4 Kasım 1910 

tarihinde İşkodra valisi Bedri Paşa Çetine’ye gitti. Kral Nikola ile Bedri 

Paşa’nın görüşmeleri neticesinde iki devlet sınırında 150 metrelik tarafsız bir 

 

 

11 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 32. 
12 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 32. 
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bölgenin kurulması kararlaştırıldı13. Osmanlı Devleti Malisörlere kolaylık 

sağlayacağı vaadinde bulunarak onların dönmesi için çaba harcadı. Ancak 

bunda başarılı olamadı. Karadağ’a sığınmak isteyen Malisörlerin sayısı 

gittikçe artıyordu. Aralık 1910’da bu sayı 2500’e, 1911 yılında ise 5000 kişiye 

ulaşmıştır14. Malisörlerin büyük bölümü Podgoriça, Triepş, Dulçin (Ulqin) ve 

Berane’de yerleşirken diğer kısmı ise Nikşiq, Jabyak ve Çetine’de yerleştiler. 

İktisadi zorluklarla boğuşan Karadağ Hükümeti 2 Ekim 1910’da bir bildiri 

yayınlayarak Arnavut isyancılara yardım etmek için halkını organize olmaya 

davet ediyordu15. 

 

C- Dış Tahrikler 

Silahsızlandırma faaliyeti, cinayetler, tutuklamalar ve Arnavutça eğitim yapan 

okullarını kapanması gibi olaylar Osmanlı yönetimine karşı bir 

memnuniyetsizliğe sebep oldu. Şimdiye kadar Osmanlı Devleti’ne sadık kalan 

kısım da İttihatçılara artık farklı gözle bakıyordu. Bu ortamı diğer devletler ve 

özellikle sınırlarını genişleterek İşkodra’yı kendi başkenti yapmak isteyen 

Karadağ kullandı. Malisörlerin Karadağ’ın topraklarına geçişi, onların 

Osmanlılara karşı kullanılması için elverişli bir fırsattı. 

İttihatçılarla anlaşmazlığa düşen Arnavut milliyetçileri de bu ayrılık ve 

isyan hareketini kendi siyasetleri doğrultusunda değerlendirmek istiyorlardı. 

Bazı Arnavut milliyetçileri tutuklanmış, Arnavutça eğitimi yapan kulüplerin 

neredeyse tamamı kapanmış ve Latin harflerle neşredilen gazete ve dergilerin 

yayını yasaklanmıştı. Bu olaylar, 1910 sonbaharından itibaren yeni 

ayaklanmanın organizesini, milliyetçi bir Arnavut cemiyeti olan Manastır 

Gizli Komitesi’nin üstlenmesine sebebiyet vermiştir. Arnavutluk’un diğer 

şehirlerinde de şubeleri olan Komitenin başında milliyetçi Derviş Hima 

vardı16. Ayaklanmanın ülke içindeki merkezi Manastır şehri olurken, yurt 

dışındaki merkezi Podgoriça idi. Podgoriça’daki ayaklanmanın komitesi 

tamamen Karadağlı gizli istihbaratın kontrolündeydi17. Bu Komitenin başında 

Kral Nikola’nın yakın işbirlikçisi, Malisör ve Arnavut Katoliklerden Sokol 

Baçi idi18. 

Sokol Baci’nin oğlu Kola ise aynı zamanda onun özel sekreteriydi. Bu 

sırada Çetine’deki Osmanlı temsilcisi Sadeddin Bey, topladığı istihbaratı 

 

 

13 BOA, HR. SYS., 148/149. 
14 BOA, HR. SYS., 146/135. 
15 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 33. 
16 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 34. 
17 BOA, HR. SYS. dosya no.148/59. 
18 BOA, HR. SYS., 148/64. 
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hariciye nezaretine gönderiyordu. Buna göre Sokol Baçi’nin oğlu Kola 

Osmanlı ordusundakilere benzer silahlar, mühimmat ve askeri üniformalar 

satın almak için İtalya’ya gitmişti19. 

Ayaklanma Komitesinde Malisörlerin Şala bölgesinden Mehmet 

Shpendi, Maraş Deliya, Nike Sokoli, Mark Aliya, Büyük Malesia’dan Dede 

Gjo Luli, Mirash Luca, Luc Marku, Miraş Pali, Frano Pali ve Tom Nikola gibi 

tanınan aşiret liderleri yer alıyordu. Daha sonra bu Komite Hile Mosi, Risto 

Siliqi, İsmail Kemali, Luij Gurakuqi, Nikola İvanay vb. gibi ünlü milliyetçiler 

de katılacaktır20. Ayaklanmanın hazırlanmasında, aralarında Milli Arnavut 

Hareketi’nin bazı liderlerinin de yer aldığı İtalya’daki göçmenlerde rol 

oynadı21. Bu hareketin liderleri komşu ülkelerle ilişkilere, silah satın 

alınmasına ve özellikle bu halkların milliyetçileriyle olan iletişime çok önem 

verdiler. En çok üzerinde durulan Bulgar ve Makedon milliyetçi örgütlerle 

yapılan işbirliğiydi. Çetine’deki Bulgar büyükelçisi, bir Arnavut–Bulgar 

anlaşması için devamlı olarak Karadağ’daki Arnavut siyasî sığınmacılarla 

irtibat içindeydi22. 

Karadağ Hükümeti Osmanlı Devleti’ne karşı Arnavut ayaklanmasına 

destek verdi. Kral Nikola Kuzey Arnavutluk’u işgal etme planını hayata 

geçirmek için müttefik arayışları içine girdi. İlk önce Sırbistan ile 

Bulgaristan’dan destek istedi. Bu amaçla Çetine’deki Sırbistan’ın temsilcisini 

çağırarak ona Arnavut isyanının her iki devlete büyük kazançlar sağlayacağını 

söylüyordu. Sırbistan’ın tarafsız kalmamasını istedi. Yenipazar sancağından 

Dukajin ve Debre’ye kadar olan Arnavut toprakları üzerindeki emellerini 

açıkladı. Ayrıca, Kral Nikola, Sırbistan ile açık bir şekilde bir anlaşmaya 

varmak için kendi temsilcilerini Belgrat’a göndermeye ya da Sırp 

Hükümeti’nin temsilcilerini Çetine’ye beklemeye hazır olduğunu bildirdi. 

Ancak Sırp Hükümeti bu konuda isteksizdi. Şu an için Arnavut isyanının 

çıkması durumunda Avusturya-Macaristan’a müdahale etme fırsatı 

doğacağından Bu durum Sırbistan’ın işine gelmiyordu. Sırbistan’ın politikası 

Rusya’nın Balkanlardaki uyguladığı politikayla uyum içindeydi. Sırbistan 

Malisörler meselesinin kapatılması, Sırbistan-Karadağ arasında bir anlaşmaya 

varılması ve imzalanmasından yanaydı. Bazı Arnavut milliyetçileri, Şevket 

 

 

19 BOA, HR. SYS., 150/32. 
20 “Rumeli Ahvali”, Renin, 28 Haziran 1927, Osmanlı arşivindeki birçok belge, İsmail Kemal, 

Luij Gurakuqi Nikol İvanay v.b Arnavut ileri gelenlerinin Karadağ, Korfu ve İtalya’da yoğun 

faaliyetler içinde olduğunu kaydeder. Bu isyanların planlı, programlı ve siyasi amaçlı olduğu 

sonucuna ulaşılabilir. Nakleden, Hasan Bello, Aynı Tez, s. 34. 
21 BOA, HR. SYS. dosya no.144/4. 
22 BOA, HR. SYS. dosya no.147/71. 
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Turgut Paşa’nın seferinden sonra bir kısım Arnavut mültecilere barınma hakkı 

veren Sırbistan’ın isyancılara destek vermesini ilgiyle karşılıyorlardı. 

Bunlardan biri olan Nikola İvanay, Belgrat’ta Sırp Dış İşleri Bakanı 

Millovanoviq ile yaptığı görüşmede Arnavutluk’un özerkliğini 

gerçekleştirmek için Sırbistan’ın desteklemesi konusunda ısrar etti23. Ancak 

Sırbistan’ın da Arnavut toprakları üzerinde kendi emelleri olduğu için yardımı 

sağlanamadı24. 

Bulgar Hükümeti ise Stratejik olarak Makedonya’yı ilhak etmek 

istiyordu. Bunun içinde kendi menfaatleri doğrultusunda Arnavut 

faaliyetlerini destekliyordu. Karadağ ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti’ne 

zayıflanmasından elde edecekleri ortak çıkarına özen gösteriyorlardı. 

Çetine’deki Bulgar temsilcisi Kulishev, Arnavut Malisörlerin 

desteklenmesinde çok aktif rol almıştı25. Ancak bu iki devlet (Bulgaristan- 

Karadağ) Rusya’nın yardımıyla kurulmuşlardı. Bu sebeple Osmanlı 

Devleti’ne karşı herhangi bir saldırıya geçmek için öncelikle Rusya’nın 

onayını almaları gerekiyordu. Rus Dış İşleri Bakanı, Petersburg’daki Bulgar 

elçisine, Makedonya’ya da yayılacağını düşündüğü Arnavut isyanından Rus 

Hükümeti’nin endişe duyduğunu ifade etti. Rusya Bulgaristan’ın Arnavut 

isyanı hususunda dikkatli olmasını tavsiye ediyordu. Bu, Bulgaristan’ın da 

Sırbistan’ın yaptığı gibi Rusya’nın Balkanlar politikasını izlemesi gerektiği 

anlamına geliyordu.  

İtalya ise Arnavut isyanını başlangıcından beri desteklemekten yana 

olan Arnavutluk’un komşularından biriydi. Osmanlı Devleti’nin statükosunun 

bozulmamasından yana olan Avusturya’dan farklı olarak İtalya, isyan için 

yardım organizasyonunu engellemedi. İtalyan Dış İşleri Bakanı Karadağ’a 

çok sayıda araç ve mühimmat gönderdi. Bu sevkiyat dolaylı olarak ve Kral 

Nikola’nın damadı olan İtalya Kralı’nın bilgisi doğrultusunda yapılıyordu. 

Bunun yanında hükümetin ve muhalefetin bazı çevreleri isyancı Malisörlere 

yardım etmek için hazır olduklarını bildirdiler. Ünlü General Cuzepe 

Garibaldi’nin oğlu Riçoti Garibaldi yazın patlak verecek olan isyana yardım 

etmek amacıyla 500 İtalyan gönüllü Askerle Arnavutluk’a gitmeye hazır 

olduğunu Nikola İvanay’a bildirdi26. Bu amaç için çok sayıda gönüllü Asker, 

silah ve gerekli mühimmatı elde etmişti. Bunların Arnavut sahillerine 

ulaştırılması için İtalyan donanmasından iki gemi verilecekti27. 

 

 

23 BOA, HR. SYS, dosya no.153/45. 
24 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 34. 
25 BOA, HR, SYS., 141/7. 
26 BOA, HR. SYS., 143/31. 
27 Hasan Bello, Aynı Tez, s.35. 
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Arnavut isyancıları için yardım toplanmasında Ettore Ferrari’nin başını 

çektiği Sol Partisi ve Salvore Barziali’nin lideri olduğu Cumhuriyet Partisi 

aktif bir rol oynadılar. İsyan meselesine daha da yardım etmek için 

Cumhuriyet Partisi’nden Roma merkezli “Pro- Albania” İtalyan Komitesi ve 

avukat Francesko De Rada’nın yönettiği Napoli merkezli “Pro- Albania” 

İtalyan- Arnavut komitesi olmak üzere iki komite kuruldu. Bu iki komite 

İtalya’nın bazı şehirlerinde bulundurdukları şubeleri aracılığıyla Arnavut 

Katolik Malisörlerin lehinde propaganda yapıyorlardı28. 

Öte yandan Arnavut milliyetçileri Yunan topraklarından silah sevkiyatı 

yapabilmek amacıyla Yunan Hükümetiyle de görüşmelere girmeyi denediler. 

Güney Arnavutluk’un bazı bölgelerine yönelik ilhak planları olan Yunanistan, 

verilecek desteğinin karşısında isyanın sadece Kuzey Arnavutluk’ta olması 

şartını koyuyordu. Buna rağmen Yunanistan isyanını teşvik etmek amacıyla 

çok sayıda ajan ve silah gönderdi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin isyancıların lehine sergilediği tutum da 

dikkate değerdir. Hatta bu amaçla, Atina’daki Amerikan elçisi Karadağ’a 

giderek birkaç gün kaldı. Ancak Yunan Hükümeti’nin etkisinden dolayı 

Amerikan desteği küçük bir ekonomik yardımla sınırlı kaldı. 1910 yılının 

sonlarına doğru İtalya’dan Karadağ’a kaçak olarak 20 top ve 20.000 silah 

sokuldu. Ayrıca yine kaçak olarak 5000-6000 daha silah gönderilmesi 

bekleniyordu29.  

Avusturya- Macaristan ise Balkanlar’daki statükonun korunması ve 

isyandan yana olmadığını açıklamasına rağmen gizlice Kuzey Arnavutluk’a 

silah gönderdi30. Karadağ’dan Arnavutluğ’a gelen silahlar, önce Karadağlı 

yetkililer tarafından kontrol edildikten sonra gönderiliyordu. Bunun amacı 

isyancılar üzerinde tam bir hâkimiyet kurmaktı. Bütün bu dış kaynaklı 

yardımlardan başka Malisörlerin bir diğer kaynağı da, Şevket Turgut Paşa’nın 

seferi sırasında gizledikleri kendi silahları idi. 

 

D- Malisör İsyanı  

1911 yılı ilkbaharında, Karadağ’da bir araya gelen Arnavut milliyetçileri ile 

Malisörler isyanı başlatmaya karar verdiler. İsyan ilk önce İşkodra ve Kosova 

vilayetlerinde başlamış sonra Manastır ve Yanya’ya yayılmıştı. İsyancıların 

amacı Bâbıâlî’yi Arnavutluk’a özerklik vermek konusunda zorlamaktı. Fakat 

Karadağ, isyanın sadece ilhak etmek istediği bölgelerle sınırlı kalmasını 
 

 

28 BOA, HR. SYS., 144/32. 
29 BOA, HR. SYS., 141/21. 
30 BOA, HR. SYS., 141/3. 
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istiyordu. 1911 Mart ayının ilk günlerinde Karadağ’da toplanan Malisörler 

Kongresinde Kral Nikola, Kuzey Arnavutluk’a yönelik toprak emellerini 

açıkça ortaya koydu. İsyanın başarıya ulaşmasından sonra o bölgelerde 

Karadağ bayrağının dalgalanacağını söyledi. Kosova vilayetinde isyanı 

başlatması için İsa Boletini’ye emir verdi. İsa Boletini’ye destek ve yardım 

amacıyla Prizen’e kadar yol açık tutulacaktı. Ayrıca Karadağ ordusu da hazır 

bekletilecekti. Ancak bu durum Karadağ’ın Arnavutluk üzerindeki bu 

emellerini ve niyetlerini sezen bazı İsyancı liderlerin tepkisini çekti. 

Çetine Hükümeti Malisörlere baskı yapmak amacıyla Osmanlı 

Devleti’nin temsilcisi Sadeddin Bey ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerde 

Malisörler hakkında genel bir af çıkarılması hususunda anlaştılar. 14 Mart 

1911 tarihindeki karar gereği Karadağ’ın isyancılara yaptığı bütün 

yardımların kesileceği tebliğ edildi. Bu olay, Osmanlı Devletiyle bir anlaşma 

olmaktan çok, bu Malisörleri korkutmak amacını güden bir diplomatik 

manevraydı. Böylece isyancılar, harekete geçme tarihini daha erkene almaya 

zorlamış olacaklardı. Kral Nikola, bir taraftan Malisörlerin evlerine 

dönmemeleri durumunda yardımları keseceği tehditini savururken diğer 

taraftanda isyanı 24 Mart 1911 tarihinde başlatmaları için kışkırtıyordu. “Liria 

e Shqiperise” gazetesinde, isyanın erken başlamasının arkasında Avrupa 

diplomasinin olduğunu yazıyordu. Özellikle de Karadağ isyanını teşvik 

ediyordu31. 

İsyancıların ilk hedefi, Karadağ sınırında Rapşa’daki Osmanlı 

gümrüğüydü. Ertesi gün, 25 Mart’ta Traboini’deki gümrüğe saldırdılar. İsyan 

Çetine’deki, Bulgar elçisinin verdiği bilgilere göre Karadağ sınırı boyunca yer 

alan bütün gümrükler ve karakollarda büyük bir hızla yayılıyordu. 27 Mart’ta 

isyancılar Tuzi’deki garnizonu kuşatıp Osmanlı güçleri ile çarpıştılar32. Bu 

kuşatmada isyancıların başarılarını gören Kral Nikola onları silahlandırmayı 

kabul etti. Bunu yaparken ileri sürdüğü şartı ele geçirilen topraklara Karadağ 

bayrağının çekilmesiydi33. 

Bu isyanda Büyük Malisya’nın yaklaşık 60 köyü yer aldı. Yabancı ve 

yerli basın gelişmeleri ilgiyle takip ediyordu. Avrupa gazeteleri yapılan 

çatışmalara sayfalarında büyük yer ayırıyordu. Osmanlı ve Yunan basını ise 

Osmanlı Hükümeti’nden isyancılara karşı sert tedbirler almasını istiyordu. 

Bulgar basını ise isyancılar hakkında olumlu haberler yazıyordu. 

 

 

31 Hasan Bello, Aynı Tez, s.37-38. 
32 BOA, HR. SYS., 141/146. 
33 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 38. 



 

 

 

 

 

 

 

Malisor İsyanı ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu 

 

 

 

405 

Dede Gjo Luli, Gjoke Marash Gjeloshi ve Nike Gjelosh Luli’nin başını 

çektiği isyancıların sayısı gittikçe artıyordu. Bu sırada hava şartlarının gittikçe 

ağırlaşması, dağlara çekilmiş bulunan Malisörlerin Karadağ’a sığınmalarını 

daha da hızlandırmıştır. İsyancıların sayısı 3000’e ulaşmıştı34. Kelmendi, Hot, 

Gruda ve Kastrati’nin isyancı Malisörleri, Mart ayı sonuna kadar İşkodra gölü 

ile Karadağ sınırı arasındaki bölgeye tamamen hâkim olmuşlardı. İsyancıların 

elinde bulunan bölgelere girmek amacıyla 31 Mart’ta, 2000 askerden oluşan 

Osmanlı birliği Kastrati’ye saldırdı. Ancak zayiat vererek geri çekilmek 

zorunda kaldılar35. 

Osmanlı güçleri ile isyancılar arasında, 1 Nisanda Kastrati Gölü’nün 

yakınlarında çatışmalar meydana geldi. Bazı yerlerde yenilgiye uğrayan 

Osmanlı ordusu İşkodra’ya doğru çekilmek zorunda kaldı. Bu büyük bir 

paniğe sebep olurken, artık bütün umutlar gelecek yeni takviyelere bağlandı. 

Savaş 2 Nisan da’ da devam etti. Osmanlılar Tuzi şehrini almaya 

çalışıyorlardı. 5 Nisan’da ise Hot, Gruda ve Kelmend’de çok şiddetli 

çarpışmalar gerçekleşmişti. Katolik Malisörler 6 Nisan 1911 tarihinde, Deçiç 

dağının en yüksek tepesine Arnavut bayrağını çektiler. Bunu isyana milli bir 

his katmak amacıyla yapmışlardı. “Liri e Shqiperise” gazetesi, “Arnavut 

savaşçıların Arnavut bayrağının altında savaştıklarını” yazıyordu36. 

Bu ayaklanmanın diğer bölgelerde de yayılması için çaba sarf edildi. 

Gjakova, Has ve Luma’da silahlı çeteler, Osmanlı garnizonlarına saldırmaya 

başladılar. Arnavutluk’un iç bölgelerinde de, 1911 Mart ayının sonlarına 

doğru karışıklıklar başlamıştı. Bu arada Malisörlere yardım sağlanması 

amacıyla Arnavutluğun bütün bölgelerinden gelen temsilcilerin katılacağı bir 

kongrenin toplanacağına ilişkin haberler de dolaşıyordu. Malisörler ve kendi 

aralarında birlik sağlayan bazı Arnavut milliyetçileri, Makedon çetelerle de 

iletişime geçerek Makedonya’da da isyanın başlatılması hususunda 

anlaşmışlardı. 

Ayaklanmanın diğer bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla Osmanlı 

Hükümeti tedbirler aldı. Devlet, Özellikle ayaklanmaların hiç durmak 

bilmediği Kosova’da daha da hassas durmaya çalışıyordu. Osmanlı Hükümeti 

önleyici tedbirler olarak Arnavutça eğitim veren bazı okullar açmaya ve bir 

yıl önce iç Arnavutluk’ta cezalandırılan bazı Arnavut milliyetçilerini 

affetmeye karar verdi. Bir yandan da halkın gönlünü kazanmaya yönelik bu 

tip tedbirlerin yanı sıra Üsküp, Prizren, Peja, Gjakova ve Mitroviça’daki 

 

 

34 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 39. 
35 BOA, DH.MKT., Dosya no: 2646, Gömlek no: 97. 
36 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 40. 
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garnizonlarını takviye etti. Ayrıca yanı sıra Selanik- Mitroviça ve Selanik- 

Manastır tren hatları da güçlendirdi. 

Ayaklanmanın yayılmasını engellemek amacıyla Hacı Adil Bey ve 

Eyüp Sabri Bey’den oluşan Selanik Jön Türk Komitesinin bir delegasyonu iç 

Arnavutluğa gittiler. Onlar, halkı ve önderlerini, isyancılara yardım etmekten 

vazgeçmeye ikna etmeye çalıştılar. Mirdita’nın ayaklanmalarda yer 

almasından endişelenen Osmanlı Hükümeti, Vatikan, Roma ve Viyana’da 

diplomatik tedbirler aldı. Osmanlı devleti bu hareketiyle Katolik papazları da 

isyan aleyhine kullanmak ve onlardan bu yönde istifade etmek istiyordu. 

Katolik papazların verdikleri vaazlarla isyancıları yatıştıracaklardı. Nitekim 

bu görüşmelerde Papa da hazır bulunarak bölgenin papazlarına gönderdiği 

mektupta savaştan vazgeçmelerini istemiştir37. 

 

E- Şevket Turgut Paşa ve Ayaklanmayı bastırma çabaları 

Osmanlı ordusunun Malisörlere karşısında üst üste yenilmesinden sonra Bedri 

Paşa “sağlık durumu” bahanesiyle görevden uzaklaştırıldı. Bedri Paşa’nın 

yerine İşkodra valiliğine Şevket Turgut Paşa tayin edildi. Bu değişiklik 

Osmanlı Devleti’nin isyancılara karşı sert davranacağına da bir göstergesiydi. 

Şevket Turgut Paşa, Ruskoje Slovo gazetesine verdiği röportajda 

“Arnavutluğun kimsesiz kalmasından korkmuyoruz çünkü Arnavutlarının 

yerlerini alacak birçok insan vardır” diyordu. Bu ifadeye dayanarak, röpörtajı 

gerçekleştiren Rus gazete “Osmanlı Devleti’nin amacının Arnavutları yok 

etmek olduğu yorumunu yapıyordu”38. 

17 Nisan 1911 tarihinde, 8 tabur, 2 dağ bataryası ve 1 makineli tüfek 

tümeninin başında Şevket Turgut Paşa, Şenjini limanına çıktı. Ona, Mirdita 

Katoliklerinin lideri Preng Bibe Doda eşlik ediyordu. Bunun amacı Katolik 

Mirdita’lıların herhangi bir saldırısını engellemekti. Osmanlı kuvvetleri 

35.000 asker, 50 top ve 30 makineli tüfekten oluşuyordu. Onların karşısında 

ise 3500 isyancı vardı. Bazı raporlara göre, iki taraf arasındaki asker oranı ise 

1’e 10’du. 

Avrupalı konsoloslarla yaptığı görüşmelerde Şevket Paşa Arnavutları 

isyancı haydutlar (eşkıya) olarak tarif ediyordu. Ona göre Arnavutlar nankör 

bir milletti ve kısa bir zamanda onları bertaraf edeceğini söylüyordu. Şevket 

Paşa Fransız konsolosunun Karadağ’ın isyanında eli olup olmadığına ilişkin 

sorusuna ise bu ülkenin Osmanlı Devleti’yle iyi ilişkiler içinde olduğunu ve 

eşkıyalarla herhangi bir ilişkisinin olamayacağını vurgulayarak cevap verdi. 

 

 

37 Hasan Bello, Aynı Tez, s.41. 
38 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 42. 
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Şevket Paşa operasyonu başlamadan önce isyancıların arasını açmak 

için birçok yola başvurdu. Bunun için Katolik isyancılar üzerinde etkisi olan 

ünlü milliyetçi Luigj Gurakuqi’yi kullanmak istediyse de o kabul etmedi. 

Şevket Paşa bir Arnavutça demeçle, isyancılara hitap etti. Bu demeçte 

isyancıların verdikleri sözde durmadıklarını, kötü işler yapmakta olduklarını 

ve Osmanlı Devleti’nin düşmanlarının yalan vaatlerinden dolayı yanlış yola 

girdiklerini söylüyordu. Osmanlı Sultanı, kendisini bu sebeple İşkodra valisi 

tayin etmişti. Aynı zamanda güvenliğinin sağlanması ve barışın tesis edilmesi 

görevlerini vermişti. Malisörlere silahlarını teslim etmeleri ve evlerine 

dönmeleri için 5 gün süre tanıdı. Buna uymaları halinde affedileceklerine dair 

söz verdi. Karışıklıklara sebep olan ve bu yüzden hâkim karşısına çıkacaklar 

bunun dışında tutuluyordu. Şev ket Turgut Paşanın beyanatında isimleride 

zikredilen kişiler şunlardı: Mehmet Şpendi, Tom Nikola, Dede Gjo Luli, 

Sokol Baci, Miraş Luca, Frank Pali, Miraş Pali ve Luce Mark Gjeloşi olarak 

sıralanıyordu. Onlar askeri mahkemenin (divan-ı Harb) önüne çıkarılacaktı. 

Ayaklanmanın liderleri bu daveti reddettiler. Yapılan davetin cevabı Şevket 

Turgut Paşa’ya ve Çetine’deki Osmanlı Devleti’nin temsilcisine yazılı olarak 

verildi. Cevapta, Osmanlı Devleti’nin bir sene önce verdiği vaatlerini yerine 

getirmediği, vergileri arttırdığı ve Arnavutça eğitim verien okulları kapattığı 

vurgulanıyordu. Şevket Turgut Paşa İsyancı liderlerin bu tutumları üzerine 

harekâtın başlatılması emrini verdi. Şevket Turgut Paşa isyancıların İşkodra, 

Plava ve Gucia şehirleri ile Şipşaniku kalesini almak için üç yönden 

saldıracaklarını düşünüyordu. Avusturya-Macaristan elçisinin raporuna göre 

Paşanın komutasında 16 piyade, top birlikleri ve birkaç makineli tüfek vardı39. 

19-21 Nisan tarihlerinde Hot Dağı, Bozhaj, Deçiç ve bazı yerlerde 

çarpışmalar oldu. 22 Nisanda Osmanlı güçleri Şipşaniku kalesinden çıkarak 

isyancılara iki taraftan ani bir saldırı düzenlediler. 16 saat çarpıştıktan sonra 

Osmanlı ordusu 300 ölü ve 20 silahını Arnavutların ellerine bırakarak geri 

çekilmek zorunda kaldı. İsyancılar yapılan kısa bir ateşkesi, esirlerin takası 

için kullandılar. Asi liderlerini esir değişimi için Tuzi kaymakamına müracaat 

ettiler. Katolik Malisörlerin direnişiyle karşı karşıya kalan Şevket Turgut Paşa 

12 Mayısta isyancıların teslim olması halinde affedileceğini vurgulayan bir 

beyanat verdi. Ancak bunun da isyancılarda herhangi bir etkisi olmadı40. 

İsyancılara karşı Osmanlı ordusunun yenilgi ve başarısızlığı ordunun 

içindeki moral düşüklüğünden kaynaklanıyordu. Nitekim bu moral bozukluğu 

beraberinde disiplinsizliği de getirmiş ve firar başlamıştı. Firariler daha çok 

 

 

39 BOA. MV., Dosya no: 152, gömlek no: 27. 
40 BOA. MKT.MHM., 736/17. 
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Bulgar, Yunan ve Ermeni kökenli askerlerdi. 12 Mayısta kaçanların sayısı 

18’e ulaşmıştı. 

Son bildirinin de etkisiz kaldığını gören Şevket Turgut Paşa, İşkodra 

Sancağı’nda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu yasağın vatandaşları korumak 

ve gergin havaya son vermek amacıyla konulduğu vurgulanıyordu. Buna göre 

seyahat etmek silah taşımak, isyancılara yemek vermek ve onları barındırmak 

yasaklanıyordu. Yasağın yürürlüğe konulmasından hemen sonra işkodra’nın 

ileri gelenlerinden Pyeter Kolçi, Nuş Engjeli, Ndrek Dragoni, Ndoc Çoba ve 

Gasper Kiçi adlı şahıslar, isyancılara yardım ettiklerinden şüphelenerek 

tutuklandılar41. 

Şevket Turgut Paşa, 18.000 kişilik bir kuvvetle Karadağ sınırındaki 

Deçiç köyüne aniden saldırma emrini verdi. Bu saldırı üzerine bölgede 

bulunan, 300 isyancı Malisör 15 Mayısta bulundukları pozisyonları terk etmek 

zorunda kaldılar. Selc köyünde de çatışmalar meydana gelmişti. Çetine’de 

yayınlanan Glas Crnogora gazetesine göre Osmanlı ordusunun 1500 zaiyatı 

vardı. Ancak, bu rakam Katolik isyancıları Osmanlılara karşı daha fazla 

kışkırtmak için abartılmış olmalıdır. İsyanı bastıramamaktan endişelenen 

Bâbıâlî, Şevket Turgut Paşa’ya, askerlerini Karadağ sınırına sevk etmesini 

emretti. Bu sevkiyatta Karadağ isyana karışmaması konusunda uyarılmış 

olacaktı42. 

Mithat Paşa’nın oğlu Haydar Paşa, Malisörler meselesi ve 

Arnavutluk’taki olayların tek sebebinin sadece kötü yönetimden 

kaynaklanmadığını söylüyordu ve dış tahrikler ve entrikalar bu isyanda büyük 

rolü olduğunu ifade ediyordu. Haydar Paşa’ya göre Malisörlerin daha önce 

sahip oldukları silah taşıma ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıkları tekrar iade 

edilmeliydi. Ancak, bu sadece Malisörlere münhasır olup Arnavutluğun 

bütününe teşmil olunmamalıydı. 

Şevket Turgut Paşa, Osmanlı Devleti’yle savaşa girmeyi planlayan kral 

Nikola’yı korkutmak için Karadağ sınırına 45.000 asker daha sevk etti. Bu 

hareket Çetine’de korkuya sebep oldu. Kral Nikola, Avrupa devletlerinin 

temsilcilerine kendisinin barış taraftarı olduğunu, ancak Şevket Turgut 

Paşanın bu hareketine karşı Podgorica sınırındaki 7. 000 yedek subayı seferber 

etmek zorunda kaldığını söyledi43. 

Diğer tarafta Osmanlı Hariciye nazırı Rıfat Paşa’da İstanbul’daki 

İngiliz elçisine, Osmanlı güçlerinin Karadağ sınırına sevkinin Karadağ’a 

 

 

41 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 42. 
42 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 43. 
43 BOA. MV., 155/1. 
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saldırma amacı taşımadığını, sadece sınırın Arnavut isyancılardan korunması 

için oraya kuvvet kaydırıldığını ifade etti44. 

 

F-Terenc Toçi Hükümeti ve Arnavutluk Bağımsızlık Deklarasyonu 

Arnavut asıllı İtalyan avukat olan Terenc Toçi, 1911 yılı Mart ayının sonlarına 

doğru Karadağ topraklarına girdi. Onun esas görevi, Aranavut isyancı 

Malisörleri hakkında İtalyan gazetelerine bilgi sağlamaktı. Ancak Terenc Toçi 

yazdığı makalelerinde, Karadağ’ın Malisörlere verdiği desteğinin arkasındaki 

emellerini ortaya çıkardı. Karadağ’ın Arnavut topraklarının bir kısmında gözü 

olduğunu İsyancıları da bu yüzden desteklediğini gazetesi vasıtasıyla 

kamuoyuna duyuruyordu. Bu sebeple Karadağ Hükümeti tarafından 

istenmeyen kişi ilan edildi. Daha sonra Mirdita’ya geçerek papaz Preng Doçi 

ile beraber 25 Nisan 1911 tarihinde Fan Kilisesi’nde bir toplantı düzenlediler. 

Bu kongreye Mirdita, Şala, Şoş, Benişa, Kthella, Thaçi, Nikay, Merturi, 

Balla’nın temsilcileri başta olmak üzere birçok temsilci katıldı. 27 Nisan 1911 

tarihinde kongre, çalışmalarını bitirerek Arnavutluk’un bağımsızlığının 

ilanını ve Terenc Toçi’nin başkanlığında bir hükümet kurulmasını 

kararlaştırdılar45. Hükümet binası Kemize’de olacaktı. Terenc Toçi Hükümeti 

Malisörlere Şevket Turgut Paşa’nın ordusuyla savaşa devam etmeleri 

yönünde çağrı yaptı46. Hükümetin programına göre Müslümanlar ve 

Hıristiyanlar arası herhangi bir ayrım yapılmayacaktı47. 

Terenc Toçi’nin yaptığı siyasi oyunların Malisörler üzerinde büyük bir 

etkisi olmadı. Aslında onun kurduğu hükümet, Osmanlı Devleti’ne savaşı ilan 

etmeyi planlayan İtalya’nın eseriydi48. 

 

G- Sultan V. Mehmet Reşad’ın Kosova Seyahati 

İttihatçılar gergin durumu sakinleştirmek ve Arnavutları rahatlatmak için 

Rumeli’ye Sultan V. Mehmed Reşad’ın bizzat katıldığı bir seyahat 

tertiplediler. Seyahat 5 Haziran 1911 tarihinde İstanbul’dan başladı. Seyahat 

güzergâhı, Selanik-Üsküp-Priştine-Kosova Sahrası-Manastır-Selanik-

İstanbul şeklindeydi.  

 

 

44 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 44. 
45 BOA. HR. SYS, dosya no.145/27. 
46 BOA. HR. SYS, dosya no.145/34. 
47 BOA, HR. SYS, dosya no.145/37. 
48 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 44. 
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Sultan, 11 Haziran 1911 tarihinde Selanik’ten Üsküp’e hareket etti. Yol 

boyunca köylülerin sevgi ve sevinç tezahüratlarında bulunmaları dikkat çekti. 

Padişahı karşılamak için Kosova’dan aralarında aşiret reislerinin de 

bulunduğu yaklaşık 5000 Arnavut Üsküpe geldi. Üsküp’e Sultanın onuruna 

düzenlenen bazı merasimler ve ayrıca, öğrenciler, askerler ve şehrin üst düzey 

yöneticileriyle yapılan görüşmelerden sonra, 15 Haziran da Sultan Priştina’ya 

doğru hareket ediyorlar. Sabırsızlıkla Sultanın gelişini bekleyenlerle doluydu. 

Sultanın bu ziyareti halkı o kadar memnun etmişti ki halk Sultanı tren 

istasyonundan ikamet edeceği yere kadar el üstünde götürmek istemişti. 

Devrin gazetelerine göre Sultanı karşılamaya yaklaşık 300.000 Arnavut 

toplanmıştı49. Sultan V. Mehmet Reşad, 16 Haziranda Sultan I. Murad’ın 

türbesini ziyaret etti.  

Namazdan sonra İbrahim Hakkı Paşa tarafından Padişahın halkı 

sükûnete ve devlete bağlılığa davet eden, seyahati esnasında kendisine 

gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden beyannamesi okundu. 

Hakkı Paşa’nın okuduğu bu beyanattan sonra “Padişahım çok yaşa” 

çığlıklarıyla halkın büyük bir tezahüratta bulundu50.  

 

H- Greçe Memorandumu 

Padişah, 16 Haziranda Priştine’de 1910 yılında ayaklanmaya katılanlar 

hakkında af ilan etti51. 1 gün sonra ise Şevket Turgut Paşa Kuzey 

Arnavutluk’ta patlak veren ayaklanmaya katılanlarının affedildiğini duyurdu. 

İsyancıların 10 gün içinde silahlarını teslim etmeleri isteniyordu. Aynı 

zamanda evlerine dönmeleri için askeri seferlerinden yıkılan evlerinin 

yeniden inşa edilmesi için 10.000 Türk lirası tahsis edileceği açıklandı. Dönen 

Malisörlerin affedileceği de vurgulanıyordu. 10 gün içinde dönmeyenler 

hakkında Osmanlı Hükümeti’nin sert tedbirlere başvuracağı ilan edildi52. 

Bu af ilanı, Osmanlı Hükümeti’nin, isyan karşısında sert tedbirlerden 

vazgeçerek daha yumuşak bir siyaset izlemeyi tercih etmek zorunda 

kaldıklarının da bir göstergesiydi. Arnavut milliyetçileri bu durumdan istifade 

ettiler. Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde tanınmış Arnavut milletvekillerinden 

İsmail Kemali, isyancılarla görüşmek üzere Çetine’ye gitti53. Çetine’ye varır 

 

 

49 Senin, 17 Haziran 1911, s. 1; Rumili, 20 Haziran 1911, s. 1-2; Yeni İkdam, 17 Haziran 1911, 

s. 2; Sabah, 17 Haziran 1911, s. 1-2; İttihad, 18 Haziran 1911, s. 2; Hasan Bello, Aynı Tez, s. 

45. 
50 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 48. 
51 BOA. MV., 153/43; Senin, 17 Haziran 1911, s. 3. 
52 BOA, HR. SYS, 145/61. 
53 BOA, HR. SYS, dosya. no 140/14. 
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varmaz Kral Nikola onunla görüşmek istedi. Görüşmeden sonra İsmail 

Kemali “Neu Freie Presse” ve “Eco de Paris” gazetelerine verdiği demeçte 

Arnavutların, “Osmanlı Devleti’nden ayrılmayı değil, Arnavutluk’un 

özerkliğinin tanınmasını talep ettiklerini” söyledi. Çetine’deki İngiliz elçisine 

yaptığı ziyarette İsmail Kemali, “Osmanlıların hala Arnavutların taleplerini 

anlayamadıklarını” vurguladı. Ona göre Jön Türklerin en büyük yanlışı 

milliyetin tanınmamasıydı. Arnavutluk meselesinin çözülmesi için Büyük 

Güçlerin müdahalesini kaçınılmaz görüyordu54. 

İsmail Kemali Karadağ’ın başkentinde bulunan Luij Gurakuqi, Nikola 

İvanay ve Hil Mosi gibi milliyetçilerle görüştü. Bunlar ayaklanmaya daha 

milli bir görüntü vermek için çaba gösteriyorlardı. İsmail Kemali ve yukarda 

zikredilen Arnavut liderler 23 Haziran 1911 tarihinde Podgoriça yakınlarında 

Greçe’de bir kongre organize ettiler. Kongre sonucunda 12 Maddelik bir 

memorandum hazırlanarak Arnavutça ve Fransızca broşür halinde bastırıldı. 

Kapağının kırmızı renginden dolayı “Kırmızı kitap” diye isimlendirilen bu 

memorandum 22 delege tarafından imzalandı.  

Kırmızı kitabın içeriğinin İsmail Kemali tarafından hazırlandığı tahmin 

edilmektedir. Hazırlanan memorandum Çetine’deki Osmanlı temsilcisi 

Sadeddin Bey’e ve Avrupa ülkelerinin temsilcilerine gönderildi. İsmail 

Kemali ve arkadaşları meselenin çözümünde aracılığını temin etmek için, bir 

kopyasını da İngiliz Dış İşleri bakanı Edward Grey’e gönderdiler. Osmanlı 

Devleti ise Avrupalı devletlerin müdâhalesini engellemek ve isyancılarla 

görüşmek üzere Çetine’de bulunan temsilcisini görevlendirdi. 

Çetine gazetesi “Glas Vernagora” af ilanını “kutsal giysilerle giyinen 

şeytan” olarak tanımlıyordu. Ona göre, isyancıların daha kolay işkence 

edilebilmesi için eve dönmeleri ve savunması için en temel aleti olan 

silahlarının teslimi isteniyordu. Açıkça, Karadağ çözümden yana değildi. 

İsyancıları baş eğmemesinden dolayı Şevket Turgut Paşa silahları teslim etme 

süresini 15 gün daha uzatmak zorunda kaldı55. 

 

I-Malisör İsyanının Sonu 

Osmanlı Hükümeti, askeri operasyonların yanı sıra, Malisörlerin Greçe 

Memorandum’da belirtilen isteklerden vazgeçmeleri için çaba gösterdi. 

Avrupa devletlerinin soruna müdahale edebileceklerinden dolayı, Osmanlı 

Hükümeti diplomatik çözümler bulmak zorundaydı. Vatikan’ın Malisörler 

 

 

54 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 49. 
55 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 50. 
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üzerindeki etkisi herkesçe bilinmekteydi. Bu yüzden Osmanlı Devleti, 

Vatikan’ın Malisörleri yatıştırması için Viyana’dan aracılık yapmasını rica 

etti. Bundan sonra Vatikan’ın isteğiyle, isyancılar ile Osmanlı Hükümeti 

arasında bir barış sağlamak amacıyla papazlardan oluşan bir grup kuruldu. Bu 

komisyonun başında İşkodra Piskoposu Yak Serreqi, Gjergj Fishta ve Luigj 

Bumçi bulunuyordu. Bu liderler, savaştan vazgeçip evlerine dönmeleri için 

Malisörlere nasihat verdiler56. 

İşkodra Başpispokosu Yak Serreqi’nin başında bulunduğu delegasyon 

4 Temmuz 1911 tarihinde Podgoriçaya ulaştı. Vardıkları yerde, her şeyi 

kontrolün altında bulundurmak isteyen Kral Nikola’nın gönderdiği bir araba 

bekliyordu. Kralın sadık dostu Sokol Baci delegasyona her yerde eşlik 

ediyordu. Bu durum Osmanlı Hükümeti’nin temsilcisi Sadeddin Bey’in hiç 

hoşuna gitmedi. Dolayısıyla, delegasyon adına Kral Nikola tarafından 

organize edilen seremoniye katılmayı reddetti57.  

Osmanlı Hükümeti, Malisörler ile ilgili sekiz maddelik bir teklif 

hazırlamıştı. Maddelerin içeriği Malisörlere mahalli alanda bazı kolaylıklar 

sağlıyordu. 10 Temmuz 1911 tarihinde Başpiskopos Yak Serreqi, yaklaşık 

300 Malisörün katıldığı bir toplantı organize etti. Bu toplantıda, Malisörlere 

isyana son vermelerini tavsiye etti. Karşı taraf ise Greçe’nin talepleri yerine 

getirilmeden bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek bu teklifi reddettiler58. 

Bu mesele ile ilgili İtalyan gazetesi Corriere d’İtalia, “Başpiskopos Yak 

Serreqi hükümetin sağladığı kolaylıkları bildirmek için Malisörlerle birkaç 

kez toplandı, ama her zaman olumsuz cevap aldı’’ diye yazdı. 16 Temmuz 

1911 tarihinde Malisörlerle konuşmak üzere Sadeddin Bey heyetinin bir 

üyesini Triepşi Kilisesine gönderdi. Ama Malisörler sadece reddetmekle 

kalmayarak, Berlin Kongresinde Karadağ’a verilen Arnavut topraklarının geri 

verilmesini istediler59.  

İsyancılar, talepleri yerine getirilmeden köylerine dönmeyi 

düşünmüyorlardı. Malisörler, İşkodra’ya dönmeden önce 22 Temmuz 1911 

tarihinde Başpiskoposa her türlü anlaşmaya karşı olduklarını belirten bir 

mektup gönderdiler. Misyonu yürüten üyelere göre, bu hareketin başarısız 

olması şu üç sebepten kaynaklanıyordu: 

 

 

 

 

56 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 52. 
57 BOA, HR. SYS., 142/22. 
58 BOA, HR. SYS., 142/23. 
59 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 53. 



 

 

 

 

 

 

 

Malisor İsyanı ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu 

 

 

 

413 

1) Malisörlerin Osmanlı Hükümeti’ne güvenmemesi. 

2) İsyanın Güney Arnavutluk’a da yayılacağına ilişkin haberlerinin 

yayılması. 

3) Şevket Turgut Paşa’nın ağır askeri tedbirler alması60. 

Rusya ve Avusturya-Macaristan’ın araya girmesiyle 28 Temmuz 1911 

tarihinde Osmanlı Hükümeti ile Karadağ’ın arasında yeni bir anlaşma 

imzalandı61. 

Anlaşmanın amacı Karadağ topraklarında bulunan Malisörler 

sorununun çözülmesiydi. Buna göre Kral Nikola Karadağ’daki, Malisörleri 48 

saat içinde buradan çıkararak eski topraklarına döndüreceğine söz veriyordu. 

Diğer taraftan Osmanlı Hükümeti İşkodra’nın yeni valisi Abdullah Paşa’yı 

yeni bir af ilan etmesi için yetkili kıldı. Yeni af 30 Temmuz’da Podgoriça 

şehrinde ilan edildi. Bu af Tuzi kaymakamı tarafından Türkçe, Fransızca ve 

Arnavutça olarak okundu. İlan edilen affın muhtevası şu maddelerden 

oluşuyordu: 

1- Malisörler için genel af ilan edilmesi 

2- Malisörlerin askerliklerini İstanbul ve İşkodra kıtalarında yapmaları 

3- Arnavutluk’ta görev yapacak olan memurların mahalli dili 

(Arnavutça) bilenler arasından seçilmesi 

4- Mükellefiyet-i emiriyeye göre alınan vergilerin iki sene müddetle 

tecili 

5- Ağnam vergisinin hududa yakın yerlerde tadili için özel kanun 

çıkarılması 

6- Hükümet silah taşıma hakkını yalnız bekçi ve çobanlara 

tanıdığından, şehir ve pazarda silahla dolaşılmasının yasaklanması 

7- Okul yapımına önem verilmesi, en azından ilkokul eğitimi 

verebilmek için çalışmaların yapılması, firarilerin yaşadığı yedi nahiyede 

şimdilik birer mekteb-i iptidai açılması ve birer öğretmen gönderilmesi 

8- Yollar inşa edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması 

9- Evleri yanan firarilere evlerini yeniden inşa etmesi için hükümetin 

gerekli yardımı yapması, yardımın gerekli yerlerde kullanıldığının tespiti için 

her nahiyede bir komisyon oluşturulması, komisyonların hükümetten ve 

İşkodra piskoposunun tayin edeceği birer memur başkanlığında görev 

yapması 

 

 

60 Hasan Bello, Aynı Tez, s. 54. 
61 BOA, HR. SYS., 147/58. 
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10- Hasarın tamiri için padişahça verilen 10.000 liranın bu komisyonlar 

nezaretinde kullanılması, yetmemesi halinde eksiğin tamamlanması 

11- Firarilerin oturdukları yerlerin ziraata uygun olmaması nedeni ile 

geçimlerini sağlamak üzere ihtiyaç sahiplerine hasat zamanına kadar nüfus 

başına günde yarım kilo mısır buğdayı, aile sahibi olmayana bir defa için birer 

lira verilmesi62. 

Bu tarihten sonra Sadeddin Bey, Malisörlerin evlerine dönmeleri için 

Perşembe günü 3 Ağustosa kadar süre tanıdı. Aynı zamanda, Karadağın 

isyancıları kışkırtmaya devam etmesi durumunda, Osmanlı askerleri onları 

sınırların dışında da takip etmek zorunda kalacaklarını bildirdi. 2 Ağustos’ta 

yaklaşık 100 Malisör Podgoriça’da toplandı. Sadeddin Bey yine Malisörlere 

evlerine dönmelerini tavsiye etti63.  

Buraya, bazı generaller ile beraber Karadağ Savaş Bakanı da geldi. 

Bakan, Malisörlere Kral Nikola’nın isyanın sona ermesi yönünde samimi 

dileğini iletti. Kastrati ve Şkreli aşiretlerinin aksine Gruda ve Hoti’nin 

aşiretleri dönmeyi kabul etmediler. 4 Ağustosta Malisörler son bir toplantı 

yaptılar ve katılanların çoğunluğu dönmeye karar verdiler. Bu aslında fiili 

olarak isyanın sonunu gösteriyordu. 5 ve 6 Ağustosta Malisörlerin çoğu 

Büyük Malesiya’ya dönmüştü. Bu süreçte Trablusgarb’ta İtalya ile 

savaşmakta olan Osmanlı Devleti, Malisörlara karşı müsamahalı davrandı64. 

Malisörler, evlerine Ağustosun başında dönmelerine rağmen bazıları 

Karadağ’da kaldı. Bunlar aslında Karadağ’ın ajan olarak kullandığı bazı 

aşiretlerin reisleriydi. Onlar, Osmanlı Hükümeti tarafından 

cezalandırılabileceklerinden korkuyorlardı. Öbür taraftan, savaşa girmeye 

hazırlanan Karadağ, bu reisleri savaşta kullanmak istiyordu. Nitekim Balkan 

savaşlarında ve özellikle Hasan Rıza Paşa’nın İşkodra savunmasında, 

Karadağ’da kalan bu Malisörler, Osmanlı Devleti’ne karşı ön saflarda 

savaşmışlardır65.  

Osmanlı Devleti diğer Güney Arnavutluk’un aşiretlerini 

sakinleştirmeye de çaba gösterdi. 30 Temmuz Tepelena’da ilan edilen afta 

bütün isyancıların affedileceği, Arnavutça eğitim yapan okullar açılacağı ve 

 

 

62 BOA, HR. SYS. dosya no. 149/9. 
63 BOA, HR. SYS. dosya no. 147/66. 
64 Daha geniş Bilgiler için bkz: Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Trablusgarb ve 

Balkan savaşları Osmanlı Asyasının paylaşması için anlaşmalar, Cilt: II, I.Kısım; Hasan Bello, 

Aynı Tez, s. 54. 
65 Abdurrahman Nazif, İşkodra Müdafaası, İstanbul 1933 s. 55; Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, 

Balkan Harbi, Garp Ordusu, Karadağ Cephesi, III. Cilt, 3.Kısım, s.11; İşkodra Savunması ve 

Hasan Rıza Paşa, s.54; Hasan Bello, Aynı Tez, s. 55. 
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yol ve köprü inşa edileceği açıklandı. Bunun anlamı da, İttihatçıların 

Arnavutlarla olan anlaşmazlığa bir an önce son vermek istemeleriydi. Arnavut 

milliyetçileri ise isyanı bütün Arnavutluk’a yaymaya ve onu idare etmeleri 

için bir merkez kurmaya çalıştılar ancak bunu başaramadılar. Bunun sebebi 

de Malisörlerin bu isyana milli duygular Karadağ’ın tahriki sonucunda girmiş 

olmalarıydı. 

 

Sonuç 

1911 yılında patlak veren Arnavut Malisörlerin isyanı yukarıda da ifade 

edildiği gibi İttihatçıların bu havalide icra ettikleri yanlış politikaların bir 

sonucuydu. Bu politikalar Arnavutluk’un kuzeyinde yaşayan aşiretlerin 

tepkisine sebep oldu. İşkodra vilayetine doğru sınırlarını genişletmek isteyen 

Karadağ, bu kargaşa ortamından yararlanmak için çeşitli girişimlerde 

bulundu. Kral Nikola ve hükümeti aylarca çok sayıda Malisörü besleyip, 

koruduktan sonra onları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırttılar. Bu hareketleri 

karşısında önceleri desteklerini almayı düşündüğü Avrupa Devletleri ve 

Rusya’nın olumsuz tavırlarıyla karşılaştılar. 

Arnavut isyancıları kendi topraklarında barındırması, Karadağ’da 

ticaretin gerilemesine ve ekonomik krizin çıkmasına sebep oldu. Böyle bir 

durum halkın hükümete karşı tepkisini de beraberinde getirdi. Kralın en çok 

güvendiği iki general, Vukotiç ve Marinoviç başarısız çatışmalardan sonra bu 

maceranın bir an önce bitirilmesi görüşünde birleşti. Bütün olanlara rağmen 

Malisörler ile Osmanlı Devleti arasında arabuluculuk rolü oynayan Kral 

Nikola’nın itibarı arttı. Osmanlıya karşı düşmanca tavırlar sergileyen 

Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan mevcut durumda toprak kazanımı gibi 

bir şeye muvaffak olamayacaklarını bilmelerine rağmen İsyancılara silah 

satışını sürdürdüler. Çünkü isyanın Arnavut vilayetlerinden koparmak 

istedikleri Kosova ve Güney Arnavutluk’a yayılmaması bu ülkelerin işine 

geliyordu. 

İtalya ise şu sebeplerle bu isyanda önemli bir rol oynadı: Osmanlı 

Devleti’nin zayıflaması, İtalya’nın planladığı Trablusgarp işgalini 

kolaylaştıracaktı. İtalya kralı Viktor Emanuel, Kral Nikola’nın kızıyla 

evlenmesi dolayısıyla, İtalya ile Karadağ arasında akrabalık bağı vardı. 

İsyancıların Katolik olmasından dolayı İtalya’nın onlara özel bir alakası vardı.  

Osmanlı Devleti’nin topraklarında Katoliklerin koruyuculuğunu 

üstlenen Avusturya-Macaristan ilk başta isyancılara yardım ettilerse de daha 

sonra Balkanlardaki Slav ve özellikle Rus nüfuzun artmasının vereceği endişe 

ile Karadağ’a ve isyancılara isyanlarından vazgeçmeleri için baskıda bulundu. 
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Bu isyan Osmanlı Devleti’ni hem insanî hem de malî bakımdan 

olumsuz etkiledi. Özellikle halkın huzurunun bozulmasına sebep oldu. İsyanın 

meydana geldiği bölge maddî ve manevî olarak çok ağır darbe aldı. İsyan 

bölgesinde pek çok ev yıkılırken bölge halkının temel geçim kaynağı olan 

tarım neredeyse yok oldu. Buna ek olarak kışın ağır şartları, yaşanan sıkıntıları 

bir kat daha artırdı. Cahillik ve fakirlik bölge halkının Balkan savaşlarında 

Osmanlı Devleti’ne karşı takındıkları olumsuz tavırda baş aktör olarak boy 

göstermektedir. 

Bu isyan Arnavut milliyetçi hareketinin daha da güçlenmesine sebep 

oldu. Daha önce özerklik talep eden bu hareket, isyandan sonra Osmanlı 

Devleti’nden Arnavutluk’un bağımsızlığını talep ediyordu. 
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DERBEND SÖNDÜ EŞKIYA 
GÖRÜNDÜ: KAZIKBELİ, GAZİLER 

OVACIĞI VE HÜSEYİN KULU 
 

Yasemin BEYAZIT* 

 

1567 yılının sonbaharındayız. Sultan Süleyman’ın Zigetvar Seferi 

esnasındaki ölümünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş. Kardeşleri Mustafa 

ve Bayezid’in saf dışı kalmasının ardından sükûnetle hükümdar olmayı 

bekleyen Sultan II. Selim Osmanlı tahtında. Babasının son veziriazamı 

Sokullu Mehmed Paşa ise mutlak vekil olarak iş başında. Sultan Selim’in 

hükümranlığında Batı Anadolu bölgesinde Anadolu Eyaleti’ne bağlı Kütahya 

Sancağı’ndan Lazikiyye (Denizli), Hamid Sancağı’ndan Karaağaç-ı Gölhisar 

(Garbikaraağaç, Acıpayam), Menteşe Sancağı’ndan Kale-i Tavas  (Kale ve 

Tavas) kazalarının sınır bölgesinde Babadağ ile Honaz Dağı’nın birbirine 

nazır durdukları ve sanki insanlara geçit vermek istermişçesine kavuşmadan 

ayrı kaldıkları sarp coğrafyada hakkında payitahta şikâyetler giden Hüseyin 

Kulu isimli bir eşkıya yaşıyor.  
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* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

ybeyazit20@gmail.com. 
1 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530), C.I, Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü Yay., Ankara 1993, s.108 
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Hüseyin Kulu’nun varlığından ve faaliyetlerinden Osmanlı 

bürokrasisinin üretimi olan bir mühimme defterindeki hükümler vasıtasıyla 

bilgi sahibi oluyoruz. Osmanlı tarihçilerinin en önemli kaynak grupları 

arasında yer alan Mühimme defterleri, Osmanlı idaresinin en üst yönetim 

birimi olan Divân-ı Hümâyûn’da alınan kararların ve ferman suretlerinin 

kaydedildiği defter serisi olup Divân’daki Beylikçi kaleminin ürünü olarak 

ortaya çıkmışlardır. Mühimme defterleri merkezce verilen ve taşraya 

gönderilen kararları içerdiği için merkez-taşra ilişkilerinin incelenebileceği en 

mühim kaynaklardan birisi olarak tarihçilerin merceği altındadır.  

Hüseyin Kulu’na dair 7 numaralı mühimme defterinde beş adet hüküm 

var2. Birinci hüküm 1 Ekim 1567, beşinci hüküm ise 14 Temmuz 1568 

tarihlidir. Hüseyin Kulu’ndan daha önce birkaç çalışmada kısaca söz 

edilmişti3. Bu makaledeki hedef ise Hüseyin Kulu örneğinde Denizli 

bölgesindeki bir eşkıyalık hareketini daha görünür kılmak, kırsalın güvenliği 

için derbendlerin önemini vurgulamak, eşkıyalık hususunda Osmanlı 

Devleti’nin aldığı tedbirleri irdelemek ve Kazıkbeli örneğinde Fernand 

Braudel’in “coğrafya kaderdir” sözüne dikkat çekmektir.  

Hüseyin Kulu ile ilgili tespit edebildiğimiz ilk mühimme hükmü 1 Ekim 

1567 tarihlidir4. Belge taşradan merkeze bir konunun arz edilmesi, konuyla 

ilgili Divân’dan bir hüküm çıkması ve hükmün ilgililere tebliği sürecinde 

ortaya çıkıyor.  Belgede hükmün bir kadı arzı neticesinde oluştuğu ifade 

ediliyor. Lazıkıyye ve Karaağaç kadılarına hitaben yazılan hükmün çıkmasına 

sebep olan arzın hangi kadıya ait olduğu ise müphem, belgede belirtilmiyor. 

Sonraki kayıtlardan anlaşıldığı üzere eşkıyalık hareketinin bitirilmesi için 

gayretkeşliği nedeniyle Lazıkıyye kadısı Yahya’nın arzda bulunmuş olması 

ise yüksek olasılıkta görünüyor.  

Mühimme defterlerindeki hükümlerde eğer bir arz söz konusu ise 

belgede gönderilen arzın kısa bir özeti yapıldıktan sonra padişahın bu konuyla 

ilgili hükmü yazılır. Bu belgede de aynı yazım biçimini görüyoruz. Kadı 

arzında Lazıkıyye ile Karaağaç kadılığı arasında sahipsiz kalan Kazıklı 

Derbendi çevresindeki Hüseyin Kulu isimli eşkıyanın faaliyetlerinden 

bahsediyor. Kazıklı derbendinin tehlikeli ve dağlık bir bölgede konumlandığı, 
 

 

27 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks, Haz. Hacı 

Osman Yıldırım-Vahdettin Atik vd., Ankara 1998, C.I, s.158-159; 183-184; C.II, s.55, 56, 280. 
3 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzen Kavgası Celali İsyanları, Cem Yayınevi, 

İstanbul 1995, s.137; Zeki Arıkan, XV-XVI.Yüzyıllarda Hamit Sancağı, Doçentlik Tezi, 

Bornova 1982, s.34; Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilatı, Eren 

Yay., İstanbul 1990, s. 124; Turan Gökçe, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) 

Kazası, TTK Yay., Ankara 2000, 37-38. 
4 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), C.I, s. 158-159. 
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derbend sahipsiz kaldığı için Hüseyin Kulu ve adamlarının bölgede yedi-sekiz 

kişiyi öldürdüğü ve tüccarların mallarını yağmaladıkları ifade ediliyor. Kadı 

ayrıca bölgede Osmanlı vergi mükelleflerini tespit etmek için yapılan tahrir 

işleminin devam ettiğini, derbend muhafızı olan 20-30 kişinin dağılıp gitmesi 

üzerine çevredeki kalabalık bir cemaatin derbentçi olarak kaydolmak 

istediklerini de arzında belirtmektedir. 

Divân-ı Hümâyûn bürokrasisi gelen arzlardaki talepleri incelemeye tabi 

tutar, arşivlerinde bulunan kayıtlarla taleplerin uyuşup uyuşmadığını kontrol 

eder ve buna göre bir hükme varırdı. Kadı arzının da benzer şekilde bir 

incelemeden geçtiği dikkati çekiyor. Belgede arşivde bulunan defterlere 

müracaat olunduğu ve derbend muhafızlarının mevcud bulunmayıp tahrire 

gelmedikleri belirtilmektedir. Burada incelenen defter Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde gerçekleştirilen tahririn defteri olmalıdır ve defterde 

kayıtlı bir derbendci reayanın mevcut olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle 

Kazıklı Derbendi’nin en az Kanuni devri başlarından itibaren başıboş kaldığı 

söylenilebilir. Divân, yapılan incelemeden sonra buna benzer hususların tek 

tek arz edilmeyip bir deftere kaydedilmesini ve hâlihazırda devam eden 

tahririn bitmesinden sonra isteklerin toplu olarak arz edilmesini ve eldeki 

beratların dikkate alınmasını kadıdan istemiştir.  

Hüseyin Kulu’yla ilgili ilk hüküm bölgede eşkıya türemeden önce bir 

derbend köyünün varlığına işaret etmektedir. Kazıklı derbendi kuzey-güney 

doğrultusunda Denizli-Antalya yolu üzerinde bulunduğu için önemli bir geçit 

ve yol üzerindedir. Derbendler geçit, boğaz, sınır bölgeleri ve dağlar arasında 

güçlükle geçilen yerlerde savunma ve güvenlik amacıyla kurulmuş 

karakollardır. Bir yerin derbend olabilmesi için korkulu, tehlikeli ve eşkıya 

baskınlarına maruz kalması, derbendin korunması için ise çevre 

yerleşimlerden bir kısmının ya da bütününün derbendçi olarak 

görevlendirilmesi gerekirdi. Derbendçiler, mukim olarak bölgenin güvenliği 

ve asayişini sağlarlarken yaptıkları hizmete karşılık bazı örfi vergilerden muaf 

tutulurlardı5.   

Kazıklı derbendinin Honaz Dağı’nın eteğinde bugün Kazıkbeli olarak 

adlandırılan geçidin yakınlarında olması muhtemel. Karaağaç’ta (Acıpayam) 

XV. yüzyılda var olduğu halde XVI. yüzyıl başlarında ortadan kaybolan 

“Gaziler Ovacığı” isimli bir derbend köyünden tahrir defterlerinde söz 

edilmektedir. Köyün bu ismi taşıması manidar olabilir. Kazıkbeli, Selçuklu 

çağında II. Haçlı seferi esnasında Antalya’ya gitmek isteyen Haçlıların 

 

 

5 Yusuf Halaçoğlu, “Derbend”, DİA, C.9, İstanbul 1994, s.162-164. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

420 

geçmeye çalıştığı ve Kazıkbeli savaşına da ev sahipliği yapan bir bölgedir6.  

Bölgede yaşanan Kazıkbeli savaşının hafızada canlı olması mümkün. Ayrıca 

Denizli 1206 yılında fethedilmeden önce güneydeki Karaağaç bölgesi 

Türkmenlerin elinde bulunduğu7 için Honaz Dağı’nın ve Babadağ’ın 

Bizans’la sınır teşkil ettiği söylenebilir. Bu sebepten iki dağ arasındaki vadi 

gerek derbentleriyle gerekse gazileriyle önemli bir sınır noktası oluşturmuş 

olabilir8. Köye “Gaziler Ovacığı” isminin verilmiş olması bu tarihi gerçeklerle 

irtibatlandırılabilir.  

Gaziler Ovacığı Köyü Fatih devrinin sonlarında (1477-1478) yapılan 

tahrir defterinde mevcuttur. Tahrir defterindeki ilgili kayıtta köyle ilgili şu 

bilgiler yer almaktadır: 

“Karye-i Gazi Ovacığı ki iki derbend ortası mahûf yerdir. Balcı Halîl 

oğlanlarına hükm-i hümâyûn verilmiş. Hâriç olandan kimesnenin ra’iyyeti 

değil kişilerden yirmi ev bulup getüreler. Kendülerile oturup zikr olan 

derbendi hıfz edeler ve her gün nöbetle üçer kişi bekleyeler ve mezkûrun Balcı 

Halîl oğlanları ve ol yere yazılan kimesneler avârız-ı divâniyeden ve gayrı 

rüsûmdan mu’âf ve müsellem olalar deyü köhne defterde emr-i ،âlî mûcibince 

kaydolunmuş ve hükm-i şerif-i aharda emr olunmuş  ki bu yerlerde oturanlar 

kendüler baltalarıyla çalusun kırup açtukları yerden öşür vermeyeler. Sipâhi 

 

 

6 Tuncer Baykara, “II. Haçlı Seferinin Türkiye Güzergâhı Üzerindeki Bazı Düşünceler”, Haçlı 

Seferleri ve XI. Asırdan Günümüze Haçlı Ruhu Semineri,  İstanbul Edebiyat Fakültesi 

Basımevi, 1998, s.18. 
7 Baykara, s. 17. 
8 Hüseyin Kulu olayının yaşandığı dönemlerde Denizli’nin batı girişinde yer alan Ak Han 

kervansarayının bulunduğu bölgenin de tehlikeli olduğu belgelerde ifade edilmektedir. 

Selçuklu döneminde önemli ticaret yolları üzerinde inşa edilen kervansaraylar Osmanlı 

döneminde yolların değişimiyle pasif hale gelebilmişlerdir. Tebriz-Erzurum-Sivas-Konya 

üzerinden gelen yol Osmanlı devrinde ikinci plana düşüp Kuzey Anadolu yolunun aktif hale 

gelmesiyle Denizlide’ki Ak Han (Ak Karbansaray) ve Çardak Han (Hanabad) da mahalli 

kervanların konaklama yeri haline gelmiştir. Bu durum bölgenin ıssızlaşmasına ve 

tenhalaşmasına da sebep oluşturmuştur. 1530-1571 tahrirlerinde Ak han çevresi tehlikeli ve 

korku verici olarak tanımlanmaktadır.  

Ak Han için bahsedilen durumun Çardak Han (Hanabad) için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

Kanuni Sultan Süleyman devrinin başlarında tutulan tahrir defterinde (1522) Çardak 

yörüklerinin (Cemaat-ı Yörükân-ı Çardak) Sarıkavak Derbendi’nin ağzında bulunan Çardak 

kervansarayı çevresine yeniden getirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Bu hükmün 

Sultan Bayezid ve Selim Han döneminden olduğu belirtilmektedir.  Hükümde  avârız-ı 

divâniye vergisinden muaf olarak bekledikleri, kendilerinden vergi istendiğinde ise dağılıp 

gittikleri, vergi muafiyeti sağlanarak yerlerine geri dönmelerinin sağlanması istenmektedir. 

1567-1568 yıllarına ait defterde derbentten ve cemaat yerine Çardak köyünden 

bahsedilmektedir. Mehmet Ali Ünal, “XVI. Yüzyılda Akhan”, Geçmişten Günümüze Denizli 

Dergisi, S.5, Ocak-Mart 2005, s.27-28; Mustafa Beyazıt, Denizli’de Anadolu Selçuklu 

Kervansarayları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yay.,  Denizli 2017, s.123. 
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yerine ektikleri yerlerden öşr-i şer’i verüp ziyade nesne vermiyeler. Ve 

sancakbeğinden ve subaşından ve nüvvâbdan kimesne cürüm ü cinâyet taleb 

etmiyeler deyü ve Mustafa Bey bunların üzerine nâzır ola...” 9. 

Belgede köyün iki derbend arasında korkulacak bir mevkide 

bulunduğu, Balcı Halil’in oğlanlarından bu mevkiye yirmi evlik bir nüfus 

getirmelerinin istendiği, derbendci olarak her gün üç kişinin nöbet 

beklemesinin emr olunduğu, yaptıkları derbendcilik hizmetine karşılık avârız-

ı divâniyeden, diğer vergilerden ve arazilerini kendi baltalarıyla açtıkları için 

öşür vergisinden muaf oldukları, sipahi arazisini ekip biçtiklerinde ise öşür 

vermeleri gerektiği belirtilmiştir. Tahrir defterinde köyde kayıtlı büyük 

çoğunluğu Balcı Halil’in ailesinden on dokuz hane sahibinin isimleri de 

mevcuttur. Belgedeki bu bilgilerin sadece Fatih devri sonlarındaki durumu 

yansıttığını söylemek yanlış olur. Bahsedilen hükümdeki bir kısım bilginin 

köhne defterde kayıtlı olduğu belirtilmektedir.  Tahrir defterleri köhne, atik ve 

cedid olmak üzere adlandırılmaktadır. Yeni hazırlanan deftere “cedid” 

denilirken ondan öncekine “atik”, daha da öncekine ise “köhne” adı 

verilmektedir10. Bu nedenle kayıttaki bilgilerin bundan önce yapılmış olan 

tahrir bilgilerini yansıttığı ifade edilebilir. II. Murat devrine değin giden tahrir 

defterlerinin varlığını biliyoruz11. Köyün kuruluşunun o döneme kadar gitmesi 

mümkün gözükmektedir. 

 

 

9 COA, TT, 30, s.16; Arıkan, s.113-114. 
10 Mehmet Öz, “Tahrir”, DİA, C. 39, 2010, s. 426. 
11 Öz, s. 426 
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Belge 1: Gaziler Ovacığı Köyünün Kuruluşu ve Haneleri12.  

 

Kazıkbeli yakınlarındaki “Gaziler Ovacığı” adındaki derbend köyüyle 

ilgili belgedeki bir diğer husus köyün yerinin iki derbend arasında olduğunun 

zikredilmesidir. Belgede sözü edilen iki derbend neresidir? Bugünkü 

bilgilerimizle iki ihtimalden söz edebiliriz. Bahsedilen derbendler Dediği 

Tekkesi yakınındaki derbend ile Kazıklı derbendi olabilir. Bu durumda köyün 

Denizli’den gelirken Kazıklı derbendinden önce bulunması gerekir13. İkinci 
 

 

12 COA, TT, 30, s.16. 
13 Dediği tekkesinin yakınında bulunduğu düşünülen derbent hâlâ sözlü kültürde yaşadığı gibi 

bulunduğu geçide de “Devrent Gediği” adı verilmektedir. Mustafa Beyazıt-Yasemin Beyazıt, 

Denizli Dediği Tekkesi, Bilgin Kültür Sanat Yay., Ankara 2014, s. 32. 
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ihtimal ise bahsedilen derbendlerin  Kazıklı Derbendi ile Kızılhisar’la 

Acıpayam arasında kalan Alaeddin Köyü’nün yakınındaki Tona Derbendi’nin 

olmasıdır. Kazıkbeli geçidinden Kızılhisar’a inen yol üzerinde “Çaylı hanı” 

adı verilen bir mevkiden söz edilmektedir. Burası geçidi kontrol etmeyi 

sağlayacak özelliklerde olduğu için derbend noktası burası olabilir. Tuncer 

Baykara da burada bir ribatın bulunma ihtimalinden söz etmektedir14.  Bu 

durumda Gaziler Ovacığı’nın Kazıklı derbendi ile Tona Derbendi arasında 

bulunduğu ifade edilebilir. Derbentler geçit noktalarında bulunduğu için 

köyün yerinin Ertaş’ın da belirttiği üzere Kazıkbeli ile Kızılhisar arasında 

ovaya yakın bir yerde olması mümkündür15.  

Gaziler Ovacığı ile ilgili diğer bir bilgi Kanuni Sultan Süleyman’ın 

hükümdarlığının ilk yıllarındaki tahrir defterinde (1522) yer almaktadır.  Bu 

defterde “derbendi muhafaza edenler gaybet ettikleri ecilden derbendci” 

yazılmadığı ve bölgenin mezraa (ekinlik) olarak Kızılhisar’a bağlandığı 

belirtilmiştir16. Burada derbendcilerin ortadan kalkmasından sonra Gaziler 

Ovacığı köyünün bir mezraya dönüştüğü ifade edilmektedir.  Konar-göçer 

cemaatlerin bir müddet yaşadıktan sonra boşalttıkları alanlar ekinlik ya da 

tarım alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gaziler Ovacığı Köyü’nün de 

halkının köyü terkiyle birlikte bir mezraya dönüştürüldüğü görülmektedir17. 

Köyün niçin dağıldığı önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Orhonlu, derbendlerin üç ana sebepten ortadan kalktığını ifade etmektedir. 

Bunlar muafiyet mutabakatına aykırı olarak fazla vergi istenmesi, 

derbendcilerin işini hakkıyla yapamamaları, kalabalık eşkıyalık hareketleri 

karşısında etkisiz kalmaları. Orhonlu Kazıklı derbendindeki derbendçilerin 

eşkıya tasallutu yüzünden yerlerini terk ettiklerini söylese18 de bunu kesin 

olarak bilmemiz mümkün değil. Köyün ortadan kalkışı 1520’lerde 

gerçekleşiyor. II. Selim devrindeki tahrir devam ederken Hüseyin Kulu 

eşkıyasına rağmen yörede derbendçi yazılmak isteyen 20-30 hanelik bir grup 

insan mevcut. Gaziler Ovacığı köyünün neden dağıldığı sorusu bilinmezliğini 

hâlâ korusa da bu işin eşkıyaya yaradığı bir tarihi gerçek olarak ortada 

duruyor. Topoğrafik haritada Honaz Dağı’nın eteğinde Kazıkbeli geçidinin 

yakınlarında “Harami” olarak adlandırılan bir pınar mevcut19.  Kazıkbeli-
 

 

14 Tuncer Baykara, “Denizli’deki Türk İskanının Başlaması”, Denizli’ye Dair Yazılarım, 

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yay., Denizli 2019, s.103.  
15 Mehmet Yaşar Ertaş, XV.ve XVI. Yüzyıllarda Karaağaç-ı Gölhisar, Yeditepe yay., İstanbul 

2007, s. 51. 
16 Arıkan, s. 114; Ertaş, s. 67. 
17 Ertaş, s. 66-67. 
18 Orhunlu, s. 120-123. 
19 Harita Genel Komutanlığı, 1: 25000, Pafta m22d2. 
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Ayaz köyü arasında “Harami” adı verilen küçük bir yerleşimin 

bulunduğundan da söz ediliyor20. Verilen bu isimler bölgedeki eşkıya 

etkinliğine delil oluşturuyor. 

Hüseyin Kulu’yla ilgili Divân’dan gönderilen ilk hükümden yaklaşık 

10 gün sonraki ikinci hüküm 13 Ekim 1567 tarihlidir. Burada hükmün 

muhatabı Menteşe Alaybeği’dir21.  Hüküm Lazıkıyye Kadısı Yahya’nın 

merkeze arzı üzerine çıkmıştır. Lazıkıyye kadısı arzında, Hüseyin Kulu adlı 

levendin yaklaşık on kadar adamıyla Kazıklı ve Tona adlı derbendlerinde 

bahar ayından beri yol keserek on beş kimseyi öldürdüklerini, tüccarı da 

yaralayıp soyduklarını, sabit bir yerde durmadıkları için sancakbeğinin 

adamlarının onları yakalayamadığını, ilgili bölgeyi Menteşe Alaybeğinin iyi 

bildiği ve cesareti ile eşkıyayı yakalayabileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine 

Divân Menteşe alaybeğine yakalama görevi çıkartmış, Lazıkıyye kadısı ve 

toprak kadıları ile işbirliği yapabileceği belirtilmiş, ele geçirildiğinde de 

mahkemeye çıkarılması, hapsettirilmesi ve durumun ayrıntısıyla Divân’a arz 

edilerek eşkıya hakkındaki nihai kararın beklenmesi istenmiştir. 

Bu belgede bir önceki hükümde zikredilmeyen birkaç hususun 

belirtildiği dikkati çekiyor. Birincisi Hüseyin Kulu ve yoldaşlarının eşkıyalık 

hareketine başlayış tarihlerinin zikredilmesidir. Onların bahar ayından beri bu 

hareketler içerisinde bulundukları bildirilmektedir. Bu durumda eşkıyalığın 

1567 yılının bahar ayında başladığı ifade edilebilir. Birinci belgede yedi-sekiz 

kişinin, ikinci belgede ise on beş kişinin öldürüldüğü zikredilmektedir. 

İkincisi bu hükümde eşkıyalık mahalli çok daha iyi tanımlanmıştır. 

Lazıkıyye’den Karaağaç’a (Denizli’den Acıpayam’a) giderken geçit 

noktasında bulunan Kazıklı Derbendi’ne ilaveten şakilerin Tona Derbendi’ni 

de tuttukları anlaşılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde tutulmuş 

tahrir defterinde Karaağaç yakınlarındaki Alaaddin Köyü’ne bağlı Tona 

mezrasından mevcut altı değirmeniyle bahsedilmektedir. Topoğrafik 

haritalarda Alaeddin köyünün üzerinde “Dona Çetiri22” olarak isimlendirilen 

bir mevki de bulunmaktadır23. Günümüzde bu bölgede “Doma Beli” adlı bir 

mevki de yer alır. Ertaş’ın tespitlerine göre Doma,  “Tona”’ kelimesinin 

başkalaşmış bir halidir. Buradan hareketle, Doma Beli adlı mevkide de bir 

 

 

20 Harami, yakınındaki Eğri Kavak, Omurtak gibi bazı küçük yerleşimler daha sonra yine terk 

edilerek halkları Kızılhisar’a gitmiştir. http://www.serinhisar.gov.tr/tarihce ; Ali Vehbi, 

Acıpayam Garbikaraağaç Halkının Asırlık Tarihçesi ve Köylerimize Serpilen Maarif Işığının 

Temeli Yüreğil’de Nasıl Kuruldu, Çankaya Matbaası, Ankara 1951, s.190. 
21 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), C.I, s.183-184.  
22 Çetir bodur dikenli çalılarla dolu taşlık yer demektir. 
23 Harita Genel Komutanlığı, 1: 25000, Pafta n22b1. 
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derbendin bulunduğunu ifade edebiliriz24. Alaeddin köyünün güney 

batısındaki dağların üzerinde yer alan geçit vasıtasıyla Tavas (Menteşe) 

tarafına gidilebilmektedir. Eski Karahöyük-Tavas yolunun buradan geçtiği 

ifade edilmektedir25. Belgede yer alan bu bilgi Hüseyin Kulu ve adamlarının 

Lazıkıyye-Karaağaç yolunu tuttuğu gibi Karaağaç-Tavas yolunu da keserek 

Karaağaç’ı güney batıdan ve kuzeyden ablukaya aldıkları söylenebilir. Belge 

ile aydınlanan üçüncü husus Hüseyin Kulu’nun adamlarının sayısıdır.  

Hüseyin Kulu’nun on adamıyla birlikte etrafa korku saldığı belirtilmektedir. 

Dördüncü husus ise Hüseyin Kulu’nun ele geçirilmesi için sancakbeğinin 

adamlarının çaba gösterdiğinin zikredilmesidir. Belgede eşkıyanın bir yerde 

durmadığı için sancakbeğinin adamlarının başarılı olamadığı dile 

getirilmektedir. Zikredilen sancakbeği Kütahya, Hamid ya da Menteşe 

sancakbeği olabilir. Eşkıyalık hareketi bu üç sancağın sınır noktasında 

gerçekleşmektedir.  Arz, Denizli kadısı tarafından gönderildiği ve o dönemde 

Denizli Kütahya sancağına bağlı olduğu için Hüseyin Kulu ve yoldaşlarıyla 

Kütahya Sancakbeği’nin mücadele ettiği düşünülebilir. Sancakbeğinin 

mücadelesi başarıya ulaşamayınca Denizli kadısı bölgeyi Menteşe 

Alaybeği’nin iyi tanıdığını söyleyerek onun görevlendirilmesini talep etmiştir. 

Lazıkıyye kadısı Yahya’nın eşkıyanın yakalanması hususunda büyük bir 

gayret sarf ettiği dikkati çeker.   

Konuyla ilgili üçüncü hüküm 6 Mayıs 1568 tarihlidir26.  Bir önceki 

hükümden yaklaşık 7 ay sonra çıkmıştır. Hüseyin Kulu ve yoldaşlarının 

haramiliklerinin başlayışından bir yıl geçmiştir. Anadolu Beylerbeği’ne 

hitaben çıkarılan hükmün beylerbeğinin kendi arzı neticesinde verildiği tespit 

edilmektedir. Beylerbeği arzında Menteşe sancağında Kazıklı ve Tona 

derbentlerinde beş-on kişi olan Hüseyin Kulu ve adamlarının geçen yıl ki 

bahar ayından beri yol kesip on beş kişiyi katledip, tüccarı da yaralayıp 

yağmaladıklarını, bir yerde durmadıkları için ele geçirilemediği, daha önce 

Alaybeği Mehmed’e ele geçirilme görevi verilmişse de, araya kış girince 

eşkıyanın dağılıp kaybolduğu, sancakbeğinin de deryaya gitmesiyle bu 

konuyla ilgilenemediği, eşkıyanın yaklaşan bahar ayı nedeniyle yine reayaya 

zarar verme ihtimalinin olduğunu belirtmiştir. 24 Nisan 1568 tarihli bir 

hükümde Yemen meselesi için daha önce gönderilen emre rağmen Boğaz 

Hisarı’na gelmediği bildirilen Menteşe Sancakbeği’nin görevini ihmal 

 

 

24 Ertaş, s. 68.  
25 Tuncer Baykara, “Alaeddin”, http://pekdemirburslari.org/alaeddin_tarihce.htm (Erişim 

Tarihi 17.06.2020)  
26 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), C.II, s.55-56. 
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etmemesi istendiği için27 belgede zikredilen sancak beği Menteşe Sancakbeği 

olmalıdır. Divân’dan ilgili arz üzerine beylerbeğine gönderilen hükümde 

Zaim Tahir’in eşkıyayı yakalamakla görevlendirildiği, Kütahya 

sipahilerinden bir kaçının ona destek olmak üzere görevlendirilmesi gerektiği, 

eğer onlar da yeterli gelmezse “il erinden” destek alınması, halkın da eşkıyaya 

yiyecek vermemesinin sağlanması, verenlerin ise belirlenip isimlerinin 

bildirilmesi istenmiştir.  

Hüseyin Kulu eşkıyası ile yazılan dördüncü hüküm 10 Temmuz 1568 

tarihlidir28. Anadolu beylerbeğinin arzı üzerine eşkıyayı yakalamakla 

görevlendirilen Zaim Tahir’e görevi bildirilmektedir. Zâim Tahir’in Kütahya 

sipahilerinden adam alması, eğer yeterli gelmezse il-erinden de adam alarak 

eşkıyanın ele geçirilip hapsedilmesi istenmektedir.   

Hüseyin Kulu’na dair Divân’dan gönderilen beşinci ve tespit ettiğimiz 

son hüküm 14 Temmuz 1568 tarihlidir29. Hüküm eşkıya bertarafıyla 

görevlendirilen Tahir’in Divân’a gelmesi üzerine çıkarılmıştır. Zaim Tahir 

Hüseyin Kulu’nun ele geçirilme görevinin kendisine verildiğini belirtmiş ve 

il-eri çıkarmak için gerekli işlemlerin yapılmasını istemiştir. Bunun üzerine 

Tavas, Lazıkıyye, Yenişehir ve Karaağaç kadılarına Zaim Tahir’e il-erinden 

talep ettiği kadar adam verilmesi, eşkıyanın yakalanmasına yardımcı 

olunması, yakalandığında mahkemeye çıkarılmaları, eğer sipahi iseler 

hapsedilerek durumunun arz edilmesi eğer sipahi değil ise gerektiği gibi ve 

ibret olacak şekilde cezalandırılması, bunlar yapılırken günahsızlara ise zarar 

verilmemesi istenmiştir.      

Hüseyin Kulu ve yoldaşlarıyla ilgili ulaşabildiğimiz bilgiler ne yazık ki 

bu kadar. Hüseyin Kulu’na dair birinci hüküm 1 Ekim 1567, beşinci hüküm 

ise 14 Temmuz 1568 tarihli. Hüseyin Kulu’nun yoldaşlarıyla birlikte hareketi 

1567 baharında başladığına göre eşkıya bir yıldan daha fazla süre bölgeye tesir 

etmiş olmalıdır. Eşkıya önce sancakbeği tarafından yakalanmaya çalışılmış, 

daha sonra Lazıkıyye kadısının bildirimi ile Menteşe Alay beği 

görevlendirilmiş, bundan da sonuç alınamayınca Anadolu Beylerbeği konuya 

müdahil olmuştur. Bu defa eşkıyayla mücadele müstakil bir görevliye 

verilmiştir. Yanına sipahi katılmış, gerekirse il-eri toplamasına da müsaade 

edilmiştir. İl erleri suhte ve celali isyanları döneminde yaygınlaşan ve ihtiyaç 

halinde köylerden ya da şehirlerden toplanan bir kuvvet özelliği 

göstermektedir30. Hükümde uzun süre yakalanamayan eşkıyanın halktan 

 

 

27 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), C.II, s.65-66. 
28 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569),C.II, s.56. 
29 7 Numaralı Mühimme Defteri, C.II, s.280. 
30 Mücteba İlgürel, “İl Erleri”, DİA, C.22, İstanbul 2000, s.59.   
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destekçilerinin olabileceği düşünülerek onlara yem ve yiyecek verenlerin 

tespiti isteniyor.  Görüldüğü üzere Osmanlı idaresi her yeni hükümle daha 

güçlü tedbirler almaya mecbur kalmıştır. Sonraki belgelerde artık 

zikredilmedikleri için Hüseyin Kulu ve yoldaşları yakalanmış olmalılar. Kim 

tarafından, nasıl, nerede yakalandılar? Baskın mı yediler? İhbar mı edildiler? 

Zaim Tahir başarılı oldu mu? Çok merak etmekle birlikte bu sorulara şimdilik 

cevap veremiyoruz.  

Hüseyin Kulu ve yoldaşları,  XVI. yüzyılın başlarından itibaren 

görülmeye başlayıp yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkisini artıran yüzyılın 

sonlarında ise büyük bir gaile haline gelen Celali isyanlarının bugünkü Denizli 

ili sınırları içerisinde Denizli-Acıpayam-Tavas hattının ortasında kalan dağlık 

bölgede faaliyet gösteren zerresinden sadece birisidir. Celali isyanlarının 

ortaya çıkışı pek çok etkene bağlı gözükmektedir. XVI. yüzyıl başlarında 

siyasi olarak kuruluşlarını gerçekleştiren Safeviler Anadolu’daki Türkmenler 

üzerinde kesif bir propagandaya başlamışlar, siyasi ve sosyal hadiseleri 

istismar ederek birçok isyanlar çıkarmayı başarmışlardır. Osmanlı ülkesinde 

yaşanan nüfus artışı sonucu mevcut düzenin sarsılması, topraksız köylülerin 

ortaya çıkışı, iktisadi bunalım, paranın değer kaybı, yaşanan taht kavgaları, 

devlet görevlilerinin zulümleri, uzun süren savaşlar, iklimsel sebepler ve 

salgın hastalıklar isyan zemine yeni tohumlar ekti.31  

Gençlerin medrese kapısına yönelmesi ve burada bir yığın 

oluşturmaları daha sonra da suhte isyanlarını başlatmaları, topraksız 

köylülerin ümeranın “kapı halkı”   haline gelmesi ve bey görevsiz kalınca ya 

da gözden düşünce kapı halkının (levent, sekban, sarıca) işsiz kalması, tımarlı 

sipahilerin kullar arasından seçilmesi 1550’lerden itibaren eşkıyalık 

faaliyetlerinin artmasına yol açmıştır. II. Selim devrinde bu başıboş grupların 

zararları ciddi biçimde hissedilmeye başlanmış,  suhte isyanları da patlak 

vermiştir.  Devlet ise tedbir olarak yiğitbaşı önderliğinde “İl erleri” teşkilatını 

oluşturmuş ise de alınan tedbirler yeterli olmamış, yaşanan İran ve Avusturya 

savaşlarının etkisiyle de 1591-1611 yılları arasında Celali fetreti yaşanmıştır. 

Yukarıda anlatılan manzara içerisinde yoldaşlarıyla eşkıyalık eden 

leventler XVI. yüzyılın ortalarından itibaren görülmeye başlanan vezir, 

beylerbeği gibi görevlilerin askeri gücüne katılan, efendileri azledilince işsiz 

 

 

31Akdağ, s.33-74; Mücteba İlgürel, “Celali İsyanları”, DİA, C.7, İstanbul 1993, s.253; Sam 

White, Osmanlı’da İsyan İklimi Erken Modern Dönemde Celali İsyanları, Alfa Yay., İstanbul 

2013, s.257; Oktay Özel, “Osmanlı Anadolu’sunda Terkedilmiş/Kayıp Köyler Sorunu (17-

19.Yüzyıllar)”, Ötekilerin Peşinde Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Haz. Mehmet Öz-Fatih 

Yeşil, Timaş Yay., Ankara 2015, s.561-562. 
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kalan bir askeri gruptur32.  XVI. yüzyılda yaşanan nüfus artışı, topraksız 

köylülerin ortaya çıkması, hanedan mensupları arasında yaşanan 

mücadelelerin doğurduğu asayişsiz ortam levent, sekban, sarıca gibi askeri 

grupların ortaya çıkışına zemin hazırlamış, bunlar işsiz kaldıklarında ise 

taşrada eşkıyalık faaliyetlerine yönelmişlerdir. Genellikle on ila kırk kişi 

arasında sayısı değişen gruplar halinde eşkıyalık etmişlerdir33 . Levendlerle 

ilgili bu bilgilerimiz Hüseyin Kulu ile örtüşmektedir. Hüseyin Kulu kimdir, 

nerelidir, kimin hizmetine girmiştir, niçin eşkıya olmuştur bilinmez. Levent 

olarak tanımlandığına ve isminde de “Hüseyin Kulu” şeklinde vurgu olduğuna 

göre köyünü toprağını terk ederek bir ümeranın belki de Hüseyin adlı bir beyin 

kapı halkı olsa gerek34. Sonrasında ise eşkıyaya karışmış olmalı. Belgelerde 

eğer tımarlı sipahi ise yakalandığında verilecek cezaya ilişkin merkezden 

hüküm alınması gerektiği belirtiliyor35. Bu ifade onun tımarlı sipahi olma 

ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini söylüyor.  

Hüseyin Kulu ve yoldaşları bertaraf edilmiş olsa da bölgenin kaderi 

değişmedi. 1910’larda bölgenin tarihini ve kültürünü yazan Ali Vehbi 

Kazıkbeli’ni Honaz Dağı ile Babadağ  arasında poyraz rüzgârlarının estiği, 

fırtınaların koptuğu, yolcuların tepedeki karakol binasına ulaşamadan donarak 

öldükleri, eşkıya tasallutunun bulunduğu bir “Kanlı bel” olarak tarif eder ve 

1326  (1908-1909) senesinde yaşanan “Koca Kar” senesi nedeniyle buranın 

yetmiş beş gün geçit vermediğini yazar36. Bölge halen kar yağdığında 

Denizli’de ulaşıma kapanan ilk yol olma özelliğini sürdürmekte, istediği 

zaman geçit vermektedir.  
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KÜTAHYA ŞEHİR MERKEZİNDE 
YAŞAYAN MÜSLÜMAN HALKIN 
LÂKAPLARI/AİLE VE SÜLALE 
İSİMLERİ (1834-1835 TARİHLİ    

NÜFUS DEFTERİNE GÖRE) 
 

Nurgül BOZKURT  

 

Giriş 

Arapça bir kelime olan lâkap; bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı 

olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden 

kaynaklanan addır1. Türklerde lâkap takmak eski bir gelenektir. Çocuk belli 

bir yaşa gelip bir kahramanlık göstermedikçe ad dahi verilmezdi. Tirse Han’ın 

oğlu bir boğayı altedip boynunu kestiği için Bugaç, Büre Bey’in oğlu yol 

kesenlerle savaşıp tüccarların malını onlardan kurtardığı için Bamsı Beyrek 

adını almıştır2.  

Türklerdeki lâkap geleneği Osmanlı Devleti döneminde de devam 

etmiştir. Osmanlı padişahlarının büyük bir kısmının lâkabı olduğu 

görülmektedir: Padişahlara lâkaplar verilirken din, yaşadıkları tarihi olaylar 

ile uğraştıkları herhangi bir meslek dalının kaynaklık ettiği tespit edilmiştir:  

Dini kaynaklı olarak; Osman Gazi’ye Fahrüddin “dinin övüncü”, Yıldırım 

Bayezid’e Celalüddin “dinin yüceliği”, Çelebi Mehmed’e  Gıyasü’d-dünya 

ve’d-din “dinin yayılması ve insanların iyiliği için uğraşan”, Orhan Gazi’ye 

ihtiyarüddin “dinin seçtiği” ve Şücaüddün “dinin yiğidi”, Orhan Gazi ve 

Yıldırım Bayezid’e Seyfüddin “dinin kılıcı”, I. Murad’a  Leysü’l-İslam 

 

 

 Bu makale, 23-25 Kasım 2018 tarihinde Türkiye-Hatay’da düzenlenen “Cemil Meriç-10 st 

International Congress on Social Sciences and Sports (ICSSS)/Cemil Meriç- 10. Sosyal 

Bilimler ve Spor Kongresi” adlı sempozyumda sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. 
 Prof. Dr., İzmir Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

nurgulbozkurttr@gmail.com  
1 İsmail Parlatır, Nevzat Gözaydın vd., Türkçe Sözlük, , C. II, 9. Baskı, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara 1998, s. 1450; Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmet Parmaksızoğlu, “Lâkap”, Türk 

Ansiklopedisi, XXII, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1975, s. 455-456.  
2 Nebi Bozkurt, “Lakap”, DİA, C. 27, Ankara 2003, s. 66.  
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“İslamın arslanı” ve Şihabüddün “dinin cesuru” lâkapları verilmiştir. Fiziki 

özelliklerine göre; Osman Gazi’ye Kara, II. Osman’a Genç, II. Selim’e Sarı 

lâkabı takılmıştır. Karakter özelliklerine göre; I.Mustafa ve I. İbrahim’e Deli, 

II. Mustafa’ya Derviş, I. Bayezid’e Yıldırım, II. Bayezid’e Veli ve Sofu, I. 

Selim’e Yavuz sıfatları lâkap olarak seçilmiştir. Uğraştıkları meslek dalına 

göre; IV. Mehmed’e Avcı, I. Mehmed’e Kirişçi, II. Murad’a Ebu’l-Hayrat 

“hayırların babası”,  II. Mehmed’e Ebu’l-feth “fethin babası” veya Fatih, I. 

Murad’a Hüdavendigâr “hükümdar”, II. Süleyman’a ise Kanuni denmiştir3. 

Bu lâkaplardan I. Murad için “Hudâvendigâr”, I. Bayezid için “Yıldırım”, II. 

Bayezid için “Veli” ve “Sofu”, I. Selim için “Yavuz” lâkapları ya kendi 

dönemlerinde yahut hemen sonra ortaya çıkmıştır. II. Mehmed’in “Fâtih”, I. 

Süleyman için kullanılan “Kanûnî”, II. Selim’in “Sarı” ve IV. Mehmed’in 

“Avcı” lâkapları ise daha sonraki asırlarda ve özellikle XVIII. ve XIX. 

yüzyıllarda yaygınlık kazanmıştır4. 

Padişahlardan başka Osmanlı sadrazamlarına, vezirlere, 

şeyhülislamlara ve diğer devlet ricaline de lâkap verildiği bilinmektedir. 

Bunlar: Menşe’  göre (Çandarlı) Halil Paşa, (Arnavut) Abdurrahman Abdi 

Paşa, (Köprülü) Mehmed Paşa, (Pargalı) İbrahim Paşa, (Giritli) Mustafa Naili 

Paşa, (Karamanî) Mehmed Paşa, (Zenbilli) Ali Efendi (Şeyhülislam), 

Ankaravi Mehmet Emin Efendi (1686 – 1687); baba adlarına göre 

(Muhsinzâde) Mehmed Paşa, (Kemalpaşazade) Ahmet Şemsettin Efendi 

(1526 – 1534), (Hocasadettinzade) Mehmet Çelebi Efendi (1601 – 1603); 

meslek bildirenler  (Yemişçi) Hasan Paşa, Debbağzade Mehmet Efendi (1688 

– 1690); Fizikî özelliklerine göre (Boynueğri veya Boynuyaralı) Mehmed 

Paşa, (Hadım) Süleyman Paşa, (Semiz) Ali Paşa, (Topal) Osman Paşa, Bıyıklı 

Mehmed Paşa, Yekçeşm Hüseyin Efendi (1703);  Meslek- fizikî özellik 

gösteren (Kemankeş Kara) Mustafa Paşa; menşe’- fizikî özellik bildiren 

(Merzifonlu Kara) Mustafa Paşa, (Darendeli Topal) İzzet Mehmed Paşa; 

kişilik ve huylarına göre (Melek) Ahmed Paşa, (Deli) Hüseyin Paşa; hayvan 

ismi bildiren (Öküz) Mehmed Paşa; menşe’-saraya akrabalık (yakınlık 

derecesi) bildiren (Nevşehirli) Damad İbrahim Paşa gibi misalleri çoğaltmak 

mümkündür.  

 

 

3 Esra Keskinkılıç, “Sultani Lakaplar (veya Devletlü ve Saadetlü Lakaplar), Acta Turcica, 

“Kültürümüzde İsim”, ed: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, VI/I, Ocak 2014, s. 1-22; 

Nevzat Özkan, “Adlandırma Yöntemi Olarak Lakaplar ve Büyükkışla’daki Örnekleri”, s.181-

182.  

(URL-1, https://bozoksempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/cilt3/180-189.pdf, İndirilme 

Tarihi:15.11.2018). 
4 Mehmet İpşirli, “Osmanlılar’da Lakap”, DİA, C. 27, Ankara 2003, s. 67. 
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Osmanlı toplumunda, aile büyüklerinden birinin ismi, ailenin 

geleneksel olarak devam eden ya da etmiş olan mesleği, ailenin ileri geleninin 

sahip olduğu bir fiziksel özelliği dikkate alınarak verilen lâkaplar/aile ve 

sülale isimleri, ait oldukları kişilerin, toplumda tanınmasında ve diğer kişiler 

ile karıştırılmasının önlenmesinde büyük bir öneme sahip olmuştur. 

Kabakoğlu Mehmed bin Ali,  Ekşioğlu Mehmed bin Ali örneğinde olduğu gibi 

-soyadının henüz kullanılmadığı dönemlerde- aynı isim ve baba adına sahip 

olan kişiler sahip oldukları lâkapları/aile ve sülale isimleri sayesinde 

birbirinden ayırt edilebilmişlerdir5.  

XIX. yüzyılın ortalarında Kütahya şehir merkezinde aynı mahallede 

aynı lâkabı/aile veya sülale ismini taşıyan birden fazla hane reisi olduğu 

görülmektedir. Bu durum bu ailelerin akraba olduklarını göstermekle birlikte, 

her zaman aralarında bir bağ olduğunun da işareti olmayabilir. İslamoğlu, 

Hocaoğlu, İmamoğlu, Araboğlu ve Semercioğlu gibi lâkaplara/aile ve sülale 

isimlerine Kütahya’nın her bölgesinde olabileceği gibi Osmanlı Devleti’nin 

diğer köy, kasaba ve mahallelerinde de rastlanabilir. Öyle ki Kütahya’da 

kullanılmakta olan Yoncalılıoğlu lâkabı/aile veya sülale ismi Ahi Mustafa 

Mahallesi’nde ve Servi Mahallesi’nde bulunmakta olup yapılan saha 

araştırması neticesi farklı ailelere ait olduğu görülmüştür6.  

Kütahya Nüfus Defterlerinde, günümüzde halk arasında lâkap olarak 

nitelendirilen ama aile veya sülale isimlerine işaret eden “Yoncalılıoğlu, 

Muradçavuşoğlu ve Topalmollahüseyinoğlu” gibi kayıtlar vardır. Yapılan 

saha araştırması sonucu, 1834-35 senesindeki Kütahya nüfus tahririnde yer 

alan hane reislerinin lâkaplarının/aile veya sülale isimlerinin günümüzde 

çoğunlukla devam ettiği tespit edilmiştir. Hatta birçoğunun lâkaplarını/aile 

veya sülale adlarını birebir ya da küçük değişikliklerle soyadı olarak aldıkları 

da görülmüştür7. 

 

 

5 Nurgül Bozkurt, “1844-1845 Tarihli Temettüat Defterine Göre Kütahya Sancağı Dazkırı 

Kazası Evciler Köyü’nün Sosyal-Ekonomik Yapısı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

C. IV, Sayı 19, Ordu 2011, s.140. 
6 Nurgül Bozkurt, Kütahya 1842-1843 (Müslüman Nüfus ve Sosyal Yapı), Kütahya Belediyesi 

Kültür Yayınları (6), Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı Basımevi, Ankara 2018, s.79-80. 
7 Darendeli (Lâkap: Darendeli, soyadı: Darende). Salih Erdoğmuş, 09.12.2017 Tarihli 

Görüşme. 

Ayvazoğlu (Lâkap: Ayvazoğulları, soyadı: Ayvaz), Karahisarlı (Lâkap ve soyadı). Mehmet 

Kasım Kural, 27.10.2017-06.01.2018 Tarihli Görüşme. 

 Ebeoğlu (Lâkap: Ebeoğlu, soyadı: Ebegil), Helvacıoğlu (Lâkap: Helvacıoğlu, soyadı: Helvacı), 

Ketencioğlu (Lâkap: Ketenciler, soyadı: Ketenci), Kumarılı/Kumarılıoğlu, (Lâkap ve soyadı: 

Kumarılı), Yardımoğlu (Lâkap: Yardımoğlu, soyadı: Yardım), Yaylaoğlu (Lâkap ve soyadı). 

Süleyman Çankaya, Alaaddin Özekmekçi, 02.12.2017 Tarihli Görüşme. 
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Osmanlı yöneticileri tarafından askere alınacak Müslüman erkek 

nüfusu tespit etmek, Gayrimüslimden alınacak vergiyi belirlemek amacıyla 

yapılan nüfus sayımlarının tutulduğu nüfus defterleri aynı zamanda şahısların 

kendilerinin ve babalarının isimleri, sahip oldukları lâkapları konusunda bilgi 

vermektedir. Bu bilgiler değerlendirildiğinde ait oldukları mahallin sosyal ve 

kültürel yapısının aydınlatılmasında önemli ipuçları sunmaktadır.  İşte tam da 

bu noktada lâkaplar/aile ve sülale isimleri, Osmanlı toplum yapısının ortaya 

konulabilmesinde mühim bir yere sahiptir. Bu amaçla 1619 Numaralı Nüfus 

Defteri verilerine göre 1834-1835 yılında Kütahya şehir merkezinde yaşayan 

Müslümanların lâkapları; menşe’e, fiziksel özelliklerine, mesleklerine, sosyal 

durumlarına, hayvan ismine, aile büyüklerinden birinin ismine atfen verilen, 

çift lâkaplar… şeklinde sınıflandırılarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

 

1.Menşe’ Bildiren Lâkaplar 

XIX. yüzyıl ortalarında Kütahya’da yaşayan kişilere Acemoğlu, Araboğlu8, 

Boşnakoğlu, Macaroğlu, Lazoğlu, Kürtoğlu, Türkmenoğlu, Gürcüoğlu, 

Bulgaroğlu, Tataroğlu, Türkoğlu, Çerkezoğlu gibi etnik özelliklerini 

vurgulayan lâkaplar verilmiştir. Ayrıca Afşarlıoğlu/-zâde, Bayadlı/-oğlu, 

Bozokluoğlu, Çavdar/-lı, Dodurgalı, Döğerli/-oğlu, Germiyanzâde, 

Kaçaroğlu, Kayıoğlu, Tahtalı/-oğlu/-zâde, Tekeli/-oğlu, Yörük/-oğlu gibi ait 

oldukları aşiret veya cemaate mensubiyetlerini gösteren lâkaplar da verildiği 

görülmektedir. Bu arada Zeybekoğlu,  Dağlıoğlu, Taşralı gibi lâkaplar 

verildiği de tespit edilmiştir. Bu tür lâkaplar da menşe’ bildirenler içinde 

değerlendirilmiştir.  

Yine Kütahya şehir merkezinde kullanılan lâkaplar incelendiğinde uzak 

eyalet ve yerleşim yerlerinden gelen veya herhangi bir vesile ile bağlantısı 

olan ailelerin varlığı anlaşılmaktadır. Öne çıkan mahaller içinde Bağdat, 

Buhara, Belgrad, Halep, Hotin, Horasan, Kâbil, Mağrib (Cezayir-Fas-Tunus), 

Medine, Mekke, Mora, Serez, Sakız, Şam, Temeşvar, Tunus, Üsküp, Vidin 

dikkat çekmektedir. Yöre halkı, bu mahallerden gelen veyahut da buralarla bir 

şekilde bağlantısı olan ailelere Bağdatlıoğlu, Buharalı, Belgradlı, Haleplioğlu 

şeklinde lâkaplar vermişlerdir. 

Bunların yanı sıra 1834-35 yıllarında aynı vilâyet, sancak, kaza 

dâhilinde yer değişiklikleri olduğu gibi civar kaza, sancak ve vilâyetlerden de 

göçlerin olduğu, bu durumun da lâkaplara Doğalarlı/-oğlu, Döğerlerli, 

 

 

8 Araboğlu lâkabındaki Arap isminin menşe’ mi, yoksa ten rengi mi? göz önünde 

bulundurularak verildiği bilinmemektedir. Her iki anlamda da verilme ihtimali vardır. Bu 

çalışmada menşe’ kısmında değerlendirmeye alınması uygun bulunmuştur.  
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Aydoğdulu, Perlikaryeli, Parmakörenli, Simavlı, Uşaklı, Homalı, Bursalı, 

Eskişehirli, Ispartalı, Ankaralı, İstanbullu,  Kastamonulu şeklinde yansıdığı 

görülmektedir. İşte Kütahya şehir merkezinde yaşayan hane reislerine, 

ailelerin doğduğu ya da daha önce belli bir dönem yaşadığı veya herhangi bir 

sebeple bulunduğu memleketlerini gösteren şehir, kaza, kasaba ve köy isimleri 

ile ilgili lâkapların yoğun bir şekilde verildiği görülmektedir.  

1854 Kırım Savaşı öncesi ve sonrası Rus baskılarına dayanamayarak 

Osmanlı topraklarına göç eden Kafkas ve Kırım muhacirlerinin bir kısmına da 

Kütahya ev sahipliği yapmıştır9. Bunun izlerini de lâkaplar sayesinde 

sürdürmek mümkündür. Öyle ki Kütahya’da geldikleri bölgenin adına 

izafeten Ahıskalıoğlu, Kırımlıoğlu şeklinde anılan aileler vardır.  

İşte Kütahya şehir merkezine çeşitli bölgelerden insanların göç ederek 

yerleştiği yani şehir merkezinin menşei hakkında, 1619 Tarihli Nüfus 

Defterinde yer alan lâkaplar yeterince bilgi vermektedir. Bu konuda detaylı 

bilgi için aşağıda yer alan tabloyu inceleyiniz. 

  

Abdipaşalıoğlu Eymürlü/Eymirli Mihaliçlioğlu 

Ablumlu/-oğlu Eymüroğlu/Eymiroğlu Moreoğlu (Moralıoğlu) 

Acemoğlu Eyüblüoğlu Morevi (Moralı) 

Adaköylü (Adakaryeli)/-oğlu Fındıklılı Muhaciroğlu (?) 

Afşarlı/-oğlu/-zâde Geceklioğlu Muradhanlarlı 

Ağaçköylüoğlu Gedizli Mustafabeyli 

Ahıskalıoğlu Germiyanzâde Mustafalarlıoğlu 

Ahievrenmahalleli Giridli Musullu 

Ahilerli/-oğlu Gökçelerli/-oğlu Nuhörenli/-oğlu 

Akçaköylüoğlu Gökçelerlikaryeli Ortacalı 

Akkelebli Gökçimenli 

Osmanköylü(Osmankaryeli)/-

oğlu 

Akşehirli/-oğlu Göklerlioğlu Ovaköylü/-oğlu 

Akyazılıoğlu Gümüşlüoğlu Oyuklu 

Alaiyeli (Alanyalı) Gürağaçlı Öküzkaryeli 

Alaşehirli Gürcü/-oğlu Örenceli/-oğlu 

Alibeykaryeli Hacıköylü/-oğlu Örencikli 

 

 

9 Refik Arıkan, Tanzimat Döneminde Kütahya, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya 2010, s. 147-148. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

436 

Aliköylü (Alikaryeli)/-oğlu Haleblioğlu Örenköylü 

Almacıkoğlu Hamzalı Örenlioğlu 

Altıntaşlıoğlu Hançerlioğlu Palalıoğlu 

Amedli/-oğlu Harmancıklıoğlu Parmakörenli 

Ankaravi (Ankaralı)/-oğlu Harputlu Parmakviranlı 

Antebli/-oğlu Hasanabdallı Pereslioğlu 

Arab/-oğlu Haydarlarlıoğlu Perlikaryeli 

Arhavili Hisarcıkkaryeli Perlili/-oğlu 

Arız Kasabalı Homalı Perlioğlu 

Arslanapalı/-oğlu  Horasanlı/-oğlu Poladlıoğlu 

Arslanlılıoğlu Hotinli Rumillioğlu 

Arslanlıoğlu Hoyranlıoğlu Sâfîkaryeli 

Asitâneli Irgıllılı(?) Sakaryalı(?) 

Aslıhanlarlı Ispartalı/-oğlu Sakızlı 

Aslıhanlı Işıklılı Sandıklıoğlu 

Ayaşlıoğlu İçilli/-oğlu Saraycıkkaryeli 

Aydınlı/-oğlu İncurlu Saraycıklıoğlu 

Aydoğdulu/-oğlu İnkaryeli (İnköylü)/-oğlu Seferihisarlıoğlu 

Ayvalılıoğlu İsakaryeli (İsaköylü) Sekiörenli 

Bağdadî(Bağdatlı)/-oğlu İshakçılarlı Sekiviranlıoğlu 

Banazlı/-oğlu İstanbulluoğlu Servimahalleli 

Başköylü Kâbillioğlu Sevdiğinkaryeli 

Bayadlı/-oğlu Kaçaroğlu Seydiköylü/-oğlu 

Bayburdluoğlu Kalelioğlu Seyidbelioğlu 

Belgradlı Kandehârî Simavlıoğlu 

Benderlioğlu Karaağaçlı/-oğlu Sincanlılı 

Bodrumlu Karacaahmedkaryeli Sinerköylü 

Bolulu Karacaahmedli/-oğlu Sirozî (Sirozlu)/Serezli 

Boşnak/-oğlu  

Karahisarî (Karahisarlı)/-

oğlu Sivaslıoğlu 

Bozbilekli 

Karamanî (Karamanlı)/-

oğlu Sulukaryeli 

Bozoklu Karamanoğlu Sükûdlu/-oğlu 

Bölücekli/-oğlu Karamürselli Şâfîkaryeli 

Buharalı Karaşehirli/-oğlu Şamîkaryeli 

Bulgaroğlu Karcıklıoğlu Şamlı 
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Bulgurluoğlu Karslıoğlu Şebinkarahisarî 

Bursalı Kastamonulu Şehreküstükaryeli 

Cezayirli Kavaklıoğlu Tahtalı-oğlu/-zâde 

Çalköylü/-oğlu Kayıcıklı Tarsuslu (?) 

Çallıoğlu Kayıoğlu Taşralı çavuş 

Çandıraslı/-oğlu  Kayseriyeli/-oğlu Tatar-oğlu/-zâde 

Çapanlıoğlu Kazıklıoğlu Tavalı/-oğlu 

Çavdar/-lı Kefelioğlu Tavşanlılı/-oğlu 

Çereşlioğlu Kerküdlü Tekeli/-oğlu 

Çerkeşlioğlu Kırkıllı/-oğlu Tekfurdağlıoğlu 

Çerkezoğlu Kırlıoğlu Tekyelioğlu 

Çeşmelioğlu Koçaklı-oğlu/-zâde Temeşvarlıoğlu 

Çiftlikli Konyalıoğlu Tokluluoğlu 

Çobanköylü Koreoğlu Tosyalıoğlu 

Çodurluoğlu Kovanlıoğlu Trabisli  

Dağlıoğlu Köylüoğlu Tunuslu 

Darendeli/-oğlu Kudüslü  Tutuşlu (Tutaşlı)/-oğlu 

Darıcakaryeli Kumarılıoğlu Türkmân (Türkmen)/-oğlu 

Derelioğlu Kurtköylü(karyeli)/-oğlu Türkmânoğlu Mecnun 

Develioğlu Kuruçaylıoğlu Türkoğlu 

Dingillioğlu Kusuralı Ulucaklı 

Dodurgalı Kuşuculuoğlu Urfalıoğlu 

Doğalarlı/-oğlu  Kuşukaryeli Uşaklı/-oğlu 

Doğalıoğlu Kuyusinerkaryeli Uşaklılı 

Döğerlerli Kükürtlüoğlu Üsküdarî (Üsküdarlı) 

Döğerli/-oğlu Küplülüoğlu Üsküplü 

Dramalı Kürtoğlu Vidinli/-oğlu 

Dumanlarlı Lâzoğlu Yalaklıoğlu 

Efendilioğlu Macaroğlu Yalvaçlıoğlu 

Eğrigözlü Mağribli Yenicelioğlu 

Eğrili Malatyalıoğlu Yoncalılıoğlu 

Eğrüyerli Manisalıoğlu Yörük/-oğlu 

Elmacıklıoğlu Maraşlıoğlu Yörükoğlanınoğlu 

Emrezli/-oğlu Medineli Yüreyirkaryeli 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

438 

Emrudlu  Mekke-i Mükerremeli Zemmeli/-oğlu 

Erzurumluoğlu Memişpaşalıoğlu Zeybekoğlu  

Eskişehirli Mısırlı/-oğlu Zileli  

 

2.Fizikî Özellik, Bazı Huy ve Davranışları Bildiren Lâkaplar 

Bu grup içinde kişilerin fizikî durumları, bazı huy ve davranışlarını 

yansıtan lâkaplar ele alınmıştır. XIX. yüzyıl ortalarında Kütahya şehrinde 

yaşayan hane reislerine, Topaloğlu, Yamukoğlu, Sağıroğlu, Köroğlu, 

Keleşoğlu, Çolakoğlu, Dilsizoğlu, Kanburoğlu gibi ailenin ileri geleninin 

vücuduyla ilgili bir özrü dikkate alınarak lâkap verildiği görülmüştür. Yine 

Bıyıklıoğlu, Sakallıoğlu, Köseoğlu, Aksakallı, Çakıroğlu, Çiloğlanoğlu, Kara, 

Karacaoğlu, Karagözoğlu, Kırköseoğlu, Palabıyıkoğlu, Gökoğlu, Sarıoğlu 

gibi saç, sakal, bıyık, göz rengi esas alınarak; Cüce, Boduroğlu, Uzunoğlu, 

Badioğlu, Kalemoğlu/-zâde, Kuruoğlu, Besioğlu, Azmanoğlu şeklinde de boy 

ve kilosu esas alınarak lâkap takılmıştır. Aynı zamanda Ağzıkaraoğlu, 

Ağzıuzunoğlu, Solumazoğlu gibi huy ve davranışları ilgilendiren lâkaplar da 

vardır. Bu konu ile ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 

Ağzıeğrioğlu Düztaban/-oğlu Kulaksız/-oğlu 

Ağzıkaraoğlu Gedikoğlu Kurukollu/-oğlu 

Ağzıuzunoğlu Gödeoğlu Kuruoğlanoğlu 

Aksakallı Gök/-oğlu Kuruoğlu 

Aksakaloğlu Gökoğlanoğlu Kuruoğlu kara 

Altıparmakoğlu Kalemoğlu/-zâde Palabıyıkoğlu 

Azmanoğlu Kanburoğlu Paytakoğlu 

Bacaksız/-oğlu Kara  Sağıroğlu 

Badioğlu Karaâdemoğlu  Sağıroğlu Kara 

Battaloğlu Karabacakoğlu Sakalıgüzeloğlu 

Baygınoğlu Karabaşoğlu Sakallıoğlu 

Benlioğlu Karacaoğlu Sarıbabaoğlu 

Besîoğlu Karadayı/-oğlu Sarıoğlu 

Bıyıklıoğlu Karadedeoğlu Semizoğlu 

Boduroğlu Karagözoğlu Seyrekbasanoğlu 

Buruşukoğlu Karahayınoğlu/Karahainoğlu Solak/-oğlu 

Camgözoğlu Karaköseoğlu Solumazoğlu 

Cansızoğlu Karakulakoğlu Şişmanoğlu 
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Cüce Karaoğlanoğlu Terlemezoğlu 

Cücebaşıoğlu Keleşoğlu Tonbuloğlu 

Çakıroğlu Kırakçeoğlu Topal/-oğlu 

Çalıkoğlu Kırköseoğlu Tülüoğlu 

Çaprazoğlu Kocabaşoğlu Uyuroğlu 

Çatalbaş Kocadavuloğlu Uyuzoğlu 

Çenesizoğlu Kocagözoğlu Uzun/-oğlu 

Çiloğlanoğlu Kocaoğlu Yamukoğlu 

Çolak/-oğlu Kolukısaoğlu Yaralıoğlu 

Dalyanoğlu Kör/-oğlu  Yorgunoğlu 

Dilgözoğlu Köse/-oğlu  Zarifoğlu 

Dilsizoğlu   

 

3.Meslek Bildiren Lâkaplar 

Meslek Bildiren lâkaplar, Kütahya şehir merkezinde bir zamanlar icra edilen 

mesleklere işaret etmesi açısından çok önemlidir. Ait olduğu ailenin 

geleneksel olarak devam eden veya daha önce etmiş olan mesleğini 

yansıtmaktadır. Bu tür lâkaplar incelendiğinde bir Anadolu şehrinde olması 

gereken meslek türlerinin büyük bir kısmının var olduğu görülmektedir. İlk 

etapta ihtiyacı karşılamaya yönelik ekmekçi, börekçi, bakkal, berber, demirci, 

nalbant, hallaç, keçeci, değirmenci, yağcı, helvacı, papuççu, saraç, kalaycı 

mesleğinin olduğu görülmektedir. Bunların dışında Kütahya’da topçu, zaim, 

tüfenkçi, tüfençibaşı gibi askerî görevliler; naib, kâtib, mütevelli gibi 

vazifeliler ile ilmiye sınıfı içinde değerlendirebileceğimiz müderris, hoca, 

müezzin, müftü, kadı gibi vazifeliler de vardır.  

Bunların dışında -Anadolu beylerbeyliği merkezi ve zaman zaman 

şehzade sancağı olan- Kütahya şehir merkezindeki meslek grupları 

detaylandırılarak ele alınacak olursa:  

“1-Ağdacı, arpacı, bakkal, camcı, baltacı, berber, börekçi, çıracı, 

fincancı, oturakçı10 gibi ticaretle ile ilgili meslekler  

 

 

10 Oturakçı; oturduğu yerden altın, inci v.s. alıp satanlara denildiği gibi asıl zahire pazarı, halk 

arasında kapan altı ya da Kütahya’da aşağı çarşı denilen yerde un, bulgur, fasulye satılan yere 

oturarak oturduğu yerde satış yapan kişilere denir. Ali Haydar Temizerler, 23.10.2017 Tarihli 

Görüşme. 
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2-Bâğcevân, çoban, ördekçi, katırcı, dağcı, çiftçi, seyis gibi ziraat, 

hayvancılık ve ormancılıkla ilgili meslekler  

3-Çizmeci, debbağ, kavvas, meshçi, papuççu, saraç, yemenici gibi 

dericilik ile ilgili meslekler 

4-Kepenek üretimini yapan keçeci, yatak, yorgan ve yastıkta kullanılan 

pamuk ve yünün atılması amacıyla gelişim gösteren hallaçlık mesleği ile 

penbeci gibi dokuma iş kolunda zikr edilebilecek meslekler   

5-Baltacı, çıkrıkçı, kalaycı, nalçeci, demirci11, nalbant12, tenekeci gibi 

madeni eşyalarla ilgili meslekler  

6-Aşçı, börekçi, değirmenci, ekmekçi, helvacı, kadayıfçı, simitçi, 

üzümcü, yağcı gibi gıda işkolundaki meslekler  

7-Sağlıklı ve iyi bir yaşam için gerekli olan hekim, bacacı, berber, 

tellâk, natır ve hamamcı gibi sağlık-temizlik ile ilgili meslekler  

8-Çubukçu, dellal/tellal, hancı, kahveci, kantarcı, kapıcı, muhzır, 

ölçekçi, sâî, yorgancı gibi çeşitli hizmet üreten meslekler 

9-Dülger13 gibi inşaat iş kolunda değerlendirilebilecek meslekler  

10-Zurnacı, zurnazen gibi müzik ile uğraşan gösteri sanatçıları olarak 

adlandırılabilecek meslekler   

11-Hammal,  kayyum (Cami hademesi) gibi fiziki güç gerektiren 

meslekler 

12-Arabacı, sürücü gibi nakliyecilik ile ilgili meslekler” şeklinde 

değerlendirmek mümkündür. 

Detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 

 

 

11 Osmanlı toplumunda demirciler, silah olarak kullanılan malzemeler ile bıçak, kama gibi 

kesici aletleri ve daha ziyade çiftçileri ilgilendiren balta, kazma, kürek ve nal’ı yapmaktaydılar. 

Salih Akyel, “Ebutahir Kazası Nüfus ve Toplum Yapısı 1250/1834”, Fırat Üniversitesi Harput 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 

Mayıs 2013, s. 97.  
12 Hayvanların nallanması, hayvan tırnakları altına demir parçası yani nal ya da nalça çakılması 

işini yapan kimselere nalbant denir. (URL-2, http://www.cerezforum.net/konu/osmanli-

zamanindaki-meslekler.16711/, 20.10.2016.), XIX. yüzyıl ortalarında Kütahya şehir 

merkezinde nalbantlık mesleğinin yaygın bir şekilde sürdürüldüğü görülmektedir. Nurgül 

Bozkurt, age., s.127-128. 
13 Dülgercilik (Marangozluk), Osmanlı toplumunda ahşap işlemeciliği olarak bilenen, en güzel 

örneklerini kapı, yüklük ve tavan süslemelerinde gösteren ve erkekler tarafından icra edilmiş 

olan bir meslektir. Ayşegül Koyuncu Okca, “Denizli’de Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kimi 

Geleneksel Meslekler”, Uluslararası Akademik Bakış Dergisi, Sayı 58, Kırgızistan 2016, s.217.  
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Ağdacı/-oğlu Hâcegânoğlu Nalçecioğlu 

Alacacı  Hallaç/-oğlu Natıroğlu 

Alaybeyi/-oğlu/-zâde Hamamcı Derviş  Neftacıoğlu 

Alemdâr Hamamcı/-oğlu/-zâde Nişastacıoğlu 

Anbarcıoğlu Hammal/-oğlu Odabaşı/-oğlu 

Anbercioğlu Hancı/-oğlu/-zâde Odacıoğlu 

Arabacıoğlu Harbendeoğlu Oturakçıoğlu 

Arpacı/-oğlu Haremkethüdasıoğlu Ölçekçi/-oğlu 

Astarcıoğlu Hatib/-oğlu/zâde Ördekçioğlu 

Aşçı/-oğlu/-zâde Hazinedâroğlu Pabuççuoğlu 

Avcıoğlu Hekimoğlu Paçacıoğlu 

Ayanoğlu Helvacı/-oğlu Pazarağasıoğlu 

Bacacıoğlu Hocaoğlu Pazarbaşıoğlu/-zâde 

Bağçecioğlu Hoşabcı/-oğlu Pekmezcioğlu 

Bağçevan/-oğlu Humbaracıoğlu Penbecioğlu  

Bakkal/-oğlu İçağası/-oğlu Saalepcioğlu 

Balcıoğlu İmamısanioğlu Saatçıoğlu 

Baltacı/-oğlu İmamoğlu Sabuncuoğlu 

Baltaoğlu Kadayıfçı/-oğlu Sahaf 

Barutçuoğlu Kadıoğlu Sâîoğlu 

Bazlamacıoğlu Kadıyoranoğlu Sancakdâr/-oğlu 

Bedastancıoğlu Kahveci/-oğlu Saraç/-oğlu 

Berber/-oğlu Kaimakam Nakibü'l-Eşraf Saraydâroğlu 

Besicioğlu Kalaycı/-oğlu Saraysipahisioğlu (?) 

Bezirganoğlu Kalburcu/-oğlu Sarımsakçıoğlu 

Bıçakçı/-oğlu Kaltakçı/-oğlu/-zâde Sarımsakoğlu 

Bostancıoğlu Kalyoncuoğlu Sâyis 

Boyacı/-oğlu Kanaryacı/-oğlu Semerci/-oğlu 

Bölükbaşıoğlu Kantarcıoğlu Semercitorunoğlu 

Börekçi/-oğlu Kapucuoğlu Sepetçi/-oğlu 

Bulgurcuoğlu Kasab/-oğlu Sepetoğlu 

Burucu  Kasabbaşı Serayhocaoğlu/Sarayhocaoğlu 

Camcıoğlu Katırcı/-oğlu Silahdar/-oğlu/-zâde 

Camuzcuoğlu Katırcıoğlanoğlu Simidci/-oğlu 
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Cebecioğlu Kâtib/-oğlu/zâde Sipahi/-oğlu 

Celeb (ci)/-oğlu Kavalcıoğlu Sobacıoğlu 

Çadırcıoğlu Kavukçuoğlu Soğancıoğlu 

Çakıcıoğlu Kavuncuoğlu Sürücü/-oğlu 

Çamaşurcuoğlu Kavurucuoğlu Süvari 

Çapacıoğlu Kavvas/-oğlu Şamdancı/-oğlu 

Çavuş Kethüdası Kayıkçıoğlu Şerbetçioğlu 

Çavuşkethüdası/-oğlu/-

zâde Kayışçıoğlu Şeyhsüvaroğlu 

Çaycıoğlu Kaymakçızâde Tanburacıoğlu 

Çıbıkçıoğlu Kaymakoğlu Taşçıoğlu 

Çıkrıkçıoğlu Kayyum/-oğlu Tavukçuoğlu 

Çıracıoğlu Keçecioğlu Tekecioğlu 

Çifcioğlu Kemikçioğlu Tellâk/-oğlu 

Çiftçibaşıoğlu Ketencioğlu Tenekecioğlu 

Çizmeci/-oğlu Kethüdaoğlu Tezkerecioğlu 

Çoban/-oğlu Kilimcioğlu Timürcü/-oğlu14 

Çubukçuoğlu  Kirdecioğlu Topçuoğlu 

Çukadaroğlu/Çuhadaroğlu Kirişçioğlu Tulumbacıoğlu 

Dağcı/-oğlu Köftecioğlu Turpçuoğlu 

Davulcuoğlu Kumcuoğlu Turşucuoğlu 

Debbağ/-oğlu Kundakçıoğlu Tuzcuoğlu 

Değirmenci/-oğlu Kuşçu/-oğlu Tüccaroğlu 

Değnekçi Külhancıoğlu Tüfengci/-oğlu 

Delibaşıoğlu Kütükçüoğlu Tüfengcibaşı 

Dellâk/-oğlu Lağımcıoğlu Tütüncüoğlu 

Dellâl/-oğlu Leblebici/-oğlu Uncuoğlu 

Derici/-oğlu Lülecioğlu Üzümcüoğlu 

Derzioğlu (Terzioğlu) Mehterbaşıoğlu Vezincioğlu 

Derzioğlanoğlu Mehteroğlu Yağcıoğlu 

Deveci/-oğlu Meshcioğlu Yazıcı/-oğlu 

Dizdarzâde Mirahuroğlu Yedekçioğlu 

Doğancıoğlu Muhzırbaşıoğlu Yemenicioğlu 

 

 

14 Demirci; Timürcü, Temürcü, Demürcü gibi farklı şekillerde okunabilmektedir.  
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Döğmecioğlu Muhzıroğlu Yiğidbaşıoğlu 

Duhancı/-oğlu Mumcu/-oğlu/-zâde Yorgancı 

Duhanoğlu Muytab/-oğlu Yüncüoğlu 

Dülgeroğlu Müderrisoğlu/-zâde Yüzbaşıoğlu 

Emrudcuoğlu  Müezzinoğlu Zaimoğlu 

Eskici/-oğlu Müftüzade Zevrakçı/-oğlu 

Etmekçi (Ekmekçi)/-oğlu Mühürdâr Zilcioğlu 

Fırıncıoğlu Mütevellioğlu/-zâde Zindancıoğlu 

Fincancıoğlu Nakkaşzâde Zurnacıoğlu 

Fistancıoğlu Nalbant/-oğlu Zurnazen/-oğlu 

Göcecioğlu Nalbantçıoğlu  

 

4.Sosyal Durum Bildiren Lâkaplar 

Ağazâde15, Aliefendioğlu16, Alibeyoğlu, Beymahmudoğlu, Esiroğlu, 

Alipaşaoğlu gibi bazı lakaplar ise kişilerin sosyal durumunu gösterir. Bunlar 

bazen tek, bazen de yanına başka bir isim ve sıfat alarak yapılmıştır. Yine bu 

grup içinde ele alınan Hafızoğlu17, Dervişoğlu, Şeyhoğlu, Hacıoğlu18 gibi 

lâkaplar ise kişilerin sosyal statüdeki dini durumunu yansıtmaktadır. Bu arada 

seyyidahmedçavuşoğlu şeklinde lâkaba da rastlanmaktadır. Burada seyyid 

kelimesi isim ya da sıfat olarak kullanılmış olabilir. Bilindiği üzere Seyyid; 

Hz. Muhammed’in torunu (Kızı Hz. Fâtıma ve Hz. Ali’nin oğlu) Hz. Hüseyin 

soyundan gelenlere denilmektedir. Kütahya şehir merkezinde 1842-1843 

yıllarında seyyid olarak kaydedilen 1643 kişi, es-Seyyid olarak kaydedilen 

159 kişi olmasına rağmen19, 1834-1835 yıllarında lâkap olarak çok fazla 

kullanılmadığı görülmektedir. 

 

 

15 Ağa; İtibarlı, sözü geçen kimselere verilen bir unvandır. Faruk Sümer, “Ağa”, DİA, C.I,  

İstanbul 1988, s. 451; Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, 

İstanbul 2011, s.14. 
16 Osmanlı Devleti’nde kalemiye ve ilmiye sınıfını belirtmek için kullanılan efendi kelimesi, 

aynı zamanda saygıdeğer, nüfuzlu, itibar sahibi kimselere de denir. Mehmet Ali Ünal, ags., 

s.217; Orhan F. Köprülü, “Efendi”, DİA, C. X, İstanbul 1994, s. 456. 
17 Hafız; Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş olanlar için kullanılan bir tabirdir.  
18 Hacı sıfatı hac ibadetini yerine getiren kişiler için kullanıldığı gibi, aynı zamanda ticaretle 

uğraşanlar için de kullanılmıştır. Sait Öztürk, İstanbul Tereke Defterleri, (Sosyo-Ekonomik 

Tahlil), Osmanlı Araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul 1995, s.123. 
19 Nurgül Bozkurt, age, s.76-77. 
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Kütahya şehir merkezinde yaşayan ailelerin kullandıkları sosyal durum 

bildiren lakaplar ile ilgili bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 

Abdal/-oğlu Emir/-oğlu Paşaoğlu 

Ağazâde Emiroğlanoğlu Pehlivan/-oğlu 

Alibeyoğlu Esir/-oğlu Piçoğlanoğlu 

Aliçavuşoğlu Evliyazâde Piçömeroğlu 

Aliçelebioğlu Gazioğlu Seyyid 

Aliefendioğlu Hacı Pehlivan Seyyidahmedçavuşoğlu 

Alihocaoğlu Hacı Takoz Soytarıoğlu 

Alipaşaoğlu Hacı/-oğlu Suhteoğlu 

Alipiroğlu Hacıbenli Şâfîoğlu/-zâde 

Alisipahioğlu Hafızoğlu Şair 

Aliyüzbaşıoğlu/-zâde Hakiroğlu Şeyhoğlu/-zâde 

Batakahmedoğlu Hanefioğlu Tekkenişinoğlu 

Batakoğlu Hasekioğlu Üftâdeoğlu/-zâde 

Bey/-oğlu -zâde Hatimoğlu Velioğlu 

Beymahmudoğlu İslamoğlu Vezirağaoğlu 

Binbaşızâde Köle/-oğlu Veziroğlu 

Çavuş/-oğlu Köylüoğlu Voyvodaoğlu 

Çelebi/-oğlu Müminoğlu Yardımoğlu 

Derviş/-oğlu/-zâde Nakiboğlu/-zâde Yusufağazâde 

Efendioğlu/-zâde Öksüzmehmedoğlu Zavallıoğlu (?) 

Elhac Paresizoğlu/Parasızoğlu  

 

5.Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen Lâkaplar 

Kütahya’da hane reislerinin toplumda tanınmasını sağlayan aile ve sülale 

adlarının önemli bir kısmının da aile büyüklerinden birinin ismine atfen 

verildiği görülmektedir. Abbasoğlu, Abdullahoğlu, Abdülazizoğlu, 

Ahmedoğlu, Boladoğlu, Ellezoğlu gibi çoğunlukla erkek bir ataya izafeten 

verildiği gibi; Elifoğlu, Güllüoğlu, Gürizoğlu, Kâmileoğlu, Münevveroğlu, 

Vahideoğlu, Zeyneboğlu gibi yaşadığı dönemde toplumda kabul gören ve öne 

çıkan bir kadın ataya izafeten de verildiği görülmektedir. Detaylı bilgi için 

aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 
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Abbasoğlu Ellezoğlu Mesudzâde 

Abdiloğlu Emrullahoğlu Mevlüdoğlu 

Abdioğlu Esadoğlu Mevseçoğlu/-zâde 

Abdullahoğlu Eyüboğlu Mirzaoğlu 

Abdurrahimoğlu Fakihoğlu Muharremoğlu 

Abdurrahmanoğlu Fazlıoğlu Muhsinoğlu 

Abdülazizoğlu Fedanoğlu Muradoğlu 

Abdülbakioğlu Ferahoğlu Murtazaoğlu 

Abdülfettahoğlu/-zâde Fettahoğlu Musaoğlu 

Abdülgafuroğlu Feyzioğlu Musluoğlu 

Abdülganioğlu Feyzullahoğlu Münevveroğlu 

Abdülhadioğlu Ganioğlu Nasuhoğlu 

Abdülhalimzâde Gasaloğlu Nazlıoğlu 

Abdülkadiroğlu Güllüoğlu Nebioğlu 

Abdülkerimoğlu Gürizoğlu Neciboğlu 

Abdülvehaboğlu Habiboğlu Nimetoğlu 

Abidinoğlu Halilcikoğlu Numanoğlu 

Abidoğlu Haliloğlu Numanzâde 

Abülgafuroğlu Hamzaoğlu Nurioğlu 

Ahmedoğlu Handanoğlu Osmanoğlu 

Alaaddinoğlu Hasanbabazâde Ömercikoğlu 

Alimoğlu Hasancıkoğlu Ömeroğlu 

Alioğlu Hasanoğlanoğlu Rahimoğlu 

Arifoğlu Hasanoğlu  Ramazanoğlu 

Ayvazoğlu Haşimoğlu Rasimoğlu 

Azâdoğlu Haydaroğlu Razıoğlu 

Azizoğlu Hayreddinoğlu Receboğlu 

Bâkîoğlu Haytaoğlu Resuloğlu 

Bayezidzâde/-oğlu Hazeroğlu Reşidoğlu(?) 

Bayramoğlu Hıdıroğlu(?) Ruşenoğlu/-zâde 

Bedioğlu Hızıroğlu Sadıkoğlu 

Bediroğlu Hidayetoğlu Sadreddinoğlu 

Behçetzâde Himmetoğlu Sadullahoğlu 

Bekiroğlu Hüdayizâde Salihmehmedzâde 

Bektaşoğlu Hüsamoğlu Salihoğlu 

Beşiroğlu Hüseyinoğlu Samioğlu (?) 
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Beyhanoğlu Ivazoğlu Selimoğlu 

Bilaloğlu İbişoğlu Serhatoğlu 

Bitatoğlu İdrisoğlu Seydioğlu 

Boladoğlu İlimdâroğlu Sinaoğlu 

Burakoğlu İlyasoğlu Sudeoğlu 

Burhanoğlu İnayetoğlu Süleymanoğlu 

Cabbaroğlu İsaoğlu Şabanoğlu 

Cabiroğlu İsmailoğlu Şahinoğlu 

Caferoğlu İsmiyanoğlu  Tahiroğlu 

Canboladoğlu Kadiroğlu Tahmasoğlu 

Celâloğlu Kâmileoğlu Tayiboğlu/-zâde 

Celiloğlu Kasımoğlu Vahideoğlu 

Cemaloğlu Kemaloğlu Vehaboğlu 

Cennetoğlu Kerimoğlu Velicikoğlu 

Cevadoğlu Mahmudoğlu Velioğlu 

Cevahiroğlu Maksudoğlu Veyseloğlu 

Cihanoğlu Mazlumoğlu Veysioğlu 

Davudoğlu Mecidoğlu Yakuboğlu 

Döneoğlu Mehmedalioğlu Yunusoğlu/-zâde 

Durmuşoğlu Memişcikoğlu Yunuszâde Rifai Şeyhi 

Durmuşoğlununoğlu Memişoğlu Yusufoğlu 

Dursunoğlu Mercanoğlu Zeyneboğlu 

Elifoğlu Mesdanoğlu  

 

6.Hayvan İsmine Atfen Verilen Lâkaplar 

Bu grup içinde tek ya da çift ayırımı yapılmayıp içinde hayvan ismi geçen tüm 

lâkaplar değerlendirilmiştir. Bu lâkapların Kurtoğlu gibi tek başına bir hayvan 

ismine atfen verilen şekli olduğu gibi Katırcıuzunoğlu gibi meslek-fizikî 

durum; Aydoğdulu Danacıoğlu gibi menşe‘-meslek bildiren; 

Katırcımehmedoğlu gibi meslek-aile büyüklerinden birinin ismine göre ve 

Katırcıemirhüseyinoğlu gibi meslek-sosyal durum-aile büyüklerinden birinin 

ismine atfen verilen türlerine de rastlanmaktadır. Devecioğlu, Tavukçuoğlu 

gibi hayvan ismi geçerken meslek de yansıtanlar, ayrıca mesleğe atfen verilen 

lâkaplar kısmında da değerlendirilmiştir. Detaylı bilgi için aşağıda yer alan 

tabloyu inceleyiniz.   

Aydoğdulu Danacıoğlu Katırcıağzıbüyük Kurtoğlu 

Böcüoğlu Katırcıemirhüseyinoğlu Kuşçu/-oğlu 
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Camuzoğlu Katırcıhasanoğlu Öküzcühatimoğlu 

Deveci/-oğlu Katırcımehmedoğlu Ördekçioğlu 

Doğancı/-oğlu Katırcıoğlanoğlu Tavukçuoğlu 

Donbayoğlu Katırcısüleymanoğlu Tekecioğlu 

Kanaryacı/-oğlu Katırcıuzunoğlu Uşaklı Devecioğlu 

Katırcı/-oğlu     

 

 

7.Çift Lâkaplar 

Bu lâkaplar aynı anda hem menşe’ hem meslek bildirdikleri gibi menşe’-aile 

büyüklerinden birinin ismine atfen verilenlerine, menşe’-sosyal durum (sosyal 

durum-menşe’) bildirenlere, fizik-aile büyüklerinden birinin ismine atfen 

verilen... şekline de rastlanmaktadır. Bu tür lâkaplarla ilgili bilgi için aşağıda 

yer alan tabloları inceleyiniz. 

 

7.1.Menşe’-Meslek Bildirenler 

Üsküdarlı Hancıoğlu Eymür/Eymirimamıoğlu Arhavili Debbağoğlu  

Uşaklı Devecioğlu Eskişehirli Leblebicioğlu Arabbeşeoğlu 

Tavşanlılı Sancakdâroğlu Erzurumlu Çavuşoğlu Ankaralı Harbende 

Örencikimamıoğlu Çukurcalı Zurnacıoğlu Amedli Berberoğlu  

Örenceli İmamoğlu Çallı Kadıoğlu Amasyalı Ayanoğlu  

Örenceli Hatiboğlu Çalköylü İmamoğlu Aliköylü Timürcüoğlu  

Ortacalı Hatiboğlu Bozoklu Çavuşoğlu Alibeyköylü Ekmekçi 

Kıpti (Gıpti) Zurnezen Aydoğdulu İmamoğlu Akçaköylü İmamoğlu 

İnli Hatiboğlu Aydoğdulu Danacıoğlu Adaköylü Zevrakçıoğlu 

İnköylü Kethüdaoğlu Arslanapalı Timürcüoğlu   

Eymür/Eymirimamoğlununoğlu Arslanapalı Berber   

 

 

7.2. Menşe’-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen Lâkaplar 

Arabhasanoğlu İnköylü Kasımoğlu Örenceli Kerimoğlu 

Arabhüseyinoğlu  İnköylü Salihoğlu Örenköylü Halimoğlu 

Arabismailoğlu 

Karahisarî (Karahisarlı) 

Cabiroğlu Perlikaryeli Sadıkoğlu 

Arabsalihoğlu Karahisarlı Seferoğlu Şeyhlülü Nasuhoğlu 
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Arabsüleymanoğlu  Karahisarlı Selimoğlu Tataralioğlu 

Arslanapalı Abdülhalimoğlu Kayılı Mahmudoğlu Tatarmahmudoğlu 

Arslanapalı Arabbeşiroğlu  Kepezli Ömeroğlu Tatarseydioğlu 

Banazlı Himmetoğlu Kerküdlü(?) Mustafaoğlu Urlalı Musluoğlu 

Bezirganlı Ömeroğlu Kıbrıslı Nurioğlu Uşaklı İsaoğlu 

Çobanlarlı İsmailoğlu Kıranşeyhkaryeli Kasımoğlu Yörükhaliloğlu 

Döğerli Haliloğlu Köprüviranlı Bekiroğlu Yörükhasanoğlu 

Eskişehirli İlyasoğlu Kükürtlü Abidinoğlu Yörükmehmedoğlu 

Hamzalı Resuloğlu Kürtcaferoğlu Yörükveysioğlu 

Haydarlarlı Emiroğlu Mısırlı Ahmedbedevioğlu Zenci Mutaf Beşir Ağa 

Horasanlı Hasancıkoğlu Ovaköylü Ahmedoğlu  

İnkaryeli Alioğlu Ovalı Alioğlu   

 

7.3.Menşe’-Fizik Bildiren Lâkaplar 

Arslanapalı Çakıroğlu Göcekli kara Köprüviranlı Bıyıkoğlu  

Çavdarlı Karacaoğlu Karaağaçlı kara Yeniceli Karaoğlanoğlu 

Erzurumlu Pehlivan Karaağaçlı Sarı Zemmeli Topal 

Gedizli Çiloğlanoğlu Karahisarlı Keleşoğlu    

 

7.4.Menşe’-Sosyal Durum (Sosyal Durum-Menşe’) Bildiren Lâkaplar 

Acem Gulamioğlu Gulâmi Ayvalılı Kürthacıhafızoğlu 

Arab Gulami Gulami Rum Ovaköylü Gazioğlu 

Bolvadinli Sufioğlu Gulami Sakızlı Parmakörenağasıoğlu 

Buharalı Derviş Gulami Zenci Tekeli Köleoğlu 

Eğinli Kölesi Kudüslü Derviş  

 

7.5.Menşe’-Sosyal Durum-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen 

Verilen Lâkaplar 

Bu grupta menşe’-sosyal durum-aile büyüklerinden birinin ismine ya da 

menşe’-aile büyüklerinden birinin ismi-sosyal duruma atfen verilen lâkaplar 

ele alınmıştır.  

Ağaçköylü Delimehmedoğlu Kırımlı Ahmedefendizâde 

Sinerköylü 

Mehmedbeyoğlu 

Arabhacıömeroğlu Kurtköylü Ahmedefendizâde Tavalı Mollaosmanoğlu 

Arabhacısüleymanoğlu  Nemçe Gulami Tekeli Hasanbeyoğlu 
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Çetmeli Mollaömeroğlu Örencikli Hüseyinefendizâde Tekeli Salihbeyoğlu 

Gedizli Mollahüseyinoğlu Perlikaryeli Hacımustafaoğlu 

Ulucaklı 

Mollamehmedoğlu 

Göcekli Deliibrahimoğlu Seyidömerli Alibeyoğlu Uşaklı Mollaömeroğlu 

Karahisarî Mehmedefendizâde Sıçanlılı Aliefendioğlu  Zemmeli Hacısalihoğlu 

Karahisarlı Musabeyoğlu Simavlı Mollaalioğlu Zileli Bekirefendioğlu 

 

7.6.Fizik- Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen Lâkaplar 

Akahmedoğlu Karamahmudoğlu Kocamustafaoğlu 

Akmehmedoğlu Karamehmedoğlu Kocaömeroğlu 

Benlialioğlu Karamusaoğlu Kocasüleymanoğlu 

Benlimehmedoğlu Karamustafaoğlu Körosmanoğlu 

Beyazahmedoğlu Karaosmanoğlu Köseahmedoğlu 

Çakırismailoğlu  Karaosmanoğlununoğlu Kösemuradoğlu 

Çakırmusaoğlu Karaömeroğlu Kösemustafaoğlu 

Çalıksalihoğlu Karasalihoğlu Sağırahmedoğlu 

Çilabdurrahmanoğlu Karasüleymanoğlu Sağırmahmudoğlu 

Çolakömeroğlu Karaşahinoğlu Sarıalioğlu 

Gençalioğlu Karavelioğlu Sarıhaliloğlu 

Gökömeroğlu Karayusufoğlu Sarıhasanoğlu 

İncealioğlu Karazelihaoğlu Sarıismailoğlu 

Karaabdurrahmanoğlu Kelalioğlu Sarımahmudoğlu 

Karaahmedoğlu Kelhasanoğlu Sarımehmedoğlu 

Karaalioğlu Kelmehmedoğlu Sarımustafaoğlu 

Karaayvazoğlu Kelömeroğlu Sarısalihoğlu 

Karabekiroğlu Kırgökseloğlu Sarıvelioğlu 

Karabilâloğlu Kocaahmedoğlu Sarıyakuboğlu 

Karaboladoğlu Kocabekiroğlu Sümüklümesdan/-oğlu 

Karacahaliloğlu Kocahasanoğlu Topalalioğlu 

Karahaliloğlu Kocahüseyinoğlu Topalhasanoğlu 

Karahasanoğlu Kocaibrahimoğlu Tülühüseyinoğlu 

Karahimmetoğlu Kocamahmudoğlu Uzunahmedoğlu  

Karahüseyinoğlu Kocamehmedoğlu Uzunalioğlu 

Karaibrahimoğlu Kocamuradoğlu   
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7.7.Fizikî Özellik, Bazı Huy ve Davranışlar ile Meslek Bildiren Lâkaplar 

İncebayrakdâroğlu Kelsipahioğlu Sarısipahioğlu 

Kanburçavuşoğlu Körzâimoğlu Topalbayrakdâroğlu 

Karakadıoğlu Oturaklı İmamoğlu Topalimamoğlu 

Karasipahioğlu Sarımumcuoğlu Topalkasaboğlu 

Kelçavuşoğlu     

 

7.8.Fizik-Sosyal Durum Bildiren Lâkaplar 

Bozağaoğlu Karadervişoğlu Küçükhocaoğlu 

Bozbeyzâde Karaköleoğlu Sarıbeşeoğlu 

Çalıkhacıoğlu Karamollaoğlu Uzunhacıoğlu 

Karaağaoğlu/-zâde Körmollaoğlu   

 

7.9.Meslek-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen Lâkaplar 

Arpacıalioğlu Derzisüleymanoğlu Katırcımehmedoğlu 

Arpacımusaoğlu Döğücühimmetoğlu Katırcısüleymanoğlu 

Berberahmedoğlu Dülgerkerimoğlu Kavvasibrahimoğlu 

Berberalioğlu Dülgermehmedoğlu Keçeciosmanoğlu 

Berberbedikoğlu Ekmekçihaliloğlu  Kemercimuradoğlu 

Berberhamzaoğlu Ekmekçiibişoğlu Ketencihüseyinoğlu 

Berberhasanoğlu Ekmekçiosmanoğlu Meshçihasanoğlu 

Berberhimmetoğlu Eskiciahmedoğlu Muhzıremirmehmedoğlu 

Berberismailoğlu Eskicihasanoğlu Mumcuyakuboğlu 

Berberosmanoğlu Eskicimehmedoğlu Muytabmahmudoğlu 

Boyacıhasanoğlu Etmekçihaliloğlu Muytabsüleymanoğlu 

Börekçiahmedoğlu Etmekçihüseyinoğlu  Nalbandosmanoğlu 

Börekçimehmedoğlu Hammalahmedoğlu Nalbandsüleymanoğlu 

Çizmecimehmedoğlu Harbendesalihoğlu Neccarhaliloğlu 

Çizmecimustafaoğlu Helvacıosmanoğlu Pabuççuabdullahoğlu 

Çobanmehmedoğlu Hocaahmedoğlu Pabuççuvelioğlu 

Dağcıemiroğlu Hocahasanoğlu Paçacıahmedoğlu  

Dağcıhasanoğlu  İmamalioğlu Saraçabdurrahmanoğlu 

Debbağahmedoğlu İmamhüseyinoğlu Saraçalioğlu 

Debbağmehmedoğlu Kadayıfçıabdülbakioğlu Saraçdayıoğlu 
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Debbağmustafaoğlu Kahveciahmedoğlu Saraçemirmehmedoğlu 

Debbağosmanoğlu Kahveciibişoğlu Saraçkalaycıoğlu 

Debbağömeroğlu Kahvecimusaoğlu Saraçmahmudoğlu 

Değirmenciibişoğlu Kahveciömeroğlu Saraçmuradoğlu 

Değirmenciilyasoğlu Kalaycıhaliloğlu Semerciibrahimoğlu 

Değirmenciveyseloğlu Kalaycıyakuboğlu Şerbetçibekiroğlu 

Dellâkmustafaoğlu Kalburcumuradoğlu Timürcüabbasoğlu 

Dellakömeroğlu Kasabalioğlu Timürcürafedoğlu(?) 

Dellâlibişoğlu Kasabsalihoğlu  Tüfengciahmedoğlu 

Dellâlömeroğlu Kasabsüleymanoğlu Tüfengcimehmedoğlu 

Derziahmedoğlu/Terziahmedoğlu Kasabyusufoğlu Tütüncüibrahimoğlu 

Derzihüseyinoğlu Katırcıhasanoğlu Yağcıbekiroğlu 

 

7.10.Meslek-Meslek (Çift Meslek) Bildiren Lâkaplar 

Aşçıimamoğlu Bıçakcı Kethüda  Saraçsipahioğlu 

Bakkalkirdecioğlu Dellâlberberoğlu  

 

7.11.Meslek-Fizik Bildiren Lâkaplar 

Berberköseoğlu Ekmekçizebunoğlu Katırcıuzunoğlu 

Börekçiköseoğlu Ekmekçiburunsuzoğlu Taşçısarıoğlu 

Debbağsarıoğlu Ekmekçiköseoğlu Timürcükeloğlanoğlu 

Dellâlçolakoğlu Katırcıağzıbüyük Zilcikaraoğlu 

(Etmekçi ) Ekmekçiçolakoğlu     

 

7.12.Meslek-Sosyal Durum Bildiren Lâkaplar 

Berberçavuşoğlu Hammalsancakdâroğlu Öküzcühatimoğlu 

Berberpaşaoğlu İmamşafioğlu 

Timürcüabdullahpaşaoğlu 

(Demirciabdullahpaşaoğlu) 

Dellâkhafızoğlu Katırcıemirhüseyinoğlu  Yağcıyüzbaşıoğlu 

Ekmekçiköleoğlu Nalbandgazioğlu  

 

7.13.Meslek-Menşe’ Bildiren Lâkaplar 

Harbendehançerlioğlu  Kasabkürtoğlu(?) İmamperlioğlu 

Kadımusulluoğlu   
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7.14.Meslek-Fizik-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen 

Lâkaplar 

Ağdacıkarahüseyinoğlu Dellakkelhasanoğlu Ekmekçiuzunhasanoğlu 

Bağçevankaraalioğlu Dellâkkocahüseyinoğlu Kasabkörhasanoğlu 

Bakkalkelhüseyinoğlu Dericikaraismailoğlu Timürcükaraalioğlu 

 

7.15.Meslek-Sosyal-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen 

Lâkaplar (Meslek-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen-Sosyal) 

Aşçıdelimehmedoğlu Çizmecihacıhaliloğlu Kasabhacısüleymanoğlu 

Bakkalmehmedçavuşoğlu Dellâlhacıosmanoğlu Muhtarhacımehmedoğlu 

Berberhacıabdullahoğlu Duhancıismailbeyoğlu Muytabseyyidahmedoğlu 

Berberhacıemiroğlu Ekmekçihacıömeroğlu Mücellidaliefendioğlu 

Berberhacıhaliloğlu Hammaldeliahmedoğlu Saraçmollaahmedoğlu 

Berberhacıhüseyinoğlu Hocaahmedefendizâde Sürücühacıhasanoğlu 

Berberhacıismailoğlu Kasabhacıalioğlu Timürcümusaçavuşoğlu 

Boyacımollaahmedoğlu Kasabhacıibrahimoğlu Yağcıdeliibrahimoğlu 

 

7.16.Sosyal-Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen Lâkaplar 

Abdalvelioğlu Hacıabdurrahmanoğlu Hacıreceboğlu 

Delibekiroğlu Hacıabdürreşidoğlu Hacısalihoğlu 

Delihaliloğlu Hacıabidinoğlu Hacısüleymanoğlu 

Delihasanoğlu Hacıahmedoğlu Hacışabanoğlu 

Delihüseyinoğlu Hacıalioğlu Hacıvelioğlu 

Deliibrahimoğlu Hacıayvazoğlu Hacıyakuboğlu  

Deliismailoğlu Hacıbekiroğlu Hacıyunusoğlu 

Delikadiroğlu Hacıcaferoğlu Hacıyusufoğlu 

Delimehmedoğlu Hacıdavudoğlu Mollaabdullahoğlu 

Delimuradoğlu Hacıeyüboğlu Mollaahmedoğlu 

Deliosmanoğlu Hacıfettahoğlu Mollaalioğlu 

Delivelioğlu Hacıhakkıoğlu Mollaarifoğlu 

Deliyakuboğlu Hacıhaliloğlu Mollaazizoğlu 

Dervişahmedoğlu Hacıhasanoğlu Mollafeyzullahoğlu 

Dervişalizâde Hacıhızıroğlu Mollahasanoğlu 

Dervişhasanoğlu Hacıhüseyinoğlu Mollahimmetoğlu 

Dervişibrahimoğlu Mevlevi Hacıibişoğlu Mollahüdayioğlu 

Dervişismailoğlu Hacıibrahimoğlu Mollahüseyinoğlu 

Emirabdullahoğlu Hacıisaoğlu Mollaibrahimoğlu 
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Emiralioğlu Hacıismailoğlu Mollaismailoğlu 

Emirayvazoğlu Hacıkasımoğlu Mollakerimoğlu 

Emirhaliloğlu Hacıkerimoğlu Mollamahmudoğlu 

Emirhasanoğlu Hacımahmudoğlu Mollamehmedoğlu 

Emirhimmetoğlu Hacımehmedoğlu Mollamusaoğlu 

Emirhüseyinoğlu Hacımirzaoğlu/-zâde Mollamustafaoğlu 

Emiribrahimoğlu Hacımuharremoğlu Mollaosmanoğlu 

Emirmehmedoğlu Hacımuradoğlu Mollaömeroğlu 

Emirmustafaoğlu Hacımusaoğlu Mollasüleymanoğlu 

Emirömeroğlu Hacımustafaoğlu Mollaşabanoğlu 

Emirsalihoğlu Hacınumanoğlu Mollavelioğlu 

Emirsüleymanoğlu Hacıosmanoğlu Mollayusufoğlu 

Emirvelioğlu Hacıömeroğlu Şeyhmehmedoğlu 

Gazimuradoğlu Hacıramazanoğlu Şeyhmustafaoğlu 

Hacıabdullahoğlu   

 

7.17.Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen-Sosyal Durum 

Bildiren Lâkaplar 

Ahmedağaoğlu Hasanefendioğlu/-zâde Mustafabeyoğlu 

Ahmedbeyoğlu Hüseyinbeyoğlu Nuriefendizâde 

Ahmedçavuşoğlu Hüseyinçelebioğlu Osmançavuşoğlu 

Ahmeddedeoğlu Hüseyinefendioğlu Osmanefendioğlu 

Ahmedefendioğlu İbişbeyoğlu Ömerbeyoğlu 

Ahmedeyübefendizâde İbrahimefendioğlu Ömerefendioğlu 

Ahmedpaşaoğlu Kerimağaoğlu Rüstemağaoğlu 

Aliağazâde Kerimefendioğlu Salihbeyoğlu 

Alibeşeoğlu Mahmudbeyoğlu Salihefendioğlu 

Ayvazbeyoğlu Mahmudçavuşoğlu Sinanbeyoğlu 

Azizefendioğlu Mahmuddedeoğlu Sülaymanağazâde 

Bekirbeyoğlu Mehmedbeyoğlu Süleymanbeyoğlu 

Bekirefendioğlu Mehmedçelebioğlu Süleymançavuşoğlu 

Caferbeyoğlu Memişağaoğlu Şükrüefendioğlu 

Eminefendioğlu Memişefendioğlu Velibeyoğlu 

Esinbeyoğlu Mevlüdbeyoğlu Velihocazâde 

Eyübağaoğlu Muradbeyoğlu  Yahyaçavuşoğlu 
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Feyzullahefendioğlu Muradçavuşoğlu Yakubçavuşoğlu 

Halilbeyoğlu Musabeşeoğlu Yusufbeyoğlu 

Halilefendioğlu Musaçavuşoğlu Yusufefendioğlu 

Hasanbeşeoğlu (Hasanpaşaoğlu) Musabeyoğlu  

 

7.18.Aile Büyüklerinden Birinin İsmine Atfen Verilen-Meslek Bildiren 

Lâkaplar 

Bekirhocaoğlu Mustafahocaoğlu Velihocaoğlu 

Hasansipahioğlu Osmankethüdaoğlu Veliimamoğlu 

İsmihanhocaoğlu Ömerkethüdaoğlu Yakubhocaoğlu 

Mahmudsipahioğlu Süleymankethüdaoğlu Yusufhocaoğlu 

Mehmedkethüdaoğlu Vehabkadıoğlu Zahirehocaoğlu 

 

Sonuç 

Kütahya şehir merkezinde yaşayan ailelerin lâkapları incelendiğinde, 

mesleğe, fiziksel özelliklere, sosyal duruma göre verildikleri görüldüğü gibi 

dedenin ya da aile büyüklerinden birinin adını, geldikleri yerleşim yerinin 

ismini, mensup olduğu boyun ve milletin adını aldıkları, bir kısmının ise dini 

ve ilmi özellik taşıdığı tespit edilmiştir. Aile büyüklerinden birinin ismine 

atfen verildiği tespit edilen lâkapların çoğu Abbasoğlu, Abdülazizoğlu, 

Ahmedoğlu gibi genellikle erkek bir ataya izafeten takılırken, Elifoğlu, 

Güllüoğlu, Zeyneboğlu gibi yaşadığı dönemde toplumda kabul gören ve öne 

çıkan bir kadın ataya izafeten de verildiği görülmüştür. Yine Kurtoğlu, 

Devecioğlu, Kuşçuoğlu gibi hayvan adlarının da insanlara lâkap olarak 

verildiği görülmektedir. 

Kütahya’daki ailelerden bazılarının çavuş, yüzbaşı, binbaşı, Sabık 

dizdar (Sabık Alaybeyi) gibi askerî rütbe ve unvanlarını bu görevleri sona 

erdikten sonra da bürokraside ve halk arasında bir tanınma vesilesi olarak 

kullandıkları, daha sonraki nesillerde ise bunu Çavuşoğlu, Yüzbaşıoğlu ve 

Binbaşıoğlu şeklinde lâkap olarak taşımaya başladığı tespit edilmiştir.   

Soyadının henüz kullanılmadığı bir dönemde verilen lâkaplar/aile ve 

sülale isimleri, kişilerin tanınmasında ve birbirlerine karıştırılmasının 

önlenmesinde büyük bir öneme haiz olmuştur. Soyadının kabulünden sonra 

da kişiler çoğunlukla bu ayırt edici özelliğinden dolayı lâkaplarıyla/aile ve 

sülale isimleriyle anıla gelmişler ve günümüzde anılmaya devam 

etmektedirler. Lâkaplar öncelikle 1934 yılında Soyadı Kanunu’nun çıkması 

sonra da gittikçe artan kentleşme ile birlikte her ne kadar unutulmaya yüz 

tutmuş ise de Kütahya şehir merkezinde varlığını etkin bir oranda sürdürdüğü 
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görülmektedir. Hatta birçoğunun lâkaplarını/aile veya sülale adlarını birebir 

ya da küçük değişikliklerle Darendeli/Darende, Ayvazoğlu/Ayvaz, 

Karahisarlı/Karahisarlı, Helvacıoğlu/Helvacı, Ketencioğlu/Ketenci, 

Kumarılıoğlu  (Kumarılı)/Kumarılı, Yardımoğlu/Yardım, 

Yaylaoğlu/Yaylaoğlu misallerinde olduğu gibi soyadı olarak aldıkları 

görülmüştür.  

Ailelerin kullandığı lâkaplar incelendiğinde, XIX. yüzyılın ortalarında 

Kütahya şehir merkezinde Bağdat, Buhara, Belgrad, Halep, Hotin, Horasan, 

Kâbil, Mağrib (Cezayir-Fas-Tunus), Medine, Mekke, Mora, Serez, Sakız, 

Şam, Temeşvar, Tunus, Üsküp, Vidin gibi uzak yerleşim yerleri ile herhangi 

bir şekilde bağlantısı olan ailelerin yaşadığı görülmektedir.  Ayrıca Doğalar, 

Aydoğdu, Perli, Parmakören, Simav, Uşak, Homa, Eskişehir, Bursa gibi aynı 

vilâyet, sancak, kaza dâhilinde yer değişiklikleri olduğu gibi İstanbul, Ankara, 

Isparta gibi civar yerleşim yerlerinden de göçlerin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durum da göstermektedir ki; iskân merkezi olarak belirlenen Kütahya’ya 

farklı mahallerden insanlar gelip yerleşmişler ve burada yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir.  
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ORTAÇAĞ SONU VE ERKEN 
MODERN DÖNEMDE AVRUPA 
ŞEHİRLERİ: LONDRA ÖRNEĞİ  
 

Osman CENGİZ* 

 

“İfade etmek lazım ki Londra, XVI. yüzyılın şehir dünyaları içinde 

hem en iyi ve hem de en berbat olanıdır: İnanılmaz derecede zengin bir elit 

azınlık ve hemen yanında onlarla beraber yaşayan tamamen yoksul 

çoğunluk… Başkent halkı, son derece fakir ve bîtab; sokaklarında bolca 

şiddet ve acı... Yöneticileri ise İngiltere’nin diğer herhangi bir yerinden çok 

daha katı ve vicdansız.” 

(RAPPAPORT, Worlds within worlds, Cambridge University Press, 1989, 3) 

 

 

Giriş 

Bu çalışma, Londra örneği üzerinden ortaçağ sonu ve Avrupa toplumunun, 

kaynayan bir kazan gibi yeni yeni sosyal üniteler ve guruplara ayrılarak 

devamlı farklı bir tasnife tabi olduğu erken dönem modern Avrupa’nın ilk 

zamanlarındaki şehirlerin küçük bir silüetini sunmayı hedeflemektedir.  

Keltler ve Vikingler gibi pek çok kavmin yaşam alanı olmuş Avrupa 

şehirleri, her birinden bir hatıra saklayarak ortaçağa ulaşmışlardır.1 

Romalıların, İskandinavların ve Normanların hayallerini ve medeniyetlerini 

süsleyen Avrupa’nın sayılı şehirlerinden biri, Londra ise son Anglo-Sakson 

İngiltere kıralı Edward The Confessor (Dindar Edward) tarafından 

Danimakalılardan geri alınmış fakat 1066’da onun ölümü üzerine 

Normandiya Dükü Guillamune İngiltere üzerinde hak iddia edip burayı 

 

 

* Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

osmancengiz@pau.edu.tr 
1 Günümüze de ulaşan bu hatıralardan birisinin (saygı duruşunun) kaynağı Romalılara ait 

olmalıdır: Romalılar imparatorları “Tanrı” gibi bir şey kabul ediyordu ve onlara kurban/sunak 

olarak verilen şey heykelleri veya resimleri önünde yanan ateşe bir tutam tuz atmak ve ateşin 

az da olsa harlanmasıydı. John Hirst, The Shortest History of Europe, Black İnc., 2009, s. 16 
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yeniden işgal etmiştir.2 Normanların başka bir kolu Akdeniz’e yerleşmiş ve 

XI. Yüzyılın başında Güney İtalya’da Norman Prenslikleri tesis edilmiştir. 

Böylece ortaçağın nevi şahsına münhasır oluşumlarından olan iki Norman 

Kırallığı kurulur.  XII. Yüzyılın ikinci yarısında İbn Cübeyr, Normanlarla 

Sicilyalıların; Bizanslılar ile Müslümanların bir arada bulunduğu Sicilya’daki 

Palermo Sarayına hayran kalır.3 Bu anlayış başka örneklerle 

kuvvetlendirilebilirse Henri Pirenne’in iddia ettiği gibi Akdeniz’in İslam 

istilasıyla kuşatılması sonucu Avrupa şehirlerindeki ticaretin kısmen durması 

ve kıta Avrupa’sının içine kapanmasını4 daha sonraki bir yüzyıla ertelemek 

icab edecektir. Roma’nın Cermen istilalarıyla yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni 

düzenin merkezî olmayan bir yapıya bürünmesi feodalizmin ve içe 

kapanmanın en önemli nedeni sayılabilir. Zira maliyesi bozulan, yeni fetihler 

gerçekleştiremeyen ve dağılmaya yüz tutmuş imparatorluğun büyük 

kentlerdeki senyörlerinin, ellerindeki köleleri her geçen gün beslemektense 

bazılarını toprağını ekip biçmesi karşılığında azad etmesi daha makuldü. Kent 

merkezlerinin ticaret ve manifaktür merkezlerine doğru gelişimi gerçekte 

sadece XII. Yüzyılda başlar: Ticaretin gelişmesi para kullanımının ve neticede 

meta alış-verişinin daha önceki kendine yeten kırsal feodal ekonomi içinde 

sürekli artmasına yol açar. Bu oluşum, kasabalarda tefeciliğin gelişmesini 

kolaylaştırır, toprak sahibi aristokrasinin servetinde bir azalmaya yol açar ve 

köylüyü lorda karşı parasal yükümlülüklerinden veya lordun kontrolünden 

kendini kurtarmakta daha başarılı kılar. İngiltere’de XIV. Yüzyılla birlikte 

serflik fiilen ortadan kalkar. Feodal dönemdeki unvanları ne olursa olsun, bu 

ülkede çalışan emekçi kesimin büyük çoğunluğu söz konusu dönemden 

itibaren artık mülk sahibi özgür köylüdür.5 

 

 

2 Jacques Le Goff, Medieval Civilization 400-1500, trns.  Julia Barrow, Blackwell Publishers, 

Oxford, 1988, s. 63.  
3 Le Goff, Age, 64. Le Goff, aynı satırların devamında kırallığın üç resmi dili olduğunu da ilave 

eder: Latince, Yunanca ve Arapça. Şu notu da buraya ilave edelim: “Ortaçağ İngiliz kronik 

yazımı geleneği dikkate alındığında, özellikle 15. yüzyılda yerel dilde yazılan eserlerin 

sayısındaki artış oldukça yeni bir olguydu. Bu konuda İngiliz Ortaçağ tarih yazıcılığı, Geç 

Ortaçağ boyunca siyasetten ekonomiye her alanda rekabet halinde olduğu Fransa ile 

karşılaştırıldığında oldukça geride kalmıştı.  Bu geri kalış, temel olarak kronik yazarlarının 

Latince eserler kaleme almayı tercih etmelerinin yanı sıra 1066 yılında Norman İstilası ile 

birlikte Fransızcanın okuma yazma bilen toplum kesimleri içinde hâkim olmaya başlamasıyla 

ilgiliydi. Aslında Norman İstilası öncesinde İngilizce kronik dili olarak kullanılmaktaydı.”  

Fatih Durgun, “Geç Ortaçağ İngiliz Kroniğinin Analizi: London Chronicles’ın Cotton Julius B 

II Nüshasında Siyasi Belge Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 

35/ S. 59, 2016, (43-62) s. 45, 50. 
4 Henri Pirenne, Orataçağ Kentleri, çev.  Şadan Karadeniz, İstanbul, 2003, s. 9 
5 Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul, 2012, s. 

69-70 
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Sosyal Hayat 

Londra, etrafı surlarla (walls) çevrili ortaçağ kale şehirlerinden biridir. 

Surların doğu tarafında yer alan Londra Kulesi (The Tower of London) 

İngiltere kıralı I. William tarafından inşa edilmiş sonraları pek çok değişiklik 

yapılmıştır. Oliwer Cromwell günlük yaşam için kullanılan bölümleri 

yıktırıncaya kadar kraliyet ailesinin ikametgâhı olarak kalmıştır. 1530-1689 

yılları arasında ise kraliyet ailesinin bulunduğu yer Whitehall Sarayı idi. 

Roma’dan kalan merkez kent, sur içi eski Londra’dır ve City of London 

şeklinde isimlenir. Şehri doğu batı yönünde kesen iki ana cadde vardır. 

Birincisi doğuda Londra Kulesi’nin kuzeyindeki Aldgate’den başlar, 

FenChurch, Lombard, Cheapside, sokaklarından geçerek Newgate’de batıya 

ulaşır. İkincisi ise Watling’den geçerek St. Paul Kilisesinin önünden batıda 

Westminster’a bağlanan caddeye ulaşır. Londra, İngilizlerin elinde daima 

ticarî ve idarî bir kent olmuştur.  

Şehirde XVI. yüzyılda 130’dan fazla kilise ve şapel; yaklaşık 270 sokak 

vardı.6 Cumbalı evler Londra’da da meşhurdu.7 Şehirde binalar sırt sırta inşa 

edilmişlerdi ve sokaklar çok düzensizdi. Adeta bir labirendi andırmaktaydı. 

Sokak planı yoktu. Bununla birlikte yukarda geçtiği gibi doğu-batı yönünde 

iki, kuzey-güney (Fish St., Gracious St., Bishopgate St.) yönünde bir ana 

caddenin olduğu söylenebilir. Şehrin üç büyük alameti vardı: Saint Paul 

katedrali, Londra Kulesi ve Londra Köprüsü. Katedral 1561’de yanmıştı. 

Londra Köprüsünün ise Elizabeth zamanında 300 yıllık olduğu ifade 

edilmektedir. Dokuma sanayine dair yerleşimler genelde doğu Londra’daydı 

ve XVI. yüzyılın sonunda berbat haldeydi. İngiliz tarihçi John Stow 1598’de 

basılan Survey of London adlı eserinde Aldgate’in hemen dışında 

görülebilecek olan ve “bu kadar ünlü bir şehir için pek de küçük olmayan bir 

leke halindeki iğrenç kulübeler ve diğer yıkıntılar, çitler ve çöplüklerden 

tiksintiyle bahsediyordu.8 XVII. yüzyıl sonrası Londra iki merkezli bir şehir 

olacaktır. Eski Londra, liman, kale, Clerkenwell ve Soutwark’ın üretici ve 

imalatçı varoşlarının çevrelediği finans ve ticaret merkezi; Yeni Londra ise 

mahkeme binası, parlamentosu, gelişen parselleri ve aristokratik yaşam 

alanlarıyla Westminster.9 Bu dönemdeki siyasi anlaşmazlıklarda İngiltere’nin 

 

 

6 http://mapoflondon.uvic.ca/encyclopedia.htm (Erişim: 23.05.2013) 
7 Francis Bacon, Denemeler, çev. Elif Günce, İstanbul, 2004, s. 160 
8 Robert Jütte, Erken Modern Avrupada Yoksulluk ve Sapkınlık, çev. Bengü Kurtege-Sefer, 

İstanbul, 2011, s. 80 
9 L. D. Schwarz, London in the Age of İndustrialisation 1700-1850, Cambridge Universty Press, 

1993, s. 7 
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güneyi ve doğusu parlamentoyu desteklerken kuzey ve batı krala destek 

veriyordu.10  

 

XIV. Yüzyılda Londra’nın nüfusu 40.000’i geçmiyordu.11 1550’de 

nüfus büyük oranda sur içinden oluşmaktaydı ve 70.000 civarındaydı. Bu 

rakam –nüfus yoğunluğu yine sur içinde olmak üzere- I. Elizabeth döneminde 

çevre yerleşkelerin de katılmasıyla 1600 senesine gelindiğinde 200.000’e 

çıkacaktır12  

 

    1550-1800 yılları arasında İngiltere ve Londra nüfusu (Boulton, 3) 

 

“The inner city” ya da “City within the Walls” (Suriçi şehir) için 70.000 

rakamı XVIII. yüzlının başları için de ifade edilmektedir. Sur dışında (City 

without the Walls) 1700’de 50.000, XIX. yüzyılın ilk yarısında 65.000 kişi 

yaşamaktadır.13 Bu rakamlara diğer idari birimler: Soutwark, Westminster, 

Bermondsey, East Smithfield, Greenwich ve Whitefriars dâhil değildir.14 

 

 

10 Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa: 1450-1789, çev. Hamit Çalışkan, 

İstanbul, 2012, s. 460 
11 Jacques Le Goff, Ortaçağ Batı Uygarlığı, çev. Hanife-Uğur Güven, İzmir, 1999,  235  
12 Jeremy Boulton, Neighbourhood and Society: A London Suburb in the Seventeenth Century,  

Cambridge University Press, 1987, s. 3; Roger Finlay, Population and Metropolis: The 

Demography of London 1580-1650, Cambridge University Press, 2009, s. 7, 9 
13 L.D. Schwarz, Age, s. 7 
14 İngiltere’deki idarî birimler: 1-County ya da Shire 2-District ya da Hundred 3-Township ya 

da Parish idi. Bunlardan birincisine eyalet/kontluk, ikincisine ise bölge ismi verilebilmektedir. 

Bkz. Halil nadaroğlu-Nezih Varcan, Yerel Yönetimler, Eskişehir, 2005, s. 124 Ayrıca XVI. 
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Londra’nın genişleyerek çevresini de kapsamasıyla 1550’deki nüfusu 

120.000; 1600’de 250.000 olacaktır.15 

Nüfusun artması özellikle Suriçi’nde temiz su tedariki güçleştirmiştir. 

Şehrin su ihtiyacı, kuyulara ve Thames, Fleet, Walbrook adlı üç nehre 

bağlıydı. Pınar veya kaynaklardan gelen suyun dağıtımında kurşundan 

dökülmüş boru veya kanallar kullanılmaktaydı. 1582’de Dutchman Peter 

Morrys (veya Morice) isim olarak nehirden su tedarikini tekeline almıştı. Bu 

şahıs belli noktalarda kanalların içine tulumba yerleştirerek tazyik oluşturup 

suyun yüksek yerlerdeki evlere ulaşmasını sağladı.16 Fakat 1603’teki veba, 

halkın nehir suyuna şüpheli bakmasına neden oldu. Bunun üzerine devam 

eden yıllarda vebadan daha doğrusu salgınlardan nispeten korunaklı temiz 

kaynaklardan şehre şu getirme teşebbüsü ilk defa Yeni Nehir İnşaatı  (The 

contruction of New River)17 ile mümkün oldu. Hugh Myddelton ahşap ve 

kurşun kanallardan oluşan 40 mil uzunluğundaki bu şebeke inşaatı için 

Belediyeden yardım görmeyince I. James tarafından desteklendi. Proje beş yıl 

içinde yani 1613’te tamamlandı.18  

Reformcular, bataklıklardan ve su birikintilerinden yükselen pis kokulu 

gazları bilhassa tehlikeli kabul ediyordu. XVII. Yüzyılın başında çeşitli 

öneriler getirildi. Genelde şehir sokaklarından ağır kokular yükselirdi. Tiber 

ve Thames gibi nehirlerin durumlarıysa açık kanalizasyonlardan halliceydi. 

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda sokakların temizlenmesi işi şehir sakinlerinin 

sorumluluğuna giriyordu. Örneğin İngiltere’de çoğu kasaba yönetimi ev 

sahiplerini, haftada bir kez evlerinin önünü süpürmeye mecbur tutuyor, karşı 

gelenleri para cezasına çarptırıyordu. Küçük kabahatlerden suçlu bulunanlar 

caddelerde biriken çöp yığınlarını ya da insan dışkılarını temizlemekle 

cezalandırılabiliyordu. Şehir yönetimleri kendi bünyelerine temizlik işçisi 

katmak yerine bu işleri yapsınlar diye şahıslarla sözleşmeler imzalıyordu. 

Fakat zamanla bu usulün etkisiz ve masraflı olduğu anlaşıldı. Sokaklardan 

taze su akıtmak için savaklar ve setler açıldı, sokaklarda biriken pisliği 

uzaklaştırmak için yalın ve açık sağanak yağış kanalları döşendi.19 

 

 

yüzyıl için küçükten büyüğe parish, ward, area/neighbourhood ayrımı da vardır. 

http://mapoflondon.uvic.ca/neighbourhood_index.htm (Erişim: 22.05.2013) 
15http://www.history.co.uk/explore-history/history-of-london/new-river-new-water-

supply.html (Erişim:23.05.2013) 
16 Ramelli icadı olan bu tulumba örnekleri için bkz. Ekler 
17 Ya da şirketin tam ismiyle: The New River Company 
18 G. Roberts, Chelsea to Cairo Taylor-made Water Through Eleven Reigns and in Six 

Continents, London, 2009,  s. 39; Mary Lindemann, Erken Modern Avrupa’da Tıp ve Toplum, 

çev. Mehmet Doğan, İstanbul, 2013, 270 
19 Mary Lindemann, Age, 269 
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Londra’da veba salgınları eksik olmuyordu. 1348-50 Avrupa salgını 

için en çok kulanılan isim “kara ölüm”dü. Bu isim, XVI. yüzyıla kadar ortaya 

çıkmamış ve XIX yüzyıldan önce kullanımı yaygınlık kazanmamıştır.20 Halkı 

devamlı şekilde tedirgin eden salgınlar, gerek ölümler gerekse göçlerle ani 

nüfus düşüşlerine sebep oluyor salgınların etkisinin azaldığı yıllarda ise nüfus 

hızla artıyordu. Veba salgınlarının meydana geldiği yılları erken dönemde 

1563, 1593, 1603, 1625 1665 olarak tespit etmek mümkündür.21 1563’teki 

salgında 40.000 kişi –şehir genel nüfusunun üçte biri- 1665’te ise 68.000 

(veya 80.000) kişi hayatını kaybetmişti. Bu salgınlar veya diğer sebeplerle 

ölümler o kadar doğaldı ki bunların listesi belediye tarafından her gün ilan 

edilirdi.22 XV. yüzyılın ortasında matbaanın icadından sonra pek çok belediye 

ve bölge yönetimi “korunma ve tedavi” meselelerini ele alan kitapçıklar 

bastırdı. “Salgın risalesi” denen bu kitapçıklar beslenme ve perhiz reçeteleri 

tavsiye ediyordu.23 Böylece bu dönemde Londra’da yaşamanın değil de 

ölmenin çok tabii olduğunun kanıksandığını ifade edebiliriz. Avrupa’da XX. 

yüzyılın başlarına kadar yoksul olmayanlar genelde hastaneye yatmıyorlardı. 

Çünkü hastaneler buralara giren insanların çoğunun cansız çıktığı yerlerdi.24 

Foucault, Avrupalıların XVII. yüzyılın ortasından itibaren “büyük kapılmayı” 

devreye soktuğunu ileri sürüp, toplumun sapkın diye yaftaladığı herkesin, yani 

suçluların, yoksulların ve delilerin toptan hapsedildiğini söyler.25 

Başkentte savaş sonrası terhis edilen birliklerin şehre dağılması ayrı bir 

tehdit konusuydu. Başıboş dolaşan eski askerlerin kamu düzeni için 

oluşturduğu tehlike 25 Eylül 1550 tarihinde Londra Belediye Meclisi’ne 

sunulan Boulogne Anlaşması’ndan sonra Fransa’dan dönen birlikler ve barış 

sonucu kuzey ve doğudaki garnizonlardan salınan diğer askerlerle ilgili 

raporlar özetlenmişti. Bu rapora göre askerler “çalışamadıkları ve dahi 

çalışmak istemedikleri ve eğer kralın elinden hayatlarını idame 

ettiremiyorlarsa, majesteleri krala ve kral babasına uzun müddet hizmet 

ettikleri için, Londra’da çeşitli gruplar kurarak, vadandaşlara ve evlerine 

saldırıp yağma ve çapulculuk yaparak ellerini bulabildikleri ganimetlere 

 

 

20 Mary Lindemann, Age, 77 
21 Roger Finlay, Population and Metropolis: The Demography of London 1580-1650, 

Cambridge University Press, 2009, 17; Mary Lindemann, Age, 80 
22 Örnek bir liste için bkz. Ekler. 
23 Mary Lindemann, Age, 85 
24 Wiesner-Hanks, Age, 408 
25 Mary Lindemann, Age, s. 60 
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uzatabilirler.”26 Bu hüküm açıkça kralın kendi şehrinin yağma edilmesine izin 

vermekteydi. 

Ortaçağ sonunda Londra’da da diğer Avrupa kentlerinde olduğu gibi 

özgürlük demek ayrıcalık demekti. Özgür insan güçlü bir koruyucusu olan 

insandı ve en büyük senyör tanrıydı.27 Ticaret, özgürlük ve seçkinliğin 

oluşturduğu bir dünyada elbette kadının yeri çok gerilerdeydi. Aslında 

senyörler/asiller arasında gayr-i meşru/evlilik dışı dünyaya gelmenin kötü 

sayılmaması da kadının bir tür aşağılanması demekti. Zira önemli olan 

çocuğun annesi değil çocuğun kendisiydi. Annenin değerlendirmeye tabi bir 

yanı yoktu. Lordların eşleri bile işgücü28 ya da süs eşyası olma statüsünü 

geçememişti. Doğurganlık ise bir lanetti.29 1660 senesine kadar profesyonel 

İngiliz tiyatrosunda kadın karakterleri erkek oyuncular canlandırıyordu.30 

Tiyatroda “deli” figür olurken kadın olamamaktaydı. Ahlakçılar genç 

kadınların roman okumamalarını öğütlüyordu.31 Kilisenin çoğalmayı ve 

doğurganlığı övmesi sonraki zamanlara rastlar.  

Deliler ise –talihli olanlar- ya saray avlularında kral veya senyörün 

eğlencesi olan bir soytarı ya da oyunlarda (satranç gibi) ve tiyatrolarda figür 

olarak kullanılmaktaydı32. Bu da asalet anlayışının bir ürünü olmalıdır. Zira 

asil olmayanlar değersizdi ve oldukları gibi kabul edilmeliydi. Delilerin 

geleneksel bakımı düzenden yoksundu. Şiddet sergileyenler kilit altına 

alınırdı. Bedlam adıyla anılan Londra’daki Azize Meryem Hastanesi’nde 

deliler bir odaya kapatılırdı. Bazı şehirlerde delileri kapatmak için kuleler ya 

da kalın duvarlı bölmeler tasarlanırdı ve bunlar “deli kuleleri” veya “deli 

sandıkları” olarak bilinirdi.33  

XVI. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar Londra’a dış ticaret dışında en iyi 

gelir getiren üç meslek vardı Birincisi, Kent cellatlığı; ikincisi, Belediye 

genelev işletmeciliği;34 üçüncüsü ise Tımarhane işletmeciliğiydi.35 Fakat kar 

amaçlı tımarhaneler –her ne kadar en çok burada olsa da - sadece İngiltere’ye 

özgü değildi. Kan davası da bu dönem toplumu için bir akrabadan beklenen 

 

 

26 Julius R.Ruff, Erken Modern Avrupa’da Şiddet: 1500-1800, çev. Didem Türkoğlu, İstanbul, 

2011  
27 Le Goff, Age, 226 
28 Le Goff, Age, 243 
29 Le Goff, Age, 228 
30 Wiesner-Hanks, Age, 206 
31 Wiesner-Hanks, Age, 398 
32 Le Goff, Age, 190 
33 Mary Lindemann, Age, 230 
34 Wiesner-Hanks, Age, 44 
35 Mary Lindemann, Age, 232 
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hak edilmiş bir destekti.36 Zira asalete sahip olmayanın tek güvencesi onunla 

tek sosyo-biyolojik bağı olan akrabasıdır. Komşu, arkadaş vs. alt kesimler için 

hiçbir şey ifade etmezdi.  Dışlananlar sadece deliler ve kadınlar değildir. 

Yoksul, gezgin ve hasta aynı anlama geliyordu ve şehirde var olma hakları 

yoktu. Hacılara ve tacirlere karışan hastalar ve gezginler yollara düşüyor ve 

içlerinden en sağlıklıları ve kızgınları haydut sürülerinin büyümesini 

sağlıyordu. Asıl dışlananlar ise yabancılardı. Mahallelere yabancı kabul 

edilmezdi.37  

Nüfusun şehrin merkezinde yoğunlaşması ve artmaya meyilli oluşu 

elbette buradaki, özellikle XVI. yüzyıl sonlarında oluşan dokuma sanayiidir. 

Feodal düzenden sonra kendi emeğini kazanma ve nispeten daha çok gelir elde 

etme umudu sermaye sahiplerinin işçi ihtiyacıyla birleşince bu yoğunluk ve 

sirkülasyon kaçınılmaz olmaktadır. Şehirde Elizabeth zamanında ve 

öncesinde manastırların sahip olduğu topraklar fazla olsa da VIII. Henry 

1536’da manastırları kapatarak38 onların topraklarına el koymuş ve Tudor 

Hanedanının zengin senyörlerine satmıştı. Onlar da buralardaki şapelleri 

Kiliseye çevirmiş; saray olarak kullanılabilecek büyük binalar yapmışlardı. 

Geniş araziler içindeki eski evler de han ve dükkanlara çevirecek olanlara 

satılmıştı. Şehir merkezindeki pek çok açık alan bu şekilde kullanıldı.  

Erken dönem Modern Avrupa’da her şehrin temel yönetim organı 

vatandaş olma hakkını kazanmış üyelerden oluşan bir konsey/şehir meclisi idi. 

XVI. yüzyılda çoğu şehir meclisi, üyelerini sadece bir grup seçkin aileden 

seçmeye çalışıyordu. Ancak zengin olmuş ailelerin erkekleri parasal 

başarılarını şehrin siyasi ve toplumsal seçkinler grubuna üyeliğe dönüştürme 

başarısını hala gösterebiliyorlardı.39 Bazı şehirlerin sadece tek bir konseyi 

vardı. Eğer çoksa kendi aralarında bir hiyerarşi bulunurdu. Londra’da 

Belediye meclis üyelerinden seçilmiş üst yönetim gücünün 26 üyesi vardı.40 

Londra zengin ve güçlü tüccarlar tarafından yönetilmekteydi. Şehir konseyi 

oniki ticaret birliği/loncadan41 seçilmiş eşraftan oluşuyordu. Her birliğin lideri 

dış ticaret, sigorta ve bankacılıkla muhakkak ilgilenirdi. Belediye başkanı 

(Lord Mayor) her yıl başka bir birlikten seçilirdi. Bu birliklere “büyük 

şirketler” de denirdi. Aslında üyelerinin çoğunun ne zenginliği ne de nüfuzu 

 

 

36 Le Goff, Age, 227 
37 Le Goff, Age, 258 
38 Wiesner-Hanks, Age, 241 
39 Wiesner-Hanks, Age, 311 
40 Christopher R. Friedrichs, Urban Politics in Early Modern Europe, London, 2000, s. 12 
41 Mercers, grocers, drapers, fishmongers, goldsmiths, skinners, mercant-taylors, clothworkers, 

haberdashers, salters, iron-mongers ve vintners 



 

 

 

 

 

 

 

Ortaçağ Sonu ve Erken Modern Dönemde Avrupa Şehirleri: Londra … 

 

 

 

465 

vardı.42 Fakat başkanları öyle değildi. XVII. Yüzyılın sonlarına doğru Londra 

Avrupa’nın en büyük şehriydi.43 

Londra ve Paris gibi merkezileşen krallıklarda bulunan şehirlerin bile 

kırsal kesimlerin sahip olmadığı oranda özerklikleri vardı. Bütün şehirler 

insan ve mal akışını denetlemek için sur inşa edebiliyor, vergi toplayabiliyor, 

Pazar kurabiliyor ve milis kuvvetler oluşturabiliyordu. Hukukî ve adlî manada 

şehir ortak bir topluluktu. Bu topluluk, şehrin yurttaşı olan hane reisi yetişkin 

erkeklerde somutlaşıyordu. Kadınlar ve yurttaş olmayan erkekler vergi 

ödemek ve şehrin milis kuvvetlerinin asker ihtiyacını karşılamak zorundaydı 

ama siyasî olarak söz hakları yoktu.44 

Turuncu renkli şapka giyme zorunluluğu olan Yahudiler, XIII ve XIV. 

Yüzyıllarda yükselen anti-semitizm dalgası nedeniyle İngiltere ve (geçici 

olarak) Fransa da dahil olmak üzere Avrupa’nın bazı ülkelerinden 

kovulmuşlardı. XV. yüzyılın sonlarına doğru kovmalar tekrar başladı.45 

Yahudiler, önceleri sadece mecburi bir kredi kaynağı iken gelişen sanayi ve 

ülkeye gelen bolca altın ve gümüş sayesinde XVI. yüzyılın sonlarında bir 

kenara itilmişlerdi. Aslında tefecilik ile Yahudilik eş anlamı 

kullanılmaktaydı.46 Şehrin bazı mekânları dışlanma yeri olarak 

kullanılmaktaydı.47 Londra’da bekarlar evlenince mahalleden 

uzaklaştırılırdı.48 Şehirlerden dışlananları şöyle sıralamak mümkündü: 

Sapkınlar, cüzamlılar, Yahudiler, cadılar, oğlancılar, yabancılar ve sakatlar.49 

Şehirde daha doğrusu İngiliz kültüründe bu dönemde de soyluluk çok 

önemliydi. “Soyluluk yoksa zorbalık vardır, Türklerde olduğu gibi” diyor 

Francis Bacon.50 Bu o kadar böyledir ki annesiyle evli olmayan bir babadan 

dünyaya gelme (piçlik) alt tabakada ayıp kabul edilirken, asiller/lordlar için 

 

 

42 Rappaport, Worlds within worlds: structures of life in sixteenth-century London, Cambridge 

University Press 1989, 27. 
43 Rappaport, Age, s. 62 
44 Wiesner-Hanks, Age, 312. Bu anlatılanlar Weber’in şartlarını saydığı “şehir” kavramının, 

“burjuva şehri” ya da “kapitalist kent” olduğunu göstermektedir ki böyle var olmuş şehirler, 

Avrupa’da özellikle başkentlere mahsus sosyal ünitelerdir. Krş. Max Weber, Şehir: Modern 

Kentin Oluşumu, çev.  Musa Ceylan, İstanbul, 2012, 90, 109 
45 Wiesner-Hanks, Age, s. 41.  Bu tepkilerde kıtlık, salgın veya savaş gibi toplumun şiddet 

eğilimini yükselten etkenler başlıca amil olmuş olmalıdır. 
46 Bacon, Age, s. 147  
47 Le Goff, Age, 252 
48 Smith, Age, 157  
49 Le Goff, Age 252 
50 Bacon, Age, 49 
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asla ayıp değildi.51 Yine eşcinsel ya da cüzzamlı soylulara dokunulmazdı.52 

Şehrin imarında, toplu yaşam alanlarının planlarında, idarî binalar53 ve işleyen 

idarî yapıda asalet vurgusunu çok belirgin bir şekilde görmek mümkündür. 

XV. yüzyıl öncesinde papazlar ve senyörler eliyle Kilise ve Feodal yapının 

elindeki güç ve iktidar merkantilizm sonrası önce mutlak monarşilere geçmiş 

sonrasında da krallar bu gücü burjuva ile paylaşmıştır. Ticaretin canlanmaya 

başladığı dönemde asillerin ve kilisenin ticaretle meşgul olmayı hoş 

karşılamadığı şeklinde genel bir kanı vardır. Buna göre asiller bunu ayıp sayıp 

asalete zarar verdiğini düşünürken54 kilise günah ve dünyevileşme kabul 

ediyordu. Ruhun güvenliği bakımından ticaret tehlikeliydi.55  

Kilisenin bu tepkisinin bir nedeni olmalıdır. Kilise, merkantilizm öncesi 

kredi veren bir kurumken56 hatta az sayıda da olsa “manastır tacirleri” 

mevcutken57 sonrasında ticareti cehenneme götüren bir faaliyet olarak 

nitelemesinin asıl sebebi, iktidarını kaybediyor olmaktan kaynaklanan bir 

telaş ve yeni iktisadî güç odağının siyasî yetkilerinden duyulan endişe 

olmalıdır.58 Dolayısıyla kilisenin ticareti kötülemesi ve tüccarları dışlaması 

son derece rasyonel bir tutumdur. Aslında bu duruş, kilisenin daha önce 

kötülüğüne özel bir vurgu yapmadığı ticarete karşı bir tutum değişikliğiydi.   

Asillerin ticarete soğuk bakmalarının sebebine gelince ise, bunların 

ticaret için gerekli olan sermaye ve tecrübe gibi alt yapı eksikliği 

hatırlanmalıdır. XVI. yüzyılda Avrupa’nın çoğu ülkesinde soylular ve eşraf –

kuzey ve orta İtalya ile Güney Fransa ve İspanya hariç- kırsal kesimde 

yaşıyordu.59 Burjuva ise şehrin ve ticaretin kalbinde hayat sürüyordu. Bu 

sebeple, servetleri olsa da kilise ile aralarındaki zımnî ittifakın sonrasında 

oluşan dünyada soylular, burjuvanın ne bağlantılarına –ticaret ağları, sigorta, 

bankacılık- ne de teknik donanıma sahiplerdi. Teknik donanım mucitlerin 

finansmanı ve himaye edilmesiyle gerçekleşmekteydi. Bu işe de asillerden 

çok yeni oluşan küçük ticaret esnaflarının ihtiyacı vardı. Zaten asiller, ticaret 

yapabilmek için Londra’nın esnaf birliklerinden birine üye olmak ya da 
 

 

51 Le Goff, Age, 227 
52 Le Goff, Age, 257 
53 Bkz. Ekler. Sonraki dönemlere ait olsa da (1894) Londra parlamento binası planı. 
54 Abdullah Köktürk, “Modern Öncesi Devletin Yönetim Anlayışı”, Güvenlik Stratejileri 

Dergisi, Haziran, 2013, sayı 13, 73-97, s. 92 
55 Pirenne, Age, 94 
56 Le Goff, Age, 62 
57 Pirenne, Age, 85 
58 Kilise merkezli bir Londra hayatı bitiyor olmalıdır. Önceleri, insanlar kilisenin takip ettiği 

bir inşaatta hamallık yaparak, yük taşıyarak kefaret ödüyor ve günahlarından arınıyordu. Le 

Goff, Age, 167 
59 Wiesner-Hanks, Age, 395  
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parlamento kararıyla yeni bir birlik/guild kurmalıydılar. Zira onlar, düzenin 

değişeceğine inanmadıkları için geç kalmışlardı. Onlara izin verecek bir 

burjuva sınıfı ise yoktu. Daha önce kilise ile kurdukları ittifakı burjuva ile 

gerçekleştirmeleri imkânsızdı. Bu sebeple de toprak soylular büyük ölçüde 

idarî sistemde azınlığa düştüler ve çoğunun yerini onların unvanlarını satın 

alan tüccarlar aldı.  

Şehirlerdeki en büyük ayrım yurttaşlarla yurttaş olmayanlar 

arasındaydı. İngiltere’de bir “şehrin özgürlüğüne sahip olmak” diye 

tanımlanan şehir yurttaşlığı kişiyi hukukî ayrıcalıkları olan ve 

kamunun/devletin yardımından istifade eden bir grubun üyesi yapıyordu. 

Soyluluk unvanları gibi yurttaşlık statüsü de miras yoluyla intikal ediyordu. 

Şehirler, demografik felaketlerden sonra kişilerin “yurttaşlık” satın almasına 

izin verebiliyordu. Bazen de şehir için özel hizmetlerde bulunan kişilerle, 

yurttaşlık için başvuran ve ebelik veya cerrahlık gibi önemli kabul edilen 

meslekleri icra edenlere parasız olarak yurttaşlık veriliyordu.60 Soylular ipek 

kıyafetlerinden, üniversite mezunu hekimler ve hukukçular kenarları kadife 

veya kürklü cübbelerinden hizmetkarlar kaba koyu renk kıyafetleri ve 

önlüklerinden ayırt ediliyorlardı. Bireyler bir üstteki grubun kıyafetinin 

giyerek bu yasaları atlatmaya çalışsalar da bu tür davranışlara para cezası hatta 

ölüm cezası veriliyordu.61 Asi tebayı idam etmek kangrenli bir uzvun 

kesilmesi gibi bir çözüm sunuyordu.62 

Londra’daki maskeli oyunlar ve balolar63 kraliyet mensupları ile 

burjuvayı bir araya getiren çok önemli gayr-i resmi toplantılardı. Tiyatro da 

aynı özelliğe sahipti.  Christopher Marlowe’nin (1564-1593) oyunları 

çoğunlukla hırs ve ihtiras gibi konuları işliyor; şiddet, kan ve acımasızlık 

sayıları gittikçe artan tiyatroları dolduran Londra seyircisi tarafından çok 

beğeniliyordu.64 Bunlar soyluluğun topraktan paraya geçtiği dönemin 

işaretleriydi. Papazlar ve asiller (toprak soylular) bu unvanlarını 

satabiliyorlardı.65 Burjuva (Kent soylular/Parasoylular) ise mümkünse unvan 

satın alıyorlardı. Soyluluk Londra’da ister topraktan isterse sonradan olduğu 

gibi paradan doğsun ırk/aile üzerinden yani kandan devam ediyordu ve bir 

defa kazanıldı mı kaybetmesi çok zordu. Zira var olan sistem onların koruyor 

ve söz sahibi kılıyordu. 

 

 

60 Wiesner-Hanks, Age, 396 
61 Wiesner-Hanks, Age, Aynı sayfa 
62 Wiesner-Hanks, Age, 297 
63 Bacon, Age, 139 
64 Wiesner-Hanks, Age, 204 
65 Pirenne, Ortaçağ Kentleri, 129, 131 
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XVII. yüzyılda Roma’da, Floransa’da Paris’te, Londra’da ve birçok 

başka yerde sadece doğa ve bilim araştırmacılığı yapmak üzere özel 

akademiler kuruldu. The Royal Society of London (1660’da kuruldu) 

incelemek üzere örnekler topluyor, hava pompası ve barometre gibi yeni 

aletler yapılan deneyleri destekliyor ve raporlar yayımlıyordu.66 Farklı 

ülkelerin dergilerinden yayınlanan bilimsel metinlerin çevirilmesi planı da 

vardı. Birkaç yıl boyunca Transactions of the Royal Society of London 

dönemin İngilizce bilmeyen birçok akademisyenine Latince sunulmuştu.67 

 

Ekonomi 

Başta Londra olmak üzere İngiliz şehirleri erken modern dönemde taşra 

üzerindeki neredeyse tüm hakimiyetlerini kaybettiler. Önceden bu hakimiyeti 

şehrin şanı için sürdürüyorlardı. Bu dönemde şehirler ekonomik şirketlere 

dönüştüler.68 Tabir caizse herkes kendi işine bakıyordu. İngiliz şehirlerinin 

oluşumunda tamamen ekonomik ve finansal çıkarlar belirleyiciydi.69  

Londra’da 1486’da Fellowship of Merchant Adventurers (Maceraperest 

Tüccarlar Birliği) kuruldu. Amaç, yün ve dokuma pazarını geişletmek üzere 

Anvers’de (Antwerp) daha öncelikli bir konum elde etmekti. Söz konusu 

pazar İngiltere’de kırsal bölgelerde müthiş bir gelişme gösteren ve kentlere 

göre maliyeti düşük olan endüstriler sayesinde yaratılmıştı. Immanuel 

Wallerstein’ın da işaret ettiği gibi Merchant Adventurers’ın kuruluş amacı 

adanın dışarıya satabileceği yegane ürün olan dokumanın ihracatını korumak 

üzere hem atak hem de ihtiyatlı olmaktı.70  

XV. yüzyılda güney Almanya şehirleri, Bruj ve Antwerp piyasaları ile 

sıkı ilişkiler kurmuşlardı. Geleneksel olarak Alman tüccarları, yünlü kumaş 

ihtiyaçlarını İtalyan pazarlarından sağlıyorlar ve bu malları Orta ve Güney 

Avrupa’da dağıtıyorlardı. Ancak XVI. yüzyılın ilk yarısında İtalyan üretimi, 

savaş ve onu izleyen salgın ve kıtlık gibi felaketler nedeniyle düşünce, İtalyan 

üreticileri artık Almanların taleplerini karşılayamaz oldu. Bu nedenle 

Almanlar, İngiltere’de üretilmiş ve Antwerp’ten temin edilebilen kumaşların 

ticaretini yapmaya başladılar. Böylece İngiliz ihracatı için bir altın çağ başladı. 

Bu arada 1522-50’de aşırı askeri harcamaların finansmanı için İngiliz lirasının 

değerinin düşürülmesi, kumaş ihracatını daha da teşvik etti. Nitekim XV. 

 

 

66 Wiesner-Hanks, Age, 498 
67 Bkz. Peter Burke-R. Po-chia Hsia (eds.) Erken Modern Avrupa’da Kültürel Çeviri, çev. Ferit 

Burak Aydar, İstanbul, 2012 
68 Max Weber, Age, s. 183 
69 Weber, Age, 185 
70 Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi: 13 yy-20. Yy, çev. Muna Cedden, İstanbul, 2002, s. 89 
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yüzyılın ilk yarısında Londra limanından yapılan kumaş ihracatı %170 artış 

gösterdi.71 

XIV. yüzyılın ilk yarısında İngiliz Kıralı II. Edward (1284-1327) yerli 

kumaşları rekabetten korumak için yabancı kumaş girişini yasaklamıştı.72 

Muhtemelen bu politikaların bir neticesi olarak, XVI. yüzyılda İngiltere kendi 

yünlerini kendileri işlemek üzere Londra’da çuha sanayi kurarak dünyaya ün 

salmış kumaş endüstrisinin sahibi olmayı başarmıştı.73 Bu dönemde 

İngiltere’nin deniz gücü son derece iyiydi.74 Bunu dış ticarette iyi kullandı. 

III. Edward (1312-1377), VIII. Henry (1491-1547) ve VI. Edward (1537-

1553) zamanlarındaki bazı eski yasalar gereğince bütün metallerin ihracı -

kurşun ve kalay hariç- yasaklamıştı. Eğer tamamen yasaklanmamışsa sanayi 

araç-gereçlerinin ihracı ise çoğu hallerde büyük oranda vergiye tabi idi.75 Bu 

çabalar Londra’da XVI. yüzyıl içindeki üretime yönelik bir sıçramanın da 

temelleriydi. Fransız Kralı XI. Louis de Fransız mallarının reklamını yapacak 

ilk sergiyi Londra’da açacak kadar bilinçli bir iktisat politikası yürüttü.76 

I.Süleyman/Kanunî saltanatının ilk yıllarından itibaren artık İngiliz (Londra) 

çuhalarının türlü renk ve cinsleri, İstanbul, Edirne, Bursa vb. büyük 

pazarlarında bol bol satılmaktaydı.77 VIII. Henry zamanında Londra’nın 

epeyce geliştiği ayrıca kaydedilmelidir.78 Güripek şu ifadeleri kullanır: “VII. 

Henry ve VIII. Henry hatta sonrasında gelen I. James dönemlerinde 

aristokrasiye karşı vergiyi bir koz olarak kullanma eğilimi görülmektedir. (…) 

Levisham’da 1521’de yaklaşık £23 olan vergi hâsılatının 1566’da £90 

olduğunu göz önüne alırsak aristokrasinin buna karşı koyma gücü olmadığını 

söyleyebiliriz. Uzun yıllar boyunca sabit kalan vergi hasılatları İngiliz 

monarkları zarara uğratmaya devam etmiştir”. Güripek devamında Henry 

 

 

71 Tevfik Gürkan, İktisat Tarihi, Eskişehir, 2013, s. 113  
72 Durgun, şehir tarihi ve II. Edward dönemi kaynaklarıyla ilgili şu notu iktibas eder:  

“Londra’da 1320-1328 yılları arasında Belediye’nin mabeyincilik (chamberlain) görevini 

yerine getiren Andrew Horn’a atfedilen ve II. Edward dönemine ilişkin temel tarihsel 

kaynaklardan biri olarak görülen Annales Londonienses (Londra Yıllıkları) Thedmar’ın 

başlatmış olduğu şehir tarihi yazım türünün devamı niteliğindedir”. William Stubbs, 

“Introduction”, Annales Londoniensis, Chronicles of Edward I and II, ed. William Stubbs, vol. 

1, Cambridge University, Digitally Printed Version, Cambridge 2012, s.  ix-xxiii’den naklen 

Fatih Durgun, “Geç Ortaçağ İngiliz Kroniğinin Analizi” s. 48. 
73 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, İstanbul, 2010, s. 484 
74 Bacon, Age, s. 113 
75Adam Smith, Milletlerin Zenginliği, çev. Haldun Derin, İstanbul, 2006, s.726 Ayrıca bkz. A. 

Smith, The Wealth of Nations, Harriman House Ltd., 2007, s. 423 
76 Akdağ, Age, 484 
77 Akdağ, Age, 663 
78 Smith, Age, 98 
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VII.’nin kafasındaki planın birçok İngiliz tarihçi tarafından “kurnazca” olduğu 

şeklinde yorumlandığını kaydeder: Aristokrasinin dayandığı zenginliği yani 

toprağını bölerek altında çalışan çiftçilere dağıtmak79. 

Özellikle VIII. Henry’nin, Tudor hanedanından olanlara ayrıcalıklar 

tanıması kraliyet merkezli bir ticaretin oluşmasını sağlamıştı. Bu dönemde 

“Yabancı tüccarlara ve korsanlara karşı devlet güvencesi verildi. 15. 

yüzyıldan 16. yüzyıla gelindiğinde Kuzey Denizi’nde artık İngiliz gemilerinin 

hakimiyeti vardı. Londra civarındaki limanların yanı sıra Southampton’da 

yeni bir liman açılarak dış ticarette tüccarların etkin olması sağlanmaya 

çalışıldı.”80 Aslında İngiltere’de sonraları gündemden düşmeyecek olan 

“şirket” kavramının özel gelişimi kraliyet yönetiminin gelişip büyümesine 

bağlıydı.81 Sonrasında da krallar ile Londra tüccarları birbirinden çok ayrı 

düşen anlayışlara sahip olmadı. Krallar burjuvaya soyluluk unvanları 

dağıttılar. XV. yüzyılın sonunda başlayan82 bu yeni serüvende dışlananlar 

veya dışarıda kalanlar, kilise (Katolik kilisesi mensupları) ve lordlar/toprak 

soylular oluyordu. Kilise dinsel ve ideolojik sebeplerle feodal sistemi 

desteklemiş olsa da83 artık her şey için çok geçti. Burjuva artık bir taraftan, 

borçlarından dolayı topraklarını satmak zorunda kalan soylulardan, toprakları 

satın alarak "soylu" luğa da sahip olmuşlar, diğer taraftan krallık görevlerini 

satın alarak bir başka soyluluğu ele geçirmişlerdi. 

Böylece ortaçağda ayrıcalıklı olan iki sınıf: rahipler ve soylular,84 

ellerindeki iktidarı kaybettiler. VIII. Henry, Kiliseyi reddedip kendisini 

Bağımsız Anglikan (İngiltere) Kilisesinin başı ilan ettiğinde, bu tüccarların 

mülkü olan kiliselerdeki görevliler de ona destek vermiş olmalıdır. Ayrıca 

bazı mallara uygulanan ithal yasaklarını da kraliyet-burjuva birlikteliğinin bir 

neticesi saymak mümkündür. Sonraki yüzyıllarda ise bu kültür daha da 

genişlemiştir. Taner Tatar’ın ifadesiyle “o zamanlardaki tablolarda tüccar, 

denizci ve bilgin çoğu zaman bir limanda bir kum saatinin veya bir haritanın 

çevresinde bir araya getirilmişlerdir: sanat ve matematik-o dönemin ana 

kelimeleri- de, bugün fazlasıyla ihmal edilen bir sanatın içinde bir araya 

getirmişlerdir. Geometrici ve matematikçileri, marangoz ve sanatçıları 

 

 

79 Mustafa Can Güripek, “XVI. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda ve İngiltere’de Vergi 

Toplama Usûlleri”, İnsan&İnsan, Yıl/Year 4, Sayı/Issue 11, Kış/Winter 2017, (40-53), s. 43. 
80 Güripek, “XVI. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda ve İngiltere’de Vergi Toplama 

Usûlleri”, 44. 
81 Weber, Age, 188 
82 Tatar, Sanayi Sosyolojisi Ders Notu, s. 48 
83 Pınar Ülgen, “Ortaçağ Avrupa’sında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış” Mukaddime, sayı 1, 

2010, 1-17, s. 8 
84 Pirenne, Age, s. 157 
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büyüleyici geometrik devrelikler, dikine kesitler, karmaşık ve esrarlı 

düzenlemeleri oyunu içinde seferber eden kakmacılık.”85 

Bir kısım eşraf ve şehirli özellikle de Londra’da yaşayanlar VIII. 

Henry’nin kurduğu ve I. Elizabetn’in sağlamlaştırdığı İngiltere Kilisesinden 

(Anglikanist doktrin) memnun değildi. Piskoposlardan oluşan hiyerarşik 

yapısı ve süslü törenleriyle kilisenin hala Katolik kilisesine çok yakın 

olduğunu düşünüyor ve İngiltere kilisesini Katolikliğin kalıntılarından 

arındırmak istiyorlardı. Püriten adıyla tanınan bu kişiler Elizabeth’in 

hükümranlığının sonuna doğru seslerini yükseltmeye başlamışlardı.86 Bunlar 

sonradan Amerika’ya göç edeceklerdir. 

XVI. yüzyılda tüm büyük devletler, Çin, Moğol Hindistanı, 

Maverâünnehir, İran, Osmanlı İmparatorluğu, uluslararası ticaretini ayakta 

tutmaya çalışıyordu. 1510’da Horasan’dan geçen bir Çin kervanı Bursa’ya 

varmıştı ama bu yüzyıl ortasında genelde kullanılan yol Hazar Denizinin 

kuzeyinden geçiyordu.87 Aynı zaman diliminde İngiltere, Moskova üzerinden 

İran’a dokuma ürünleri satıyordu. Akdeniz ya da İspanya’da bilinen adıyla 

Levanten gemileri, yıllık olarak iç denizden Londra’ya, Antwerp’e yelken 

açıyordu. Fernan Braudel’e göre ilginç olan, 1556-1581 arasında İngilizlerin, 

Kızıldeniz üzerinden değil de –zira iyi korunan Türk Gölünü hedefleyen 

küçük bir nokta vardı- Hazar üzerinden bir bağ kurma çabasıdır. Bu teşebbüs, 

Akdeniz’i –Portekizlilerin 1498’de başardıkları gibi- sadece deniz kordonuyla 

değil bölgeyi hem deniz hem kara rotasıyla çevreleme girişimiydi.  

Londra’daki The Association of Merchant Adventurers Kuzey Buz 

Denizi bölgesine yeni bir kuzey rotası bulmak ümidiyle –tıpkı Macellan’ın 

güneyde yaptığı gibi kâşifler göndermeye başlamıştı. 1561’de bir İngiliz 

acentası (kuzeyden) düzenli yolculuklarla İran’a varmıştı. Birkaç yıl içinde 

doğunun bütün harikaları Londra gemilerine yüklenmek için Volga’daki St. 

Nicholas’a taşındı.88 Çoğu Londralı tüccarlardan oluşan ve İngiliz kumaş 

ihracatını ellerinde bulunduran İngiliz Yatırımcı Tüccarlar Konfederasyonu 

(Merchant Adventurers) kıtadaki üslerini Anvers’te (Antwerp) kurdu. İlk 

borsa binası da (Kraliyet Borsa Binası) Londra’da 1566-7 yıllarında inşa 

edildi ve şehirdeki ticaret ve bankacılık faaliyetlerinin merkezi haline geldi.89 

 

 

85 Taner Tatar, Age, 49 
86 Wiesner-Hanks, Age, 458 
87 Jean-Poul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev. Lale Arslan, İstanbul, 2001, s. 379 
88 Fernand Braudel, The Mediterranean and The Mediterranean World in the Age of Philip II, 

Vol I, trs. Siân Reynolds, s. 194 
89 Wiesner-Hanks, Age, 310 
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Londra’nın bir ticaret merkezi oluşu sonraları 1851’de “Büyük Sergi” adıyla 

ilk uluslararası fuara ev sahipliği yapmasını temin edecektir.90 

VIII. Henry 37. Saltanat yılında %10’dan yukarı faizin kanunsuz 

olduğunu ilan etti. VI. Edward zamanında ise din hamiyeti ile her türlü faiz 

yasaklanmıştı.91 Ticari ilişkilerde kredileşme meselesinde yabancı paranın 

durumu tartışılmaya devam ediyordu. Londra’daki finans krizi ve sıklıkla 

tesadüf edilen iflaslara rağmen, inanç (conscience) 1571’de faizin 

yasallaşmasını engellemişti.92 Buna rağmen Francis Bacon’ın (1561-1626) 

ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla Londra’daki kredileşme imkanı büyük 

ölçüde faizci ve tefeci kesiminden sağlanıyordu. Bacon’a göre faiz ödemeden 

borç almak asla doğal değildi. Normal olan faiz ödemekti. Zira borç para 

vermenin kısıtlanmasından doğacak zararların sayısı neredeyse tahmin 

edilemeyecek düzeydedir.93 XI ve XII. Yüzyıllar arasında Yahudiler o zamana 

kadar üstlendikleri ödünç verme işlevini artık yerine getiremez ve Hıristiyan 

tacirler de henüz onların yerini almamışken kilise kredi veren bir kurumdu.94 

Kilisenin ticareti desteklemesinin kendi menfaatleri ve otoritesi zedeleninceye 

kadar olduğu söylenebilir. Zira merkantilizm sonrası güç dengeleri değişmiş; 

Feodal beyler ve kilise kontrolündeki güç önce mutlak monarşilerin eline 

geçmiş hemen ardından da kıralar bu güçlerini burjuva ile paylaşmışlardı. 

Ticaretin asıl döndüğü yer ise St. Poul Katedrali ile Londra Köprüsü 

 

 

90 “Tarihteki bu ilk uluslararası fuar, Londra’daki ünlü Hyde Park’ta özel olarak inşa edilen 

Kristal Saray’da (Crystal Palace) açık kaldığı 1 Mayıs – 11 Ekim 1851 tarihleri arasında 

6.000.000’dan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Fuardan elde edilen gelirler yine bilim ve sanata 

yatırım yapmak üzere değerlendirildi ve Londra’nın South Kensington bölgesinde Victoria ve 

Albert Müzesi, Bilim Müzesi ve Doğa Bilimleri Müzesi kuruldu. Büyük Sergi, günümüzde artık 

kısaca “Expo” olarak anılan Dünya Fuarı serisinin ilk organizasyonuydu. (…) Büyük Sergi 

fikri, hiç kuşkusuz, bütünüyle bir heyecan ve hayranlık duygusu içinde karşılanmadı. Bir 

iddiaya göre, Avrupa’nın diğer ülkelerindeki kraliyet aileleri sergiye katılmak üzere Londra’ya 

gelme konusunda çekinceli davranmıştı. Öyle ki bu etkinlik, soyluların ve halkın bir araya 

gelmesine ve üstelik bu durumun uluslararası bir ortamda yaşanmasına yol açacaktı.  Yalnız bu 

durum bile tek başına dünyada bir şeylerin değiştiğini, ülkeler arasında yüzyıllardır süregelen 

rekabetin savaş meydanlarından endüstrileşme arenasına kaydığını göstermektedir. Sonuç 

olarak, tüm bu nedenlerden dolayı Büyük Sergi fikri son derece önemliydi ve Endüstri 

Devriminin anavatanı Britanya, bu yenidünya düzenini de gözler önüne seren ilk yer 

olmalıydı.” Aykut Berber, “İşletmecilik Tarihi Bağlamında İlk Dünya Fuarı (Londra, 1851)” 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi  

 Vol/Cilt: 45, Special Issue/Özel Sayı 2016, (174-181) s. 174. 
91 Smith, Milletlerin Zenginliği, 97 
92 Lorna Hutson, The Usuer’s Dougther-Male Friendship and Fictions of Women in Sixteenth 

Century England, the Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 26 
93 Bacon, Denemeler, s. 148-9 
94 Le Goff, Age, s. 62 
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arasındaki bölgeydi. Zira her ne kadar Londra Kulesi yanında bir liman olsa 

da95 şehrin ana ticaret limanı buradaydı.  

İngiliz gemileri XV. yüzyılın ortalarına doğru Akdeniz’den 

kaybolmaya başladılar. Hindistan, Akdeniz ve İspanya’dan elde edilecek 

ticari kazançlarından pay alma sevdasındaki İngiliz tüccarlarla buraya gelen 

şark ticareti de bu gemilerle birlikte kaybolup gitti.96 Levant ile ticari ilişki 

içinde olan İngiliz tüccarın 1552’den sonra bile faaliyetlerine tamamen son 

vermediği kaydedilmelidir. Bazı veriler 1560-80 yıllarında İngiliz tüccarın 

Levant’tan baharat ithalini Venedik ve Fransız gemileriyle sürdürdüklerine; 

Londra’daki İtalyan tüccarın da Yakın Doğudan getirttikleri baharat, boya gibi 

maddeler ile ipek, şap ve pamuk gibi malların ticaretinin sürdürdüklerine 

işaret etmektedir. Şurası kesin ki İngiltere tekneleri yirmi yıllık bir 

gerilemenin ardından asıl 1573’te Akdeniz’de tekrar ve bütün güçleriyle 

sahneye çıktılar.97  

Londra ve diğer şehir tüccarları şeker sömürgelerinden boş arazi satın 

alıyorlardı.98 Buralardan başta pamuk olmak üzere Londra ticaretine yön 

veren ham maddelerin temini yoluna gidildiği ifade edilebilir. Bacon, bir 

ülkenin diğerine sadece üç şey satabileceğini söyler: Hammadde, mamul ürün 

ve taşımacılık hizmeti. Bu yüzyıllarda taşımacılıkta en iyi Hollanda’dır ve bu 

hizmetin ücreti ürünün kendisinden yüksektir.99 

Şehirdeki ipekli kumaş dokuyucuları lonca olarak kurulmaları 

üzerinden daha bir yıl geçmeden bir ustanın aynı anda ikiden fazla çırak 

bulundurmasını yasaklayan bir tüzük çıkarmışlardı. Bu tüzüğü bozmak için de 

özel bir parlamento kararına ihtiyaç duyulmuştu.100 “Çıraklık yasası” denilen, 

I. Elizabeth’in 5. Saltanat yılındaki bir kanun, kişinin hangi işi yapıyorsa o 

işlerde en az yedi yıl çıraklık etmeden İngiltere’de zanaat, esnaflık ya da her 

hangi bir mesleği icra edemeyeceğini hükme bağlamış; o döneme dek birçok 

özel loncalara ait olan tüzük, Pazar kentlerinde yürütülen bütün zanaatlar için 

İngiltere devletinin kanunu durumuna girmiştir.101 Londra’nın en büyük 

şirketlerinden Doğu Hint Kumpanyası 1600’de I. Elizabeth’in (1533-1603) 

 

 

95 Ivan Lapper-Geoffrey Parnell, Landmarks in History: Tower of London A 2000 Years 

History, Osprey Publishing, ty. 
96 Braudel, Age, 194 
97 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İstanbul, 2009, s. 426 
98 Smith, Age, 176 
99 Bacon, Age, 55 
100 Smith, Age, 132 
101 Smith, Age, 133 
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izniyle kurulmuştur.102 Ortaklığın/şirketin Hindistan için düzenlediği ilk on iki 

seferde birbirinden ayrı sermayeler için yasal bir ortaklık olarak ortak mal 

sayılan gemilerle yapıldığı görülüyor.103  

Adam Smith XV-XVI. yy için şu detayları aktarır: “IV. Edward 

zamanında çorap örme zanaatı Avrupa’nın bekli de hiçbir yerinde 

bilinmiyordu. Çorabı bildiğiniz kumaştan yaparlardı. İngiltere’de ilk çorap 

giyen Kraliçe I. Elizabeth’miş. O da bunları armağan olarak İspanya 

büyükelçisinden almıştı… [Ayrıca] XVI. yüzyıl başlarından önce İngiltere’de 

ve –bildiğim kadarıyla- Avrupa’nın Alplerin kuzeyine düşen bölgesinde ne 

türden olursa olsun ne yel değirmeni ne de su değirmeni biliniyordu. İtalya’da 

ise bunlar, çok önceden kullanılıyordu.”104 Adam Smith bu durumun gerek 

kaba gerekse ince manifaturanın gerçek fiyatının, eski zamanlarda şimdiye 

göre niçin çok yüksek olduğunu belki bir nebze açıklayabildiğini kaydeder.105 

Nitekim dokuma sanayinin Batı ülkelerine girişi Fransa için I. François 

(s.1515-1547) İngiltere için de I. Elizabeth (s.1558-1603) dönemi gibi oldukça 

geç tarihlerde olmuştur.106 

Londra’da buğdayın çeyrek kantarının fiyatı 1499’dan 1587’ye kadar 

ortalama 7.35 şilin107 iken 1594’den 1620’ye kadar 10.75 şilindir.108 Buğdayın 

kantar fiyatının görülen aralıkta artmasının sebebi, tüccarların daha karlı bir 

yatırım aracı olan pamuk gibi dokuma sanayine yönelik ekimler yapmaları 

olmalıdır. Londra ve çevresi bu amaçla kullanıldığı gibi yukarıda geçtiği üzre 

sömerge toprakları da dokuma sanayine ham madde tedariki için 

kullanılmaktaydı. Bu durum son zamanlara kadar Osmanlı’nın topraklarının 

da bu hedefle kullanılmasına kadar sürmüştür.109 XVII. Yüzyılda ise 

Londra’da kuyumcular mevduat bankaları gibi çalışmaya başladılar. 

Hükümete ve özel şirketlere ait para ve değerli şeyleri saklayıp karşılığında 

 

 

102 Smith, Age, 833  

 
104Smith, Age, 277 Ayrıca krş. Smith, Wealth of Nations, s. 159: “Neither wind nor water mills 

of any kind were known in England so early as the beginning of the sixteenth century, nor, 

so far as I know, in any other part of Europe north of the Alps. They had been introduced into 

Italy some time before. “ 
105 A. Smith, Age, 278 
106İnalcık, Age, I, 299 
107 İngiltere’de 1971 yılında ondalık sisteme geçişten önce kullanılan bir para birimi. Eski sent 

sistemine göre 12penilik bir değeri olan şilin bir pound'un 1/20'sidir. Kısaltması için s harfi 

kullanılmıştır, bunun kökeni Eski Roma'da metal paralara verilen Solidus adına dayanmaktadır. 
108 Smith, Age, 287-288 
109 19 yy. ikinci yarısında Manchester Pamuk Tedarik Ortaklığı kendi aracıları vasıtasıyla 

pamuk yetiştiriciliğini ve randımanını artırmak için Osmanlı hükümetine raporlar sunmaktaydı. 

Cenk Reyhan, Osmanlı’da Kapitalizmin Kökenleri, İstanbul, 2008, s. 76  
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alındı makbuzları veriyorlardı. 1649’da bu işlevi onlarla birlikte yerine 

getirmek için kamusal bir kurum olan Bank of England kuruldu. Anvers, 

Amsterdam, Hamburg ve Londra gibi şehirlerde kuzeyli tüccarlar bankalardan 

aldıkları makbuzları giderek daha esnek mali araçlara dönüştürdüler. 

Bankalara para yatıranlar paralarını kendileri çekmek yerine makbuzlarını 

başkalarına devrebiliyorlardı.110 Bunlar da zamanla bir tür çek veya para 

haline geldi. 1500 yılında Avrupa bankacılığının merkezi Cenova iken 

1700’de bu merkez Amsterdam, 1800’de Londra oldu.111 

 

İdarî Vaziyet 

Batı'da her şehir, ayrı bir dünyadır ve böyle olmak ister. XV. yüzyıldan XVIII. 

yüzyıla kadar hemen hepsi surlara sahiptir. Dolayısıyla zorlayıcı ve ayırıcı bir 

geometrinin içine hapsolmuşlar, aynı zamanda da onlara ait olan hemen 

yanlarındaki mekandan ayrılmışlardır. Bu bakımdan dünyanın bütün şehirleri 

bu yapıdadır. Ancak, kaidenin istisnası Osmanlı'dır. Zira kendilerinden emin 

olan Osmanlı'da sur yoktur. "pax Turcica" eski surların yıkılmasına sebep 

olmaktadır. Ancak sur olmamasına rağmen Osmanlı'nın şehirleri oldukça 

emniyetlidir. Buna mukabil Batı şehirleri etrafları surlarla çevrilidir. Bu 

sebeple de artan nüfusa dar gelmekte, ancak surlar şehirlerin genişlemesini 

engellemektedir. Bu durumda şehirler dikine büyümek zorunda kalmışlardır. 

Cenova, Paris, Edinburg'da evler çok erkenden 5, 6, 8, hatta 10 katlı olarak 

inşa edilmişlerdir. Toprağın fiyatı sürekli arttığından, çok katlı evler her yerde 

kendilerini dayatmaktadır.112 

Londra’da XVI. yy sonu var olan iki sınıf şöyleydi:  

1- Kentli: Burjuva (Parasoylu) tüccar, zengin, asillerden soy satın 

alabilir. 

2- Köylü: Fakir, çiftçi, soy satın alamaz. 

İngiltere’de XVI. yüzyıl başlarından itibaren proletaryanın ilk örnekleri 

üretim araçlarından koparılmış ve piyasaya “özgür” ücretli emekçiler olarak 

atılmış “yerleşik olmayan” hareketli bir grup olan mülksüzleştirilmiş bir 

köylüler tabakası olarak gözükür.113 

Ortaçağda yargı senyörlerin/lordların elindeydi. Londra’da bir kraliyet 

mahkemesi ya da kilise mahkemesi kurulmamışsa çoğunlukla gerek 

 

 

110 Wiesner-Hanks, Age, 659 
111 Wiesner-Hanks, Age, 660 
112 Taner Tatar, Age, s. 45 
113 Giddens, Age, 71 
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Londra’da ve İngiltere genelinde gerekse Avrupa’nın diğer şehirlerinde 

serflerin ve özgür halkın yargı yetkisi, doğrudan bağlı bulundukları senyörün 

elindeydi. Vassallar da zaman zaman yargıç olarak görev yapmışlardır.114 

XVI. yüzyıldan sonra belediye mahkemelerinin faal olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Zira Burjuva (parasoylular) idarî gücü ellerinde tutmakla 

yasama ve yargı yetkisini birlikte kullanıyorlardı. Avrupa’da neredeyse her 

lonca hukuken olmasa bile fiilen şehrin yönetici birliğiydi.115  

Yersiz yurtsuz serseriler için ilk hapishanemsi kurum Londra 

yakınlarındaki eski Bridewell Sarayı’nda 1555’te kuruldu.116 Bu da idam 

cezasının azalacağının işareti sayılmalıydı. Nitekim Batı Avrupa 

mahkemelerinde verilen idam cezaları XVI ve XVII. Yüzyıldan itibaren 

azalmaktadır. İngiltere’de idam cezalarındaki düşüş 1630’lara kadar 

dayanır.117 Bunun şehir merkezini ele geçiren ve büyüyen burjuva ile alakası 

olmalıdır.  

1400’lere kadar, İngiltere’de Parlâmentonun kanun koyma yetkisi, yani 

yasama yetkisi yoktu. Parlâmento sadece vergi toplanmasına rıza gösterme 

yetkisine sahipti. O halde Parlâmento başlangıçta bir yasama organı değildi. 

Yasama yetkisi münhasıran Krala aitti. Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası 

üyelerinin kanun teklif etme hakları yoktu. Parlâmento kanun teklif etme 

yetkisini “vergiye rıza gösterme hakkı” ve “dilekçe hakkı” sayesinde elde 

etmiştir. Avam Kamarasının ve Lordlar Kamarasının eskiden beri Krala 

“dilekçe (petition)” sunma hakları vardı. Hazırlanmasını istedikleri kanun 

veya kararname için Lordlar Kamarası  veya Avam Kamarası üyeleri bir 

dilekçe ile Krala müracaat ederler, Kraldan o kanunu veya kararnameyi ısdar 

etmesini arz ederlerdi. Kral Meclislerden birisi tarafından kendisine 

gönderilen dilekçeyi, diğer Meclisin incelemesine sunar, ondan sonra gereği 

için karar verirdi. Meclisler dilekçeyle istedikleri kanunu çıkarmak için 

“vergiye muvafakat” silahını kullanırlardı. Kral onların istedikleri kanunu 

çıkarmazsa, onlar da Kralın istediği vergiye rıza göstermezler ve ancak kendi 

isteklerinin kabul edilmesi halinde vergi alınmasına rıza göstereceklerini 

bildirirlerdi. Sürekli olarak para ihtiyacında bulunan Kral eninde sonunda 

istenilen kanunu çıkarırdı. 

Londra Belediye Parlamentosu yeni vergilendirmelere karşıydı. Zira 

üyeleri burjuva idi ve daha fazla vergi ödemek istemiyorlardı. Onların bu tavrı 

serflikten gelen yeni özgür halkın da çıkarına idi. Böylece yıllar geçtikçe 

 

 

114 Le Goff, 231, 237,  250 
115 Weber, Age, 185 
116 R. Ruff, Age, 135 
117 R. Ruff, Age, 133 
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parlamento, kraliyet karşısında daha güçlü hale geldi. Londra’da kraliyet 

kararı ile oluşmuş kent mahkemesi de vardı.118  

 

Sonuç Yerine 

XVI. yüzyıl feodalizmin çöküşünün ardından önce merkezî krallıkların 

güçlendiği ve hemen arkasından da merkantilizmin gün yüzüne çıktığı bir 

asırdı. Londra, öncesinde feodal bir yapı olmakla, feodaliz-merkantilizm-

kapitalizm süreçlerinin her birinin yaşandığı, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla bu 

süreçleri bir şehir üzerinden takibini mümkün kılan bir ortam sunmuştu. 

Şehrin geçirdiği bütün hastalıklar ve çalkantılara rağmen hiçbir felaket burada 

asırlar öncesinden taht kurmuş olan “soyluluk” anıtını yıkamamıştı. Şehrin 

koruyuculuğunu önceden –her bir Avrupa şehrinde olduğu gibi- bir aziz 

üstlenmiş olsa da şovalyelik ruhu (lordlar) ve dini ruh (kilise) güçlenen 

monarşi ve ona ortak olan burjuva karşısında yenik düştü ve şehrin 

koruyuculuğunu artık burjuva yapacaktı. Önceden topraktan gelen “asalet” 

artık paradan geliyordu. Burjuvanın (parasoylular) ezip geçtiği hatta 

unvanlarını satın aldığı lordlar (topraksoylular) artık çok az söz sahibiydi. 

Varlıklarını burjuvanın arasına karışarak sürdürebildiler. Krallar bile 

kaçınılmaz sona doğru giderken artık onların yanındaydı. Zira burjuva iki şeyi 

sonuna kadar destekledi ve asla pes etmedi: Bilim ve özgürlük. Birincisi onlar 

için paraya açılan kapıydı. Bili ve teknik sayesinde çok yer gördüler çok canlar 

yaktılar ve çok para kazandılar. Fakat bu serveti, yok edici vergiden ve hain 

müsadereden korumak lazımdı. İşte bu sebeple de ikincisini özgürlüğü sonuna 

kadar hak ettiler. Fakat bu iki şeyi halk için değil sadece İngiltere için, Londra 

için arzu ettiler. Kısaca o şehirde saltanat süren şehrin “gerçek” sahibi olan 

kendileri için istediler. Böylece Weber’in bahsettiği modern kent doğmuş 

oldu. Sönmüş hayatların, sömürülmüş emeklerin ve cesetlerin üzerinde 

yükselen bilim ve demokrasi beşiği, bir asiller kenti: Londra.  
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Resim 1. Çarklı bir su tulumbası (16.yy)           

Kaynaknak:https://www.sciencephoto.com/media/949815/view/water-pump-16th-

century  (Erişim: 10.09.2020) 

 

Resim 2.  Bir başka tulumba. (16.yy)  

Kaynak:https://www.sciencephoto.com/media/1001699/view  (Erişim. 10.09.2020
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Resim 3. St. Poul Katedrali (1561 senesi)  

Kaynak: https://lostcityoflondon.co.uk/2018/06/04/lightning-strikes-old-st-pauls-

again-1561-3/  (Erişim. 10.09.2020) 

 

 
Resim 4. 16 yy’da Londra. Sağda Londra Köprüsü, soldaki büyük bina St. Poul 

Katedrali 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/799670477567277890/ (Erişim: 10.09.2020) 
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Plan 1. 16. Yüzyıl Londra şehir haritası.  

Kaynak: http://www.agroprojekt.hu/index.php/help/9299/ (Erişim: 10.09.2020) 

 

 
 

Plan 2. Elizabet devri Londra şehir planı.  

Kaynak: http://elizabethanmuseum.weebly.com/london-streets.html (Erişim: 

10.09.2020)  
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Liste 2. 17 Yüzyıla ait çeşitli hastalıklardan ölenlerin listesi. Günlük olarak belediye 

tarafından yapılan listeler yukarıda toplu hale getirilmiş. Ölüm sebepleri ölen kişi 

sayısı ve yılı. https://www.wikiwand.com/en/John_Graunt (Erişim: 10.09.2020) 
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Plan 3. Parlemento Binası planı. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Palace_of_Westminster_pro

posed_additions1856.jpg (Erişim: 10.09.2020) 

 

 
Harita 1. Ortaçağda Avrupa ticaret yolları.  

http://www.emersonkent.com/map_archive/commerce_medieval_europe.htm 

(Erişim 10.09.2020) 
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PLEVNE’DE TESLİMİYET: 
MÜCADELE VE ONUR 

 
Hayri ÇAPRAZ 

 

Giriş 

24 Nisan 1877’de başlayan 93 Harbinin Tuna cephesinde Gazi Osman Paşa 

(1832-1900) Vidin’de Batı ordusu komutanı olarak görevlendirildi. Daha 

sonra Plevne’ye geçmek zorunda kaldı ve burada Rusya kuvvetleri ile 

mücadele etti. Gazi Osman Paşa ve emrindeki askerleri, Plevne’de Osmanlı 

Devleti ve Dünya tarihine geçecek bir savunma savaşı verdi. Bu nedenle 93 

Harbi, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde diplomatik 

sonuçları yanında Plevne’de verilen mücadeleyle de hatırlandı. Çünkü, 

Temmuz - Aralık 1877 arasında 140 günden fazla süren Plevne Savaşları ve 

savunması, harbin seyrini önemli ölçüde etkiledi. Bu savunma, o günkü Rusya 

imparatorluğu yöneticilerinin, komutanlarının ve halkının da psikolojisine 

tesir edecek kadar etkili oldu. 

Bu makale, telif eserler ve savaşa katılan Rus gazeteci ve askerlerin 

hatıraları üzerinden Gazi Osman Paşa’nın Plevne’de verdiği mücadele 

sonrası, teslim olma sürecini ele almaktadır. Teslim süreci incelenirken bir 

askerin – komutanın temsil ettiği devletine, milletine ve mesleğine karşı olan 

yaklaşımı ortaya konulmaktadır. 

 

Plevne Savaşları ve Savunması 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Tuna (Balkanlar) ve Doğu Anadolu 

olmak üzere iki cephede gerçekleşti. Osmanlı Devleti bu harbe, Balkan 

cephesinde Abdülkerim Paşa komutasında başladı. Savaş sırasında en üstten 

başlayarak komuta kademesinde değişiklikler yaptı. Abdülkerim Paşa ile 

beraber Mehmet Ali Paşa, Süleyman Paşa, Osman Nuri Paşa (Gazi Osman 

Paşa), Ahmet Eyüp Paşa, Rauf Paşa, Şakir Paşa savaşın seyri sırasında görev 
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alan komutanlardandı1. Rusya tarafında ise harbin Balkan cephesi 

Başkomutanı Rusya imparatoru II.Aleksandr’ın kardeşi Grandük (Büyük 

Knez) Nikolay Nikolayeviç idi. Onunla beraber  10 kolordu komutanı, 

Karadeniz kıyı kuvvetleri komutanı, kolordu içinde yer almayan diğer askeri 

kuvvetlerin komutanları ve Bulgarlardan oluşturulan birliklerin başında 

bulunan komutanlar yer almaktaydı. 

Rusya Balkan ordusu 1877 Haziranı sonunda Tuna’yı geçip, Temmuz 

ayı içerisinde sırasıyla Tırnova, Niğbolu ve Şıpka Geçidi’ni ele geçirdi. 

Böylelikle Osmanlı Devleti’nin ilk savunma hattı daha harbin birinci ayı 

dolmadan düşmüş oldu. Rusların Tuna’yı geçerek Bulgaristan içlerine doğru 

ilerlemeleri üzerine, Vidin’de bulunan Osman Paşa, burada bulunmasının bir 

fayda sağlamayacağını Şumnu askeri karargâhında bulunan serdar-ı ekreme 

bildirdi. Bu sırada düşmana karşı uygulanacak taktikler konusunda da yazdı. 

Kendisine bir süre sonra Plevne’ye geçme izni verildi. 7 Temmuz’da 

Plevne’ye geldi2. Osman Paşa’nın Plevne’ye gelişini takip eden ilk bir hafta 

içinde Rus orduları Şıpka geçidini aşarak Eski ve Yeni Zağra yönünde 

ilerlemeye başladı, bu suretle İstanbul’a ilerleyişi kolaylaştı. Osmanlı 

hükümeti Balkanlardaki direnişi kuvvetlendirmek için “asakir-i muavene” 

denilen gönüllü halk birlikleri oluşturmaya çalıştı. Haziran sonları, Temmuz 

başlarında Rus kuvvetlerinin Balkanlarda ilerlediği bir zamanda, Plevne’deki 

Osmanlı kuvvetlerinin savunması, savaşın seyrini etkiledi3 

Plevne, 1877 başlarında 17 bin kişilik bir nüfusa sahipti. Bunun 10 bini 

Bulgar nüfustan oluşmaktaydı. Osman Paşa, Plevne’de ordunun harp 

yapabileceği şekilde hazırlıklar yaptı. Burada sahra istihkâmları inşa ettirdi, 

avcı hendekleri kazdırdı ve topçu birliğinin büyük kısmını toprak siperlerin 

gerisine yerleştirdi. Böylece Plevne’yi, 25 tabur piyade, 6 süvari bölüğü ve 58 

top ile müdafaaya hazır bir hale getirdi4. Komutan Gazi Osman Paşa, 

askerlerinin moralini yüksek tutmak için onların arasında gece-gündüz 

gezerdi. Birinci kolordu başkatibi Hikmet bey, onun için, askerlerin arasında 

gezer çizmesini çıkarmaz, geceleyin 2 saat uyurdu, diye yazmaktadır5. Rusya 

 

 

1 Mahir Aydın, “93 Harbi”, İslam Ansiklopedesi, s. 498; Sbornik Materialov po Russko-

Turetskoy Voyne 1877-1878 gg. Na Balkanskom Polostrove, Vıpusk 8, S.Peterburg 1898, s. 

11.  
2 Metin Hülagü, Gazi Osman Paşa, Boğaziçi Yay., İstanbul 1993, s. 58, 73, 74.  
3 Mithat Aydın, İngiltere ve 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı-I (Plevne’nin Düşüşüne Kadar), 

Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s.116-117. 
4 Hasan Babacan, “Plevne ve Gazi Osman Paşa’yı Anlamak”  II. Uluslararası Plevne Kahramanı 

Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017/Tokat) Bildiriler, s. 24.  
5 Birinci Kolordu Başkatibi Hikmet, Gazi Osman Paşa Şanındandır, Basiret Matbaası, 11 Mart 

1293, s. 24.  
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adına resmi olarak savaşta görev verilen gazeteci Vsevolod Krestovskiy ise, 

Osman Paşa için şunları söylemektedir: Askerler Osman Paşa’ya büyük saygı 

duyuyorlardı. Osman Paşa bazı geceler hat denetimi sırasında askerlerin 

içinde kalmakta ve orada samanların üzerinde sabahlamaktaydı6. 

 

Kuşatma 

Osman Paşa’nın Plevne’ye geçtiğini öğrenen Rusya ordu yönetimi, buranın 

alınması için harekete geçti. 8 Temmuz, 18 Temmuz ve 11 Eylül’de olmak 

üzere Ruslar üç defa Plevne’de başarısız oldular. Her birinde ağır kayıplar 

vererek geri çekilmek zorunda kaldılar7.  Plevne önlerinde Rusya askeri 

kuvvetlerinin başarısızlıkları savaş konusunda Avrupa ve İngiliz kamuoyunun 

görüşüne etki etti. Ağustos ve Eylül ayları boyunca Plevne’den gelen Osmanlı 

askeri kuvvetinin başarısı, İngiltere’de Bulgar isyanıyla Türkler aleyhine 

dönen havayı tersine çevirdi8.  

Plevne’yi saldırı ile alamayan ve büyük kayıplar veren Rusya askeri 

yönetimi, yeni bir yöntem denemeye karar verdi. Plevne’yi kuşatma altına 

alıp, askerleri ve sivilleri aç ve susuz bırakarak kendiliğinden teslim olmasını 

sağlamayı planladı.  Kuşatma yöntemi mühendis olan general Eduard 

İvanoviç Totloben tarafından uygulandı9. Totloben Kırım Savaşı’nda da 

(1853-1856) görev almıştı. Totloben, şehri besleyen su kaynaklarının önünü 

keserek, onları kuruttu. Bundan dolayı şehir içinde çalışan değirmenlerden iki 

tanesinin su kaynağı kesilmişti10. Şehrin, gıda teminini sağlayan tüm yolları 

kapatmaya çalıştı. Bu sırada General Gurko komutasında bir kuvvet Vid 

nehrinin sol tarafına geçerek, Plevne’nin özellikle Sofya ve Vidin bağlantısını 

kesmek üzere konuşlandı11.  

 

 

6 Vsevolod Krestovskiy, Dvatsat Mesyatsev v Deystvuyuşey Armii (1877-1878), Tom II, 

S.Peterburg 1879, s. 374. 
7 Hasan Babacan, a.g.m., s. 25.  
8 Bkz: Mithat Aydın, “1876 Bulgaristan Ayaklanmasının Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi”, 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.12, 2002, s.80-87. 
9 Voyna 1877 i 1878 gg., Vıpusk IV, İzdanie redaksii: Dosug i Delo, Sanktpeterburg, 1880, s. 

485; Songül Çolak, “Alman Gazetelerinde Plevne’de Bir Komutan: General Totloben”,  II. 

Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 

2017/Tokat) Bildiriler, s. 164. 
10 Gazi Osman Paşa Nezdinde Yüz Gün, Mihran Matbası,  İstanbul, 1295, s. 37, 38. 
11 Mehmed Hulusi, Niçin Mağlub olduk? 1877-78, Sancakcıyan Matbaası, 1326, s. 112.  
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Osmanlı Ordusuna nizamiye teğmeni olarak 27 Mart 1877’de katılan 

Frederic Von Herbet muhasara günleri için şöyle yazmaktadır: Kasım ayının 

son günlerinde Gazi Osman Paşa’ya Times, Daily News ve Standart gazeteleri 

geldi. Bu gazeteler, Osman Paşa’ya teslim teklifi ile gelmiş olan elçinin 

getirdiği paketlerin arasında çıkmıştı. Gazetelerde Kars’ın 17-18 Kasım 

tarihlerinden alındığı, Süleyman Paşa’nın çabalarının boşuna olduğu, Rauf 

Paşa’nın Şıpka Geçidini zorlamaya gücünün yetmediği ve Balkanlardaki kar 

yüzünden bir şey yapamadığı yazmaktaydı12. 

Rusya orduları, Plevne etrafındaki kuvvetlerini güçlü tutmaya çalışarak 

kuşatma planını korumaya çalışıyorlardı. Gazi Osman Paşa kuvvetlerinin ise, 

yiyeceği azalmıştı. Mısır ekmeği ve su içinde kaynatılmış mısır yemeye 

başladılar. Ateş yakmak için odun dahi bulmaları zordu. Yarma (huruç) 

harekâtına girişmekten başka çareleri kalmadı13. Bu koşullarda ya yarma 

 

 

12 Frederic Von Herbert, Plevne Müdafaası, Çeviren Ali Kurdoğlu, Hiperlink, 2012, s. 329. 
13 Von Der Goltz, Plevne, Almacadan Çeviren: Mehmet Tahir, Mahmud Bey Matbaası, 

Dersaadet 1326, s. 23. 
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harekâtı yapılacak ya da teslim olunacaktı. Gazi Osman Paşa, ordugâhta 

komutanlarla yaptığı toplantılar sonrası, yarma harekâtını Vid köprüsü 

tarafından yapma kararı aldı14. 

10 Aralık’ta yapılacak yarma harekâtından birkaç gün öncesi için 

Herbet, Plevne’deki durumu şöyle anlatmaktaydı: Plevne ordugâhı, kasabanın 

merkezinde bulunan ölülerin konduğu evleriyle bir büyük mezarlık haline 

gelmişti. 40.000 kişilik bir ordu, korumasız bir şekilde açlık ve hastalıklarla 

yavaş yavaş eriyordu. Hava gittikçe kötüleşiyordu. Soğuklar şiddetlenmişti. 

Ölüm oranı artıyordu. Hiç kimse yoktu ki, bir hastalığa tutulmasın. Halsizlik, 

ateş, dizanteri, romatizma, sıtma, bronşit, dörtnala giden verem, sarılamamış 

yaralar, soğuk ısırması, kırık kol ve bacaklar, kızamık, tifo, difteri, cüzzam ve 

akıl hastalıkları vakaları vardı… diye durumu sıralamaktaydı15.     

Yarma harekâtı öncesi iki gün boyunca askere zahire öğütülerek iki kat 

verilmesi emredildi. Ancak bu öğütme işi kolay değildi. Çünkü, yedi 

değirmenden üçü Rus topları tarafından vurulmuştu. Kalan dört değirmenden 

ikisini besleyen küçük nehircikler ise Bulgarların haber vermesiyle, general 

Totloben tarafından önü kesilerek kurutulmuştu. Ruslar, Plevne içinden 

Bulgarlar sayesinde haber almaktaydılar. Hayvanlarını otlatmak bahanesiyle 

Plevne dışına çıkan bazı Bulgarlar, Rus tarafına geçmekte16 ve bildiklerini 

aktarmaktaydılar. 

Plevne’nin Türk-İslam ahalisi, Osman Paşa ile birlikte gitme 

taraftarıydı. Bu insanlar geride kalan Bulgar çetelerinin şiddet ve katliamına 

maruz kalma endişesi yaşıyorlardı. 1876 isyanında Bulgarlar kanlı cinayetler 

işlemişlerdi. Herbert, Bulgarlar için “şimdiki savaşta da kötülükleri arşa 

dayanmıştı” diye yazmaktadır. Türk ahalisinin önde gelenleri, savunmasız 

kalacakları için Gazi Osman Paşa ile birkaç kez görüştüler. Osman Paşa, 

ordunun harekâtını yavaşlatacak olsa bile Türk-İslam ahalinin isteğini kırmadı 

ve 500 aileyi yanına almayı kabul etti.  Herbert’in ifadesiyle, Gazi Osman 

Paşa kendisinin ayağına “kızgın demir zincir olacak talihsiz dindaşlarını 

korumak ve kurtarmak için onların da gelmesine izin verdi”17. İbrahim Edhem 

aile sayısını Herbert’den daha farklı olarak, 600 aile 300 kadar araba olarak 

vermektedir. Yerleştirilenlerin 1.000 kadarı yaralı çocuk ve kadındı. Herbert 

gibi, Goltz Paşa da, Plevne yarma harekâtı sırasında Osman Paşa’nın Türk-

 

 

14 Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 331. 
15 Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 328. 
16 Gazi Osman Paşa Nezdinde Yüz Gün, s. 37, 38. 
17 Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 334. 
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İslam ahalisini yanına almasıyla ilgili olarak, hücum harekâtına ailelerin 

büyük bir engel oluşturduğunu düşünmektedir18.  

Gazi Osman Paşa, yarma harekâtı öncesi, beraberinde götürülmeyip, 

geride bırakılmak zorunda kalınacak, kımıldatılamaz hastaların ve yaralıların 

emniyetlerini sağlamak için, papazları ve Bulgar cemaatinin ileri gelenlerini 

toplayarak onlara, hastanelerde yatan aciz yaralılara ve hastalara Hıristiyanlar 

tarafından tecavüzde bulunulmaması için İncil ve haç üzerine yemin ettirdi. 

Hepsi ciddiyet ve vakarla yemin etti. Osman Paşa kalanlar için birkaç doktor, 

eczacı ve cerrah bıraktı. Fakat yarma harekâtının çöküşünden sonra hemen 

hemen bütün hasta ve yaralılar, hiçbir dille tarif edilemeyecek vahşetle 

boğazlandılar19.  

 

Yarma Harekâtı 

Gazi Osman Paşa’nın kuşatma sırasında teslim mi olacağı yoksa yarma 

harekâtına mı girişeceği Rusya tarafının da kafasındaki bir soruydu. Bu 

konuda savaşa Rusya hükümeti adına katılan gazetecilerden V. Krestovskiy 

şöyle yazmaktadır: Rusya askeri yönetimi, Osman Paşa’nın gıdasının 14 veya 

en fazla 16 Aralık’a kadar yeteceğini planlamaktaydı.  Osman Paşa’nın şahsi 

karakteri ve askerî metanetini dikkate alan Rusya askeri yönetimi, onun yarma 

harekâtına girişeceğini düşündü20. Nitekim Osman Paşa, 10 Aralık 1877 

şafağında Plevne şehrinin batı tarafında Vid nehri üzerinde bulunan köprüyü 

gece geçmek üzere harekete geçti. Osman Paşa yanına bazı ağırlıkları da aldı. 

Çünkü, yarma harekatından başarı ile çıktıktan sonra, harbi bırakmak 

niyetinde değildi. İskar nehrini geçip, burada düşmanı tutsak olmaya mecbur 

bırakmak daha sonra ise, Kotloviçe üzerinden “Ginçi” (Kinçi) geçidini tutmak 

ve Balkanların Batı kısmındaki kuvvetlerle savunma müdafaasını 

birleştirmekti21. Gazeteci V. Krestovskiy, Gazi Osman Paşa’nın, yarma 

harekâtını başaracağını inanarak gerçekleştirdiğini yazmaktadır. 

Krestovskiy’e göre, aksi takdirde, neden tüm subaylarına tüm eşyalarını, tüm 

askerî malzemelerini ve Plevne’deki tüm özel yüklerini almaları için emir 

versindi ki. Bunun yanında Osman Paşa, General Gurko’nun Balkanlar’da 

Vratsa’yı ve Etropoliy’i aldığını bilmiyordu. Orhaniye ve Vraçeş’i işgal 

 

 

18 İbrahim Edhem, Plevne Hatıraları, Yayına Hazırlayan: Seyfullah Esin, Tercüman 1001 

Temel Eser, İstanbul 1979, s. 21.; Von Der Goltz, a.g.e.,  s. 24. 
19 İbrahim Edhem, a.g.e., s. 21, 69; Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 335. 
20 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 327 
21 Von Der Goltz, a.g.e., s. 23, 24. 
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ettiğini bilmiyordu. Bu nedenle Gazi Osman Paşa, Sofya ve Vidin yollarına 

yönelmeyi hesaplamıştı22. 

Osman Paşa kuvvetleri 10 Aralık gecesi karanlığın ve sisin sağladığı 

imkânlarla ilerleyip sabah saat 07.30’da Vid nehri tarafındaki iki köprüye 

yöneldi. Osman Paşa yarma harekâtını kendisi önde yönetiyordu23. 

Kuvvetlerini ikiye ayırdı. Komutasına aldığı kuvvetlerle muhasara hattının 

yakınına kadar sokuldu ve Rusların bulunduğu ilk istihkâmlara saldırdı. 

Birinci fırka muhasara hattını yarmaya başladı. Bu sayede düşmanın 3 büyük 

istihkâmı ve 11 topu zapt edildi24. İkinci hatta da bir tabyayı ele geçirdilerse 

de, geride kalan kuvvetlerin ağırlıkları bulunması, yarma harekâtını 

tamamlamak için ihtiyata bırakılmış olan 20 bin kişilik kuvvet harbe vaktinde 

katılamaması ve ahalinin bir kısmının firarı gibi sebeplerle zamanında destek 

yetiştirilememesi ileri harekâtı engelledi25. Osman Paşa bu durumu görünce 

geri çekilmeye karar verdi. O esnada Rus-Romen topçularınca açılan ateş 

sonucu bir şarapnel parçasıyla atı vuruldu. Kendisi de sol bacağından 

yaralandı. Böylece geri çekilmek zorunda kaldı. Plevne ordusu önden ve 

arkadan kuşatılmıştı. 4 misli kuvvete ve 10 kat fazla topa sahip olan düşmana 

karşı koymak artık çok zordu. Nihayetinde Osman Paşa teslim olmak zorunda 

kaldı26. 

 

Gazi Osman Paşa’nın Teslim Olması 

Gazi Osman Paşa’ya teslim olma çağrısını getirmesi için general Strukov 

görevlendirildi. Görüşmeleri gözlemleyen ve bu görüşmelere izlenim 

bırakanlardan biri de P.M. Gudim Levkoviç’di.  General Strukov önce Erkan 

Harbiye reisi Mirliva Tevfik Paşa ile görüştü. Tevfik Bey’e görüşmeler için 

yetkili olup olmadığını sordu. O da yetkili olmadığını bildirdi. Bunun üzerine 

 

 

22 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 344. 
23 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s.330, 332 
24 Hasan Babacan, a.g.m.,  s. 25. 
25 Von Der Goltz, a.g.e., s. 24; Hasan Babacan, a.g.m.,  s. 25. 
26 Hasan Babacan, a.g.m.,  s. 25, 26. Plevne yarma harekatı konusunda ayrıntılı anlatım için 

bakınız:  Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s.330-337 
 P.M. Gudim-Levkoviç, 1877-1878 savaşa katılış sebebini şöyle anlatmaktadır: Savaş 

başladığında kendisi 50 yaşındadır. Oğlu ise 20 yaşındadır. Kendisi üniversiteyi bitirdikten 

sonra junker (şovalye?) olarak Kafkasya’da Baryatinskiy döneminde Rusya’nın Kabardin 

Alayında görev yapmıştır. Daha sonra emekliye ayrılmıştır. Oğlunun 1877 savaşına gitmemesi 

için kendisi orduya kaydolmuştur. “Zapiski P.M. Gudim-Levkoviça O Voyne 1877-78 goda”, 

Russkaya Starina, Tom 124,  S.Peterburg, 1905, s. 514. 
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Strokov Gazi Osman Paşa’nın yarasının sarıldığı ahşap eve geçti27.  Osman 

Paşa sol ayağından yaralıydı. Sol ayağından çizmesi çıkarılmış, başında özel 

doktoru Hasib Bey bulunuyordu. Hasib bey geniş omuzlu, yaşlıydı. Doktor, 

bir dizi üzerine çökmüş, Osman Paşa’nın yarasını tedavi ediyordu. Osman 

Paşa, çerçeveli ve çok olmayan siyah sakala sahipti. İnce bir kumaştan siyah 

frak giymişti. Odanın içinde paşalar vardı. Bunların arasında Kırım Savaşı’na 

katılmış Tümen komutanı Adil Paşa, Paris’te eğitim almış Tevfik Paşa, Atıf 

Paşa, Hüseyin Paşa, Sadık Paşa, Ethem Paşa ve diğer kişiler bulunmaktaydı28. 

Osman Paşa, Strukov’u oturmaya buyur etti. Ancak Strukov, askerî 

etiket gereği, karşısındakinin başkomutanlığı sıfatı dolayısıyla açıklamalarını 

ayakta yaptı. Görüşme Fransızca gerçekleşti29. 

General Strukov, General Ganetskiy’in emri ile geldiğini, henüz Rusya 

imparatorundan talimat gelmediğini ancak, tam ve koşulsuz olarak kendisinin 

ve ordusunun teslim olmasını bildirdi. Bu sözleri duyan Gazi Osman Paşa 

derin düşünceye daldı. Bir dakika sonra yavaşça kafasını kaldırdı ve 

doktoruna döndü, üzgün bir yüzle yavaş ve aynı tonda konuştu: “Günler eşit 

değil, birbiri ardına geçiyor, benzer ikisi yok: biri mutlu, diğeri mutsuz…”  

Daha sonra sakin bir bakışla Strukov’a bakarak, düşük bir ses tonuyla 

“Ordunuzun başkomutanınızın isteğini kabul ediyorum” dedi30. 

Gazi Osman Paşa’nın kararından sonra Strukov, kararı bildirmek üzere 

komutanlarının yanına gitti ve yarım saat sonra general Ganetskiy31  ve onun 

beraberinde Danilov, Gadon, Sveçin ve diğerleri Osman Paşa’yı ziyarete 

geldiler.32 General Ganetskiy içeri girince kafasındaki furajkasını çıkardı.  

Osman Paşa ve Ganetskiy iki dost gibi sıkı el sıkıştılar. General Ganetskiy, 

“Sizi tebrik ediyorum, başarılı bir atak yaptınız. Silahları bırakmalarını 

emrediniz” dedi. General Ganetskiy, Osman Paşa’nın yanındaki geniş sedir 

oturağa oturdu.  Ganetskiy’in ifadesinden sonra bir dakika sessiz geçti. Gergin 

bir sessizlik vardı. Osman Paşa, Ganetskiy’in teklifini duymuştu. Bir süre 

sonra, Strukov cep saatine bakarak, “zatı alileri artık saat 5, geç olacak, 

emrinizi onaylamaz mıydınız”, dedi. Osman Paşa, elini zorla kaldırarak, “Adil 

 

 

27 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt IV, Türkiye Yayınevi, 

İstanbul, 1972, s. 307;  “Zapiski P.M. Gudim-Levkoviça…” s. 596. 
28 Vsevolod Krestovskiy, , a.g.e., s. 341, 342 
29 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e.,s. 342, 343; İsmail Hami Danişmend, a.g.e., s. 307. 
30 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 343 
31 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 344 
32 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 484. Osman Paşa’nın yanına gelenlerle ilgili olarak Fredercih Von 

Herbert şöyle yazmaktadır: 10 Aralık (28 Teşrin-i Sani) 1877 akşamı Osman Paşa’yı General 

Ganetskiy, Katalay ve Çernat kaldığı kulübede ziyarete geldiler.Frederic Von Herbert, a.g.e., 

s. 391 
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Paşa’ya bakıp, elini kapı yönünde huzursuzca salladı”.  Adil Paşa saygıyla ve 

büyük bir üzüntüyle elini göğsüne koydu. Orduya silahlarını bırakmasını 

emredecekti. Daha sonra, Osman Paşa kılıcını çıkardı, düşünceli bir şekilde 

kılıcına baktı33 ve “kader bana arkasını döndü” dedi34.  Derin bir iç çekti, 

sessiz bir şekilde kılıcını general Ganetskiy’e verdi. Bu sırada Adil Paşa, 

odaya geri geldiği sırada, minareden yapılan duyuruyla, askerlere silahlarını 

bırakmaları ilan edildi35. Teslim süreci öncesinin görgü tanıklarından Gudim 

– Levkoviç, Osman Paşa ile teslim konusunun görüşmesi sırasında kendisinin 

ve yanındaki kişilerin koruma olarak ahşap evin dışında at üzerinde 

kaldıklarını belirtmektedir36.  

Balkan cephesinde baba-oğul halinde savaşta bulunan generallerden 

general Dimitriy İvanoviç Skobelev ve oğlu general Mihail Dimitriyeviç 

Skobelev birlikte şehri ve orduyu teslim almaya Osman Paşa’nın yanına 

geldiler. 34 yaşındaki M.D. Skobelev (tercüman aracılığıyla) Osman Paşa’ya 

şöyle hitap etti: “Paşa’ya söyleyiniz, her insan doğası gereği, öyle ya da böyle 

imrenme özelliğine sahiptir, ben asker olarak, Osman’a imreniyorum, çünkü 

bizi Plevne önünde 4 ay geciktirerek vatanına önemli bir hizmet yaptı”. 

Osman Paşa bu iltifata tercüman aracılığıyla, “general daha genç, askerî 

alanda daha kendini gösterme imkânı çok ve iyi olacak, ben olmasam bile 

benim çocuklarım ona hakkını teslim edecek” şeklinde gülümsemeyle cevap 

verdi37.  

General Strukov, Osman Paşa’ya Plevne şehrine gitmeyi teklif etti.  

Arabaya  oturdular, Osman Paşa’nın karşısındaki ön oturağa ise doktoru Hasib 

bey oturdu38.  Gazi Osman Paşa Plevne’ye götürülürken yolda, meydan 

savaşının geçtiği yeri incelemeye giden Rusya orduları Balkan kuvvetleri 

başkomutanı Grandük Nikolay Nikolayeviç ile karşılaştı39. Başkomutanın 

arabası durdu. Osman Paşa, doktoru Hasib Bey’in desteğiyle tek ayak üstüne 

kalkıp onun vücuduna dayandı40. İki komutan susarak birkaç dakika 

birbirlerine baktılar. Daha sonra grandük Nikolay Nikolayeviç elini uzattı. 

Osman Paşa’nın elini sıktı. Ona şöyle söyledi: “Sizi Plevne savunmanızla 

kutluyorum. Bu askerî alanda en parlak savunmalardan biri”. Osman Paşa 

 

 

33 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 344, 345. 
34 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 484.  
35 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 345. 
36 “Zapiski P.M. Gudim-Levkoviça…”, s. 596. 
37 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 346, 347 
38 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 347 
39 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 484.  
40 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 360 
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hüzünlü olarak gülümsedi, ayağının üzerine zorla kalktı, teşekkür etti ve tekrar 

oturdu. Romanya prensi de kelimesi kelimesine başkomutanın sözlerini 

söyledi. Osman Paşa tekrar ayağa kalkıp, hiçbir şey söylemeden hafif eğildi 

ve oturdu41. Osman Paşa’yı uygun olacak bir Bulgar evine götürdüler. Burada 

doktoru ve hizmetkârları ile geceyi geçirdiler42.  

Yarma harekâtından bir gün sonra, yani 11 Aralık sabahı saat 10’a 

doğru Grandük Nikolay Nikolyeviç Türk esirlerinin toplandığı Plevne şehri 

yakınındaki kampa geldi. Saat 11.00’da ise Rusya imparatoru ve yanında oğlu 

(büyük knez Sergey Aleksandroviç) meydana ulaştılar. Başkomutan ve tüm 

erkânı İmparatoru karşıladı. Krestovskiy’in bu buluşmayı anlatımından 

anlaşılan 10 Aralık’ta Plevne’nin düşüşü onların her birini çok mutlu etmişti. 

Krestovskiy şöyle anlatıyor: İmparator ve başkomutan hızlı adımlarla 

birbirine yaklaşıp bir gün önce kazanılan zaferin mutluluğu içinde 

kucaklaştılar. İmparator, başkomutanı 1. Derece Georgiy madalyasıyla 

ödüllendirdi. Daha sonra İmparator General Toleben’i ve Neypokoyçitsiky’i 

2. Derece Georgiy madalyasıyla, General knez Masalskiy’i ve generallerden 

İmeretinskiy ve Ganetskiy’i 3. Derece Georgiy madalyasıyla, General 

Levitskiy’i 4. Derece Georgiy madalyasıyla ödüllendirdi. 

Rusya imparatoru daha sonra Plevne şehrine hareket etti. Bir Bulgar 

evinde kahvaltıya oturdu. Gazi Osman Paşa, doktoru Hasip Bey’in sol tarafına 

yaslanmış halde ve sağında ise bir subayın desteğiyle imparatorun bulunduğu 

yere getirildi43. İmparator ve Gazi Osman Paşa tercüman N. D. Makeyev 

aracılığıyla konuşmaya başladılar.  

İmparator şöyle sordu, sizi yarma harekâtına ne teşvik etti? 

Gazi Osman Paşa: Kendi şerefime değer veren bir asker olarak, bu 

teşebbüsü yapmayı bir borç saydım. Başka türlü hareket etmeye hakkım yok. 

Teşebbüs başarısız oldu ama benim bu şansızlığım size takdim edilmeyi 

sağladı. 

İmparator: Benim orduma karşı bile olsa, sizin cesaretinize tamamen 

saygı duyuyorum. 

Gazi Osman Paşa: Büyük imparator, ben askerî görevi yerine getirdim. 

Böylece ben vatanımın sadece minnettarlığını değil, hatta sizin dikkatinizi 

çektim ve ordunuzun saygısını kazandım. 

İmparator: Siz bizim Vratsa’yı, Pravets’i, Etropol’ü aldığımızı ve 

Orhaniye’yi ele geçirdiğimizi biliyor muydunuz? 

 

 

41 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 485.  
42 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 361 
43 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e.,s. 364- 367. 
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Gazi Osman Paşa: İmparator, ben hiçbir şey bilmiyordum. Bizim için 

Dağlık Dubnyak’taki şansız günden itibaren 45 gündür, Plevne’ye hiçbir 

haber gelmedi.  

İmparator: Yiyecekleriniz çok mu kaldıydı? 

Gazi Osman Paşa: Sadece 5 günlük kalmıştı ve yarma harekâtının 

arifesinde bunları insanlara dağıttım. 

İmparator: Cesaretinize saygımın göstergesi olarak size kılıcınızı geri 

veriyorum. Bu kılıcı Rusya’da taşıyabilirsiniz. 

Gazi Osman Paşa avluya yardımla çıktıktan sonra, kendisine kılıcı 

teslim edildi. Avludaki yüksek rütbeli askerler ve görevliler onu alkışlayarak 

ve ona bravo diyerek saygı gösterdiler44. 

Savaşı anlatan kapsamlı ilk eserlerden biri olarak 1880’de Ruslar 

tarafından basılan 1877 ve 1878 Savaşı isimli çalışmada, 10 Aralık günü 

Rusya’nın tutsak olarak aldığı Osmanlı Devleti askerleri sayısı şu şekildedir: 

10 Paşa, 128 karargâh subayı, 2.000 subay, 40.000 üzerinde piyade ve topçu 

ve diğerleri45. 

12 Aralık günü Gazi Osman Paşa’nın Rusya’nın karargâhının 

bulunduğu Bogot’a öğle vakti gelmesi bekleniyordu. Ancak yarası dolayısıyla 

gelemedi. Akşam saat 5 gibi Gazi Osman Paşa geldi. General Yunus Bey ise 

Plevne’de kaldı. M. D. Skobelev, Plevne düşmeden son gün, mücadele 

sırasında Yunus bey ile beraber birbirlerini siperlerden o kadar sık gördüler 

ki, onu yanında tutmak istedi. Krestovskiy, ikisi karşılaştıklarında, 

birbirlerinin elini sıkarken sanki eski tanıdıklar gibiydiler, diye yazdı46. 

Teslimden iki gün sonra (12 Aralık) Gazi Osman Paşa, bir şeref 

kıtasının muhafazasında, yanında doktoru Hasip bey, bir Alman doktor ve 

birkaç Kızılhaç hemşiresi olduğu halde Bogot’a nakledildi47. Bogot’ta 

kendisine güzel bir Kırgız çadırı kuruldu. Burada imparator II. Aleksandr ile 

görüşen Gazi Osman Paşa, maiyetiyle beraber Pazar günü48 Sistov ve Bükreş 

yoluyla, Harkov’a götürüldü49. 

Krestovskiy’in yazdığına göre, Gazi Osman Paşa kendi 

mücadelesindeki başarısızlığın suçunu yine kendisine bulmaktadır. 

Krestovskiy’in Gazi Osman Paşa’dan aktardığına göre, “ben şehrin altında 20 
 

 

44 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e.,s. 367, 368; Voyna 1877 i 1878 gg., s. 486. 
45 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 485.  
46 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e.,s. 369-371 
47 Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 392. 
48 İsmail Hami Danişmend, a.g.e.,  s. 307. 
49 Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 392. 
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bin piyade bıraktım. Onlara, ben meydan savaşına başladıktan itibaren 2 

saatten önce hareket etmeyiniz emri verdim. Eğer emirimi 1 saat olarak 

verseydim, onlar bana yardıma yetişirlerdi. İşte o zaman Allah’ın yardımıyla 

muhtemelen harekâtı başarırdım. Eğer yanılmıyorsam, General Ganetskiy, 

benim Sofya yoluna yükleneceğimi düşündü, ben ise o zaman Vidin’e 

yönelecektim. Ve ben kuvvetlerimle bu üzücü durumu yaşamayacaktım belki 

de.”50. 

 

Yarma harekâtı sonrası Plevne’de Türk-Müslüman Askerler ve Sivil 

Halkın Durumu 

Yarma harekâtının başarısız olması Plevne’de mücadele eden askerleri ve sivil 

halkı çok zor duruma soktu. Osman Paşa ile teslim görüşmesine gelenler 

arasında bulunan Gudim-Levkoviç 10 Aralık günü için şöyle yazmaktaydı: 

Plevne’nin çevresi ve önleri Türk ve Rus ölülerle doluydu. Köprüden yaklaşık 

1,5 - 2 km uzaklaştıktan sonra Türk yaralıları yerde yatarken dudaklarını 

göstererek su diye işaret etmekteydiler. Hafif yaralılar nehre kadar 

ulaşabilmekteydi. Köprüden uzaklaştıkça ölü sayısı daha da artmaktaydı51. 

Meydanda Türk yaralıların bir kısmı toplandı. İki gün boyunca soğukta 

kaldıklarından bazıları öldüler52. Askerlerin üzerindeki elbiselerin iyi 

olduğunu söylemek zordu. Çünkü savaş sonrası Rus ve Romen askerleri her 

gördükleri Osmanlı askerinin üzerine saldırarak üzerlerinde nesi varsa aldılar. 

Bu nedenle eşyaları kalmamış askerler soğuk havada titremekteydiler53. 

Yarma harekâtının başarısız olması sonrası Bulgarların 10-11 Aralık 

1877 tarihlerinde yaptıkları konusunda Frederic Von Herbert “Plevne 

kasabasında cereyan eden korkunç sahneleri insan havsalası almaz, görgü 

şahitlerinden dinlediğim şeyler insanı dehşete düşürüyordu” diye yazdı54. 

Savaştan iki yıl sonra Rusya tarafında yazılan 93 Harbi’ni anlatan eserde şöyle 

yazmaktaydı: 11 Aralık’ta Plevne’ye girildiğinde evlerde ve camilerde 

açlıktan ölmek üzere olan binlerce yaralı Türklerle karşılaşıldı. Yaralılar 

ölülerin arasında yatıyorlardı. Türk yaralı ve tutsakların yaşadıkları acılar, 

sadece savaş sonrası gün değil, daha sonra Rusya ve Romanya’ya 

 

 

50 Vsevolod Krestovskiy, a.g.e., s. 375. 
51 “Zapiski P.M. Gudim-Levkoviça…”, s. 598, 600. 
52 “Zapiski P.M. Gudim-Levkoviça…”, s. 602. 
53 Eyüp Kul, “Cephede Bir Subay: Mahmut Talat Bey’in Gözünden 93 Harbi ve Gazi Osman 

Paşa”, 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi) – Vatan Neresi? Uluslararası Sempozyumu, 

1-2 Kasım 2018, istanbul, 2019 s. 288.  
54 Frederic Von Herbert, a.g.e., s. 392. 
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götürülmelerinde de yaşandı. Üzerlerindeki hafif giyimli elbiselerle soğukta 

taşındılar55. 

Plevne Rusya tarafında da acı ve üzüntü bıraktı. Bu durum halkın 

Plevne savaşları sırasındaki söylemlerinden ve savaş sonrası Rusya 

yönetiminin tavrından anlaşılmaktaydı. Nitekim, Plevne’nin alındığı haberi 

aynı gece (10 Aralık) tüm Rusya’ya hızlı bir şekilde duyuruldu. Telgraf tüm 

gece çalıştı. Haber, Petersburg’a, Moskova’ya, tüm Rusya’ya ve tüm 

cephelere bildirildi. Bu kadar heyecanla haberin ulaştırılması boşuna değildi. 

Plevne ile ilgili olarak Rus halkında şöyle söylemler vardı: “Plevne bizi bitirdi, 

Plevne hepimizde acıydı”. “Plevne bize uzun süre ölüm ve acıyı hatırlattı. 

Oraya giden sanki ölüme mahkûmmuş gibiydi, oradan dönen ise, kahraman 

olarak karşılanmaktaydı”. “Plevne bize parasal olarak milyonlara mal oldu, 

40.000 değerli hayata mal oldu, tüm bunların yanında ileri harekâtı engelledi”.  

“Plevne bizi oldukça gerdi, bu nedenle Plevne düştüğünde herkesin omzundan 

büyük bir acı düştü, sonsuz bir heyecan oluştu…56.  

Yabancı gazetelerin de Plevne’ye ilgisi eksik değildi. Plevne 

kuşatmasını yakından takip eden Avrupa basınından Alman Provinzial-

Correspondenz gazetesi teslimiyetten iki gün sonra 12 Aralık 1877 tarihli 

basımında “Plewna ist gefallen” (Plevne düştü) ana başlığını attı57. Plevne’de 

bulunan yabancı gazetecilerden biri, “Plevne’de askerler her şeyini 

kaybettiler, ancak namuslarını kaybetmediler”, diyerek şerefli bir mücadele 

verdiklerini yazdı58.  

Plevne’de 140 günden fazla süren bir direnişin ardından Osmanlı 

Devleti’nin Tuna boyundaki son savunma noktası olan Plevne düştü. Gazi 

Osman Paşa esir edildi. Büyük bir kahramanlık destanının sayfaları bu şekilde 

kapanırken, İstanbul yolu Ruslara açılmış oldu. Ruslar, Plevne’den sonra 

savaşın kendileri lehine sonuçlanacağından emin olarak hareket etmeye 

başladılar59.  

 

Gazi Osman Paşa’nın Tutsaklığı ve İstanbul’a Dönüşü  

Plevne yarma harekâtı sonrası Gazi Osman Paşa ile beraber on paşa daha esir 

düştü. Gazi Osman Paşa ve Tevfik Paşa Harkov’a götürüldü. Diğer paşalara 

gelince Adil Paşa ve Atıf Paşa Kursk’a, Alif Paşa ve Vasfi Paşa Vladimir 

 

 

55 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 486, 487.  
56 Voyna 1877 i 1878 gg., s. 485, 486.  
57 Songül Çolak, a.g.m., s. 162.  
58 Gazi Osman Paşa Nezdinde Yüz Gün, s. 56. 
59 Mehmed Hulusi, a.g.e., s. 114.  
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şehrine gönderildi. Ömer Paşa, yolda 21 Aralık 1878’de öldü.  Sadık Paşa ve 

Ethem Paşa Romanya kuvvetlerine 2 Aralık 1877’de teslim edildiler60.   

Gazi Osman Paşa Plevne’de teslim olduktan sonra, Romanya üzerinden 

o dönmede Rusya sınırları içinde bulunan Harkov’a vardı. Burada “Belli Vue” 

isimli bir otelde misafir edildi61. Osman Paşa Harkov’da bulundurulduğu 

sırada çeşitli davetlere katıldığı gibi, sirke ve tiyatroya da gitti62. Burada 

kendisine destek için Osmanlı Devleti tarafından 1.000 Osmanlı lirası 

gönderildi63. 

Sultan II. Abdülhamit, savaş sonrası görüşmeler için Rauf Paşa’yı 

Rusya imparatoru II.Aleksandr’a gönderdi. Esirlerin mübadelesi konusunda 

fikir birliğine vardılar. Harkov’da bulunan Gazi Osman Paşa ve Plevne ordusu 

Kurmay Başkanı Tevfik Paşa’nın İstanbul’a dönüşüne izin verildi. 12 Marta 

1878’de 4 aylık esaretten sonra Gazi Osman Paşa İstanbul’a hareket etti. Gazi 

Osman Paşa Hocabey limanından kendisine tahsis edilmiş bir Rus yatıyla  13 

Mart sabahı Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı’na girdi64. 25 Mart 1878’de 

Hassa Müşirliği görevine getirildi. Böylece 93 Harbi sonrası Sultan 

II.Abdülhamit zamanında yapacağı devlet görevlerinden ilkine başlamış 

oldu65.  

 

Sonuç 

1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nın önemli safhalarından birisini Plevne 

savunması teşkil etti. Plevne’de Rusya orduları 4 ay mücadele etmek zorunda 

kaldılar.  Plevne Rusya ordusunun ve Rusya milletinin acılara boğulduğu yer 

oldu.  Plevne savunmanın yapan komutan Gazi Osman Paşa, tarihe geçecek 

bir mücadele verdi. Bu mücadelesini kendisinden üstün olan ve her tarafından 

kuşatan Rusya imparatorluğu ordusuna karşı yaptı.  

Gazi Osman Paşa, 10 Aralık 1877’de Rusya imparatorluğu ordularının 

kuşatmasını yarma harekâtına girişti. Ancak başarısız oldu. Buna rağmen 

savunma yöntemi ve bir asker olarak görevini tam yapması itibariyle Osmanlı 

Devleti yönetimi ve milleti tarafından büyük bir takdir, saygı ve hayranlıkla 

 

 

60 Poznahirev V.V., Ogün T., “Generalitet Plevnenskoy Armiii v Rossii v 1877-1878 gg.”, 

Gumanitarnıe Nauçnıe İssledovaniya, 2016, No: 7. http://human.snauka.ru/2016/07/15938 

(Erişim Tarihi 13.07.2020). 
61 Enver Behnan Şapolyo, Türk – Rus Savaşları Tarihi Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, 

Türkiye Yayınevi, İstanbul 1959, s. 223. 
62 Poznahirev V.V., Ogün T., a.g.m. 
63 BOA, İ.MMS, Gömlek 134, Sıra: 5711, Tarih: 02.01.1295.  
64 Enver Behnan Şapolyo, a.g.e., s. 223, 224. 
65 BOA, İ.DH. 764-62292, Tarih: Hicri 21.03.1295. 
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karşılandı. Plevne komutanını sadece Osmanlı Devleti yönetimi değil, Rusya 

imparatoru ve Balkan Cephesi Rusya kuvvetleri Başkomutanı ve diğer 

komutanlar dahi takdir ettiler ve kendisine saygı gösterdiler. Gazi Osman Paşa 

yarma harekâtı sonrası Harkov’da tutsak olarak tutuldu. 13 Mart 1878 günü 

büyük bir onurla, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’a döndü.   
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SEYYAH VE DERVİŞ: EVLİYA 
ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE 

KURGUSAL BİR KATMAN OLARAK 

MANEVÎ YOLCULUK 
 

Mehmet Yaşar ERTAŞ 

 

Giriş 

Evliya Çelebi büyük bir seyyah olduğu gibi kaleme aldığı on ciltlik 

seyahatnamesi ile hiç şüphesiz dünyanın en önemli anlatı ustalarından da 

biridir. Nuran Tezcan’ın ifadesi ile “taklit edilemez” bir üslup sahibi olan 

Evliya aynı zamanda çok iyi bir kurgu ustasıdır. Seyahatname, yalın bir 

yolculuk anlatısı değil, aksine üzerine yıllarca çalışılmış ve büyük bir emekle 

biçimlendirilmiş bir yapıttır. Diğer bir ifade ile on ciltlik Seyahatname, 

yazarın yolculuk sırasında kaydettiği bir seyahat günlüğünden ziyade gezip 

gördüklerini, yaşayıp tecrübe ettiklerini, duyup hissettiklerini, görüp 

düşündüklerini içerik ve anlatı tekniği açısından kurgulayarak ortaya koyduğu 

bir metindir.  

Evliya Çelebi Seyahatname’yi, yaşadığı devrin tüm kültürel ve edebi 

birikiminden istifade ederek inşa etmiştir. Bu bağlamda gerçek olaylar ve 

yaşanmışlıklar kadar, o dönemin muhayyilesinde, sözlü anlatısında ve 

inancında yer tutan fantastik hikâyeler, masallar, menkıbeler ve toplumsal 

karşılığı olan değerlere de yer vermiştir. Bu yüzden metin bir taraftan gerçeği 

yansıttığı kadar, anlatısal bir amaca hizmet eden kurmaca unsurlar da 

içermektedir. Ancak Evliya, gerçekle kurmacayı aynı metinde öylesine 

başarılı bir şekilde vermiştir ki bu durum günümüz okurunun kafasını bir hayli 

karıştırmaktadır.  

Evliya Çelebi SSeyahatnamesi’nde onun amaç ve niyetini de gösteren 

farklı kurgusal katmanlar söz konusudur. Dankoff’un da işaret ettiği gibi on 

ciltlik eser, olay, mekân ve zaman ilişkisini ortaya koyacak derinlikte 

 

 

 Görüş ve önerileriyle makalenin tekemmül etmesine katkı sağlayan Dr. Öğretim Üyesi Büşra 

Çakmaktaş’a müteşekkirim.  
 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
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kronolojik bir düzene sahiptir. Bu sayede 17. yüzyıldan öncesini de 

kapsayacak şekilde zamansal bir akışı somutlaştırır ve mekân-zaman ilişkisi 

içinde okuyucunun veya dinleyicinin nazarında olaylara sahicilik kazandırır. 

Seyahatname’nin birinci cildinin tamamen imparatorluk başkenti İstanbul’a 

hasredilmiş olması da tesadüfi değildir. Şehirlerin anlatımındaki düzen metnin 

kurgusunda dikkat çeken hususlardan biridir. Keza döneminde vuku bulmuş 

büyük hadiseleri, doğrudan müşahidi olarak anlatmak için olayların akışına 

müdahale etmiş, kurmaca hikâyelerle akışı düzenlemiş ve büyük oranda tutarlı 

bir olay kurgusu inşa etmiştir. Bunların dışında metinde, okuyucuyu 

bilgilendiren ve eğlendiren bilgi, anekdot, olay, hikâye ve masal gibi 

unsurların gölgesinde kaldığı için yeterince fark edilemeyen “manevî 

yolculuk” diyebileceğimiz bir başka kurgusal katman daha mevcuttur. Evliya, 

seyahatini manevî bir yolculuk olarak anlatının iskeletine yerleştirmek istemiş 

ve eğlenip keyif aldığı bu dünyevi seyahatine mistik ve manevî bir veçhe 

kazandırmayı arzulamıştır. Ailesini, komşularını, arkadaşlarını ve evini 

barkını terk ederek yollara düşmüş olmasının bir serkeşlik veya vefasızlık 

olarak algılanmasını; yolculuğunun da başıboşluk olarak değerlendirilmesini 

istememiştir. Bu durum ait olduğu kültürün ve inanç dünyasının, seyahate ve 

seyahati yazmaya yönelik bakış açısı ve beklentileriyle de örtüşmektedir.  

 

Seyahatin Manevî Anlamı 

Yolculuk ve seyahat İlkçağ’dan itibaren bütün dinlerde ve kültürlerde, yakın 

veya uzak yerlere yapılan gezilerden daha derinlikli bir anlama sahip 

olmuştur. Tarihin en eski destanlarından olan Gılgamış Destanı’nda yarı tanrı 

hüviyetindeki Gılgamış yaratılışın sırrını öğrenmek ve ölümsüzlüğün peşinde 

koşmak için yollara düşmüş dağlar taşlar aşıp ülkeden ülkeye seyahat etmiştir. 

Yunanlılar, Olympia’daki oyunlarına katılmak kadar, kutsal tapınakları 

ziyaret etmek, tanrıların ve kâhinlerin huzuruna varmak için uzun 

yolculuklara çıkmışlardır. Tarih boyunca esas olarak ticaret, keşif veya savaş 

sebebiyle bile yapılsa uzak coğrafyalara yapılan bütün seyahatler inançla 

harmanlanmış bir anlama sahip olmuştur. Ortaçağ’da ise kutsal mekânlara 

yapılan yolculuklar ve kutsal savaşlar seyahatin mistik ve manevî anlamını 

daha da güçlendirmiştir1. Yolculukların zor, haberleşmenin neredeyse 

imkânsız, dönülüp dönülemeyeceğinin meçhul olduğu bir dönemde yolculuk, 

gizemli bir sona doğru uzanan bir macera olarak algılanmıştır. Yolculuğun 

başlı başına bir çile olması, her türlü meşakkat ve tehlikeyi göze alarak yola 

çıkanların yüceltilmesine yol açmış, Hristiyanlık ve İslamiyet’te çile 

 

 

1 bk. Winfried Löschburg, Seyahatin Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, 1998.  
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çekmenin manevî bir terbiye aracı olması da seyahatin kutsanmasını 

sağlamıştır. 

Kuran-ı Kerim’de sefere çıkanların, tövbe ve ibadet edenler ile iyiliği 

emredip kötülükten sakınanlarla birlikte anılmış olması sefere çıkmanın 

yüceltilmesine sebep olmuştur. Özellikle zahiri anlamda yola çıkmak veya 

savaşa gitmek olan sefer, tasavvufta nefsin tezkiyesi için batini ve zahiri bir 

yolculuk olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda sufiler yolculuğu, “alimleri, 

şeyhleri, takva sahibi salih müminleri, akrabaları, arkadaşları, mübarek 

beldeleri ziyaret etmek; ilim ve edep öğrenmek, yolculuğun zorluklarına 

katlanarak nefsi terbiye etmek, riyazet yapmak, şöhretten kaçıp bilinmeyen bir 

memlekette tanınmayan biri olarak yaşamak, fitne ve fesaddan uzaklaşmak”2 

olarak görmüşlerdir. Sûfiler için seyahat Allah’ın kudret ve sıfatlarının 

tezahürlerini görmek ve varlık âlemini seyredip ibret almaktır. Yolculukla 

insan olgunlaşmakta, arınmakta, kalp ve nefsini terbiye etme imkânına 

kavuşmaktadır3. Bu anlayış sebebiyledir ki tarikat, tarik, râh, sefer, seyr ve 

sülûk gibi kavramlar, tasavvuf kültürünün ana omurgasını oluşturmuştur.  

Maddi yolculuğun, manevî yolculuğun bir aracı olarak görüldüğü bu 

taavvufî anlayış, tekkeler ve tarikatlar aracılığı ile yaygınlaşmış ve Osmanlı 

Müslüman toplumun ortak hissiyatı ve inancı haline dönüşmüştür. Dolayısıyla 

yaygın kanaat olarak maddi seyahat, “Kendini bilen Rabbini bilir.” düsturunca 

insanın kendinden, varlık âleminden, mâsivâdan Allah’a doğru sefer 

etmesidir. Keza yolculuk “sefer der-vatan”dır. Yani kişinin manevî anlamda 

beşeri sıfatlardan uzaklaşıp melekî ve ilahî sıfatlara ulaşması, maddi anlamda 

ise kendisine şeyh veya mürşid bulmak amacıyla şehirden şehre dolaşmasıdır. 

Bu arayış tabii olarak kişinin nefsini terbiye etmesi, kalbini her türlü 

kötülükten arındırması, ahlakını güzelleştirmesi, kendini Hakk’a eriştirecek 

âdâb ve erkânı öğrenmesinin etkili bir yoludur ve bir anlamda “seyr-i 

sülük”tur. Seyr-i sülük bir şeyhin nezaretinde, Allah’a vuslat için çıkılan 

manevî yolculuktur4. Keza tasavvufta seyahat etmek peygamberî bir sıfattır. 

Cüneyd-i Bağdadî, tasavvufun “sehâ, rızâ, sabır, işâret, gurbet, sûf giyme, 

seyahat ve fakr” olmak üzere sekiz haslet üzerine kurulduğunu söyler ve her 

birini sekiz peygambere nispet eder. Bunlardan seyahati İsa peygambere 

bağlar ve sûfilerin seyahat konusunda Hz. İsa’ya tabi olduklarını belirtir. O 

halde yola çıkanların Hz. İsa’yı örnek almaları ve kendilerini her türlü 

 

 

2 Süleyman Uludağ, “Sefer”, DİA, İstanbul 2009, cilt. 36, s. 298. 
3 Tasavvufta seyahat kültürü hakkında bk. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah 

Yayınları, İstanbul 1990, s. 215-223. 
4 Büşra Coşanay, “Tasavvuf Düşüncesinde Seyr-i Süluk Üzerine Bir İnceleme”, Anasay, 2017, 

Sayı 2, s. 202.  
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mâsivâdan arındırmaları gerekmektedir5. Mamafih tasavvufta insanın 

yolculukta kendine örnek alacağı tek kutsal kişi Hz. İsa değildir, ömrü hicretle, 

mekân değiştirmekle ve yolculukla geçmiş bütün peygamberler ile onların 

varisleri olan tüm Allah dostlarıdır. Çünkü her seyahat, manevî bir 

yükselmedir, dünyeviliğin sınırlarını aşarak ilahî olanla buluşma 

yolculuğudur. 

Bununla birlikte her yolculuk arındırmaz, günahlardan uzaklaştırmaz, 

kalbi tezkiye etmez ve insanı Hakk’a ulaştırmaz. Hatta seyahatin uygunsuz ve 

hoş görülemeyecek tesirleri de vardır. Seyyahın toplumsal bağlarını 

zayıflatması, duygusal ve psikolojik dengesini bozması, yabancı diyarlarda 

bilinmeyen kültürlerden etkilenmesi, yaşadığı zorluklar sebebiyle zillete 

düşme ihtimali bunlardan birkaçıdır. Seyahati bu uygunsuz hallerden kurtarıp 

makbul ve kıymetli hale getiren ise tasavvufi anlamda “sırra erme” amacı 

taşımasıdır Bu da seyahat adabına uymakla mümkündür6. Bunun için de 

yolculuğa çıkan kişinin anne babasından, şeyhinden, hocasından izin alması, 

ailesinin nafakasını temin etmesi, yolda kimseye yük olmaması, en az üç 

kişiden oluşan bir arkadaş grubu ile seyahat etmesi, abdestli olması, 

ibadetlerini aksatmaması ve zarurî olanların dışında yanında eşya 

bulundurmaması gerekmektedir7. Seyahat konusundaki bu hassasiyet, 

seyahatin kaleme alınması hususunda da geçerlidir. Bir seyyah niçin yazar? 

İnsan ömrünün amacının beyhude işlerden uzak durarak öte dünyaya hazırlık 

yapmak olduğu, imtihan dünyası olarak görülen bu maddi alemde esas olarak 

ahlakî olgunluğa kavuşmanın amaçlandığı bir kültürde yazmak da manevi 

yolculuğa katkı sağladığı ölçüde meşrulaşır, takdir görür ve amacına ulaşır8.  

 

Peygamberlerin Yolunda Seyyah ve Derviş 

Evliya Çelebi’nin düşüncesi, inancı, estetiği, tutum ve algısı büyük ölçüde 

tasavvufun biçimlendirdiği ve anlam kazandırdığı bir kültür dünyasının 

 

 

5 Süleyman Gökbulut, “Cüneyd’in Sekiz Şartı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 2012/2, Sayı 36, s. 205. 
6 Houari Touati, Ortaçağ’da İslam ve Seyahat, Bir Alim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi, (çev. 

Ali Berktay), YKY, 2015, s. 213-214. 
7 Uludağ, “Sefer”, s. 299. Tasavvufta dervişlerin günlük hayatında dikkat etmesi gereken 

hususları anlatan el kitabı mahiyetindeki kitaplarda seyahat adabıyla ilgili de ölçütler ve öğütler 

yer alır. Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s. 219. İslam’da seyahat kurallarına ilişkin 

yaklaşım, zamanla yaygınlaşarak 10. yüzyılda “seyahat adab-ı muaşereti” başlığı ile bir edebi 

türe dönüşmüştür. Touati, Ortaçağ’da İslam ve Seyahat, s. 211. 
8 Seyahati yazma üzerine bk. Yazıcı Murtaza, Arnavutluk’tan Basra’ya 18. Yüzyılda Kayserili 

Bir Katibin Seyahat Anıları, Haz. Mehmet Yaşar Ertaş, Kitabevi Yayınları, İstanbul 202, s. 19-

22. 
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eseridir. Kendisinin bir tarikata mensubiyeti tartışmalıdır. Robert Dankoff ve 

Erich Prokosch Evliya’nın Gülşenî tarikatına mensup olduğunu belirtirken 

Cavit Baysun ve Suraiya Faroqhi belli bir tarikata bağlı olmadığı 

düşüncesindedirler9. Kendisi de eserinde tarikat intisabını açık ve tartışmaya 

yer bırakmaksızın ifade etmez. Yalnızca musiki hocası Gülşenî tarikatından 

Tokatlı Derviş Ömer Gülşenî’yi pîri olarak gösterir ve kendisinden “Gülşenî 

pîrim” diye bahseder10. Yine Derviş Ömer’le ilgili bilgi verirken “Bu hakîr 

Harem-i hâs'da iken ilm-i mûsikîde kavi [ü] edvâr üzre üstâd-ı kâmilimiz ve 

peder-i ma'nevîmiz ve {kitâb-ı} Ma'nevide dahi üstâdımız idi”11 ifadelerini 

kullanır. Dankoff, Evliya’nın Gülşenî olduğunu bu bilgilere dayanarak söyler. 

Dankoff’u destekleyen bir başka veri de Evliya’nın Köstendil’deki İnceli 

Ahmed Zoğu Camii’ndeki duvar yazısıdır. Duvara “Melek Ahmed Paşa 

hazretlerinin müezzini, Evliyâ-i Gülşenî ruhiyçün Allah rızası içün Fatiha” 

notunu düşen Evliya, kendini “Gülşenî” olarak tanıtmıştır12.  

Evliya’nın Gülşenî olup olmadığı tartışılsa da tasavvuf ve tarikatlara 

karşı büyük bir muhabbeti ve saygısı olduğu açıktır. Seyahatname’de her 

vesile ile tarikat, tekke ve şeyhlerden bahseden Evliya, gezilerinde birçok 

tarikatla yakın temas kurar. İlk uzun seyahati sırasında Karadeniz’de gemisi 

batar ve denizden kurtulduktan sonra Dobruca’daki Sarı Saltuk tekkesinde 

uzun bir süre geçirir. Anadolu ve Rumeli’de Bektaşî tekkelerini ziyaret eder, 

dualarını alır. Bununla beraber Halvetîlerle ayrı bir yakınlığı vardır. 

Zarnata’da Halvetî tekkesi kurar, Kahire’de bir süre Halvetî tekkesinin 

idareciliğini yapar ve birçok yerde Halvetî zikir ayinlerine iştirak eder. Ayrıca 

eserinde Yesevî, Kadirî, Haydarî, Hurufî, Şazelî, Eşrefî, Rıfaî, Bayramî, 

Melamî gibi onlarca tarikattan ve tekkelerinden bahseder13.  

Tarikat bağlılığı konusunda emin olamasak da Evliya kendini her daim 

derviş tabiatlı bir karakter olarak takdim eder. Sık sık dervişliğine işaret eden 

 

 

9 Robert Dankoff, Seyyah-ı Alem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı, (çev. Müfit Günay), YKY, 

İstanbul 2010, s. 143. 
10 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 1. kitap, (Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı), 

YKY, İstanbul 2006, s. 117. 
11 Seyahatname, 1, s. 341-342. 
12 İlk olarak Petar Mijatev, Paul Wittek, Richard Kreutel ve Erich Prokosch tarafından 

yayınlanmış olan bu duvar yazısı son olarak Mehmet Tütüncü’nün makalesinde yer almıştır. 

Bk. Mehmet Tütüncü, “Seyahatnâme’de Kitabeler ve Evliyâ’nın Hattât ve Hakkâklığı 

Hakkında”, Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi, (haz. Nuran Tezcan), YKY, İstanbul 2009, 

s. 399.  
13 Evliya Çelebi’nin bahsettiği tarikatlara ve tasavvuf erbabına dair geniş bilgi için bk. Askeri 

Küçükkaya, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Tasavvuf, Tarikatlar-Şeyhler-Tekkeler-

Ziyaretgâhlar, Mostar Yayınları, İstanbul 2011. 
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fakir, hakir, pür-riyâ, pür-taksir, garibü’d-diyâr, dil-rîş, mücerred ve abdal gibi 

sıfatları kullanır. Metnin genelinde bilgisi hususunda pek de mütevazı 

olmayan Evliya dervişlik konusunda haddini bildiğini belirtir. Birinci ciltte 

tasavvuf, tarikat ve dervişlere özel bir yer ayırdığı başlıkta kendini ilm-i 

tasavvuf ve ilm-i ledünne ilişkin sorulara cevap verecek ehliyette görmez. 

Tasavvufta mertebelerin varlığına işaret ederek kendisini sıradan bir derviş 

olarak niteler. Hatta pür-riyâ ve pür-taksîr olarak Hakk’ın tâlibidir ve bir 

mürşid-i kâmil aramaktadır14. Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî’yi ziyaretinden 

sonra konağında gördüğü rüyasında, Allah dostlarından Er Sultan’la olan 

konuşmasında da bir mürşid-i kâmil arayışında olduğunu ifade eder15. Yani 

Evliya kendinden bahsederken mürşid-i kâmili henüz bulamamış arayış 

halinde olan bir derviş portresi çizer. Bu tutumu ise kendisiyle ilgili bir 

gerçeğin altını çizmek kadar seyahatine yüklediği nitelik ve anlamla ilgilidir. 

Manevî bir rehber arayışında olduğunu dile getirdiği bu cümlelerin hemen 

ardından dervişlerin ve abdalların sahip olması gereken vasıflardan söz eder 

ve icra edilen ayinlerin peygamberlerle olan bağını kurar. Ona göre ilk derviş 

Hz. Âdem’dir, ardından ise Hz. İsa ve Hz. Muhammed gelir. Evliya Çelebi, 

tasavvuf ve dervişliğin menşei, ilkeleri ve vasıfları üzerine bilgi verdiği bu 

noktada konumuzla alakalı çok daha önemli bir hususa değinir ve sözü 

seyahate ve seyyahlığa getirir. Çünkü adı geçen peygamberler de birer 

seyyahtırlar16. 

Evliya Çelebi, kendisinden bahsederken sık sık kullandığı ve en sevdiği 

“seyyâh-ı âlem” sıfatını aynı zamanda her üç peygamber için de kullanmıştır. 

Böylelikle dervişlik ve seyyahlık mesleğini peygamberî bir yol olarak 

gösterirken kendi kimliği ve seyahatini de yüceltmiştir. Hz. Âdem 

yeryüzündeki ilk seyyahtı ve efendisi olan Cenab-ı Allah’tan ayrı düşüp acı 

ve ızdırap içinde, serseri bir şekilde maşuku olan Hz. Havva’yı bulmak için 

gezip dolaştı. Hz. İsa ikinci seyyahtı ve dünyevi olan her şeyi terk ederek 

Allah’a kavuşmak için seyahat etmişti. Hz. Âdem dünyevî aşkın peşinde 

dolaşarak hakiki aşka ulaşmanın yolunu, Hz. İsa’nın macerası ise dünyanın 

geçici zevklerinden uzak durarak ruhun dünya kafesinden kurtulup Allah’a 

kavuşmasını temsil etmektedir. İlkinde serseri bir şekilde gezip dolaşmak 

varken ikincisinde fakr ve yoksunluk hali öne çıkar17. Hz. Muhammed ise gaza 

 

 

14 Seyahatname, 1, s. 248. 
15 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2. kitap, (Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı), 

YKY, İstanbul 1998, s. 226-227. 
16 Seyahatname, 1, s. 248. 
17 Evliya, seyyâh-ı âlem olarak Hz. İsa’dan bahsederken, “mücerred”liğine yani hiç evlenmemiş 

olmasına değinerek kendisiyle ortak yönüne dikkat çeker. “Ve Hazret-i îsâ seyyâh-ı âlem 

mücerred idi.”, Seyahatname, 1, s. 242. 
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ve ticaret vesilesi ile çok sayıda seyahate çıkmış bir cihan padişahıdır18. Evliya 

Çelebi, seyyâh-ı âlem olarak üç peygamberden en çok Hz. İsa’nın adını 

zikretmiştir. Bu önemli bir tutumdur. Çünkü Hz. İsa’nın temsil ettiği seyahat, 

her türlü çile ve zorluğa rağmen dünyanın faniliğinden kendini sıyırıp Allah’a 

doğru yaklaşmanın ruhani ve manevi bir yoludur ve o, seyahate çıkmış 

sûfilerin pîridir. 

Evliya’nın seyyâh-ı âlem olarak zikrettiği diğer isimler ise Hz. İdris, 

Hz. Hızır, Hz. Şemun, Amr bin Ümeyye ed-Damrî, Bolulu Zarifî, Muslihiddin 

Lâri, ve Dil Baba’dır. Hz. İdris Kitab-ı Mukaddes’e göre üç yüz yıl Allah ile 

yürüyen bir peygamberdir. İslam kaynaklarında kendisinden Uhnûh şeklinde 

bahsedilen Hz. İdris, Yahudi kaynaklarında Hanok’tur ve Hanok’un en önemli 

vasfı yaratılışın sırrına erecek semavî bir yolculuğa çıkmış olmasıdır19. Evliya 

Çelebi’nin Hz. İdris’i seyyâh-ı âlem olarak görmesi20 tek tanrılı dinlerin ortak 

hafızasında genel kabul görmüş bu özelliğine dayanır. Hz. Şemun (Petrus) Hz. 

İsa’nın havarisi ve seyahat mesleğinde onun takipçisidir21.  

Tasavvufta kendisine ilm-i ledün verilmiş bir veli olarak kabul edilmiş 

olan Hızır ise halk inancında önemli bir kişiliktir. Ölümsüzlük verilmiş olduğu 

için ruhani ve semavi bir varlık olarak tahayyül edilen ve mitolojik bir kimlik 

kazanan Hızır’ın sabit bir mekânı yoktur. Sürekli dolaşır, insanları sınar ve 

darda kalan insanlara yardım eder. Hızır’la ilgili en önemli menkıbe Hz. Musa 

ile çıktıkları yolculuk hakkındadır. Tasavvufta hakikati öğrenmek, âlemin 

sırlarını keşfetmek ancak “Hızır’a yoldaş olmak” ile mümkündür. Divan 

edebiyatında ise sevgiliyi arayan ve bu yolda seyahat eden aşığın gönlü 

Hızır’a benzetilir. Âşık, bu yolculukta Hızır gibi maddi ve dünyevi zulmetten 

kurtulup âb-ı hayatı bulur ve “Nefsini bilen rabbini bilir." sırrına erer22. Evliya 

Çelebi, Hz. Hızır’ı seyyah-ı âlem olarak gösterirken Hz. Musa ile yaptığı 

yolculuğa değinir ve İslam dünyasındaki bu tasavvufî ve mitolojik bellekten 

yararlanarak seyahat ve hakikat arasındaki bağı kurmuş olur23.  

 

 

18 Seyahatname, 1, s. 248. 
19 Ömer Faruk Harman, “İdris”, DİA, 21 cilt, İstanbul 2000, s. 479.  
20 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 10. kitap, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff), 

YKY, İstanbul 2007, 10, s. 11. 
21 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7. kitap, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff), 

YKY, İstanbul 2003, 7, s. 96. 
22 Hızır inancı ve menkıbeleri için bk. Süleyman Uludağ, “Hızır-Tasavvuf ve Halk İnancı-”, 

DİA, 17. Cilt, İstanbul 1998, s. 409-411; Cemal Kurnaz, “Hızır-Edebiyat-”, DİA, 17. Cilt, 

İstanbul 1998, s. 411-412. 
23 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 4. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman,), YKY, İstanbul 

2001, s. 357. 
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Amr bin Ümeyye ed-Damrî (Amr bin Ümeyye) Hz. Peygamber’in elçisi 

olarak seyahat eden ve irşad heyetinde vazifelendirilen sahabidir24. Evliya 

Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Amr bin Ümeyye, seyyâh-ı âlem olmasının 

yanı sıra nüktedan, hazır cevap, gazi ve Hz. Peygamber’in musahibidir. Bu 

vasıflar Evliya’nın kendisiyle ilgili çizdiği karakterle örtüşmektedir. 

Evliya’nın kendisini Hz. Peygamber’in elçiliğini yapmış ve bu vesile dünyayı 

gezmiş bir sahabeye benzetmesi, kendi seyahatine ve misyonuna kutsal bir 

anlam kazandırma isteğinin tezahürüdür. 

Evliya Çelebi’nin seyyâh-ı âlem olarak tanıttığı Muslihiddin Lâri, İran 

doğumlu olup önce Hindistan ardından Halep ve İstanbul’a gelmiş bir 

alimdir25. 16. yüzyılda yaşamış olan Lâri de Evliya Çelebi gibi musahiptir26. 

Evliya, Şair Zarifî’yi büyük zorluklar görmüş geçirmiş bir seyyâh-ı âlem 

olarak tanıtmıştır27 ki şair de “Kıldum gam-ı hecr ile sefer müşkil üç oldı, 

Yandı dil ü cân ile ciger müşkil üç oldı” beytinde28 bu hususa değinmiştir. 

Seyahatname’de ismi geçen bir diğer kişi ise Dil Baba’dır ki kendisi hem 

seyyah hem de keramet sahibi bir derviştir29.   

Evliya Çelebi, seyyâh-ı âlem olarak tanıttığı peygamber, veli, sahabe ve 

dervişlerin hayat hikâyeleri, tecrübeleri, duruşları ve kişilikleriyle aslında 

seyahat ve seyyahla ilgili tasavvurunu ortaya koymaktadır. Yani seyahat 

maddi bir yolculuğun ötesinde manevî, ruhanî ve içsel bir yolculuk, seyyah 

ise ömrünü hakikatı bulmaya adamış kişidir ki Evliya için seyyah aynı 

zamanda yol erenidir30. Bu örneklerin aşikar ettiği üzere Evliya’nın zihnindeki 

derviş ile seyyah, tasavvuftaki dört temel ilke doğrultusunda aynı bedende ve 

ruhta birleşmiş hakikat ve marifet yolcusudur. Bu ilkeler hak yolunda canını 

terk, cihanı terk, malı terk ve rahatı terktir. Keza Evliya’nın derviş ve sûfi 

kelimelerinin harfleriyle ilgili aktardığı sembolik anlamlar da bu ilkelerin 

farklı bir ifadesidir. Harflere yüklenen anlam itibariyle derviş, dert ehli, zaif, 

riyadan arınmış, akraba ve dosta veda edip ayrılmış, Hakk kelamından 

başkasına itimat etmeyen ve Hakk ile daima şaduman vasıflarını taşımaktadır. 

Sûfi lafzındaki sad harfi sıdk, safa ve sabır; vav harfi vüdd yani Allah sevgisi, 

 

 

24 Mehmet Ali Kapar, “İlk İslam Diplomatı Amr b. Ümeyye ed-Damrî”, İSTEM, 2017, sayı 30, 

s. 271-285; Mustafa Fayda, “Amr b. Ümeyye”, DİA, 3, 1991, s. 94-95. 
25 Hulusi Kılıç, “Lârî, Muslihuddin”, DİA, 27, 2003, s. 103-104. 
26 Seyahatname, 4, s. 41. 
27 “Hayli rûzgâr-ı zorkâr-dîde seyyâh-ı âlem idi”, Seyahatname, 1, s. 164. 
28 Bilge Kaya Yiğit, “Bolulu Divan ve Tasavvuf Şairleri”, 320. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 2013, cilt 13, sayı 2, s. 320. 
29 Seyahatname, 2. s. 40. 
30 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 9. kitap, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff), 

YKY, İstanbul 2007, s. 173. 
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istiğrak ve vefa; fa harfi ise fakr, fakd (yokluk) ve fena’dır31. Derviş ve 

sûfilerin bu vasıflarını bütünüyle kendisinin temsil ettiğine dair bir iddiası 

olmasa da bu vasıfların Seyahatname’de ortaya koyduğu Evliya portresini 

yansıttığı açıktır. 

 

Evliya’nın Manevî Seyahati 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Evliya Çelebi’nin kendi seyahatini 

mistik ve manevî bir yolculukla, seyyahlığını da derviş ve sufilikle 

özdeşleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu tasavvur ve anlayışı, zaman zaman 

doğrudan ifade etse de çoğunlukla tasavvufi çağrışımlarla ortaya koyar. Bu 

şekilde görünürde dünyevi nitelikte olan gezilerine manevî ve ilahî bir vasıf 

kazandırırken metnini, bir senaryo gibi kurgular. Daha birinci cildin başında 

yolculuğunun manevî bir temele dayandığını, ilahî bir ihsana ve himayeye nail 

olduğunu ve kutsandığını anlatır. “Şefaat ya Resullah” yerine “seyahat ya 

Resullah” dediği meşhur rüyasını anlatmadan önce ruhunda seyahat 

arzusunun nasıl oluştuğuna açıklık getirir. Buna göre köy ve kasabalarıyla 

İstanbul’u dolaşırken karşılaştığı cennet güzelliğindeki manzara onu etkiler ve 

dünyayı gezme isteği doğurur. Fakat anne, baba, kardeş ve dostlarının varlığı 

ve onlara karşı yükümlülükleri önündeki büyük engellerdir. Kendi kendine 

hayal kurmaya, “âyâ peder ü mâder ve üstâd ü bürâder kahırlarından nice 

halâs olup” dünya gezgini olurum diye hayıflanmaya başlar. Bu arzu o kadar 

büyümüştür ki Allah’tan beden sıhhati, seyahat ve son nefeste iman ister. Bu 

halde iken dervişlerle vakit geçirmeye başlar, sohbetlerine katılır ve onlarla 

ahbaplık kurar. Dervişlerin yedi iklim dört köşeye dair sohbetleri, gönlündeki 

hüznü daha da artırır, seyahat aşkını ateşler. Özellikle de kutsal beldeleri 

görme, Mekke ve Medine’ye gidip Ravza-i Mutahhara’ya yüz sürme arzusu 

onu ilahi aşktan gönlü yanan, derdinden inleyen bir abdala çevirir. Seyahat 

aşkıyla ve kutsal beldeleri görme arzusuyla yanıp tutuştuğu bir halde istiare 

niyetiyle uykuya dalar ve meşhur rüyasını görür.  

Bu anlatım ilahî bir aşka tutulmuş, kutsal beldeleri görme arzusuyla 

deliye dönmüş bir derviş betimlemesi gibidir. Dertli, çaresiz, riyasız, dost ve 

akrabadan gönlünü çekmiş, ilahî ve manevî özlemden başka bir şey 

düşünmeyen bu derviş Evliya’nın ta kendisidir. Bununla birlikte o, dervişlere 

yaraşır bir şekilde sabırlıdır ve kendisine ilahî bir işaretin ulaşmasını ve 

icazetin çıkmasını beklemektedir. Sabırla gözleri yaşlı, gönlü yaralı bir şekilde 

 

 

31 Seyahatname,1. s. 248-249. 
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Allah’a yakarır, ondan istimdat eder ve sonunda beklediği müjde rüyasında 

kendisine verilir.  

Evliya’nın Seyahatname’nin hemen başında kaleme döktüğü dervişane 

talebi, yolculuğuna manevî bir elbise giydirmek arzusunda olduğunu 

göstermeye yeter. Bununla birlikte Evliya’nın Muharrem ayının onu aşure 

gecesinde gördüğü rüya, seyahatini ve seyahatnamesini kutsayan asıl vakıadır. 

Evliya’nın oldukça renkli, hareketli ve büyüleyici bir atmosfer içerisinde 

anlattığı rüya şu şekildedir: Yemiş İskelesi’nde Ahi Çelebi Camii’nde minber 

dibinde oturmaktadır. Bir anda kapı açılır ve pür-silahlı nurani bir kalabalık 

camiyi doldurur ve sabah namazının sünnetini kılarlar. Hayranlıkla cemaati 

seyrederken yanında oturan kişiye kim olduğunu sorar, Aşere-i 

Mübeşşere’den Sad bin Ebu Vakkas cevabını alınca hemen elini öper. Daha 

sonra cemaatin kimler olduğunu öğrenmek ister. Bunun üzerine Sad bin Ebu 

Vakkas cemaati tek tek Evliya’ya tanıtır. Buna göre camideki topluluk 

peygamberler, evliya, asfiya, sahabe, muhacir, ensar ve Kerbela şehitlerinin 

ruhlarıdır. Ayrıca mihrabın sağında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer, solunda ise 

Hz. Osman ve Hz. Ali bulunmaktadır. Mihrabın hemen önündeki kişi Hz. 

Veysel Karani’dir. Ayrıca Bilal-i Habeşî, Hz. Hamza ve nice şehitlerin ruhları 

da oradadır. Evliya bu topluluğun Ahi Çelebi Camii’nde toplanmasının 

sebebini sorunca, Sad bin Ebu Vakkas, Azak tarafında Tatar askerinin zor 

durumda olduğunu ve Hz. Muhammed önderliğinde Tatar askerine yardıma 

geldiklerini belirtir ve biraz sonra da peygamberin, torunları Hasan, Hüseyin, 

on iki imam ve Aşere-i Mübeşşere ile camiye gireceklerini söyler. Ayrıca 

Evliya’ya, peygamber sünneti kıldıktan sonra kamet getirip Bilal-i Habeş’le 

birlikte müezzinlik etmesini ve namaz bitiminde de peygamberin elini 

öpmesini ve “şefaat ya Resullah” demesini öğütler. Hemen sonra Hz. 

Muhammed bütün ihtişamıyla içeri girer ve cami nura gark olur. Evliya 

atmosferden etkilenir ve vücudunu bir titreme alır. Namaz kılınıp selam 

verildikten sonra Sad bin Ebu Vakkas, “âşık-ı sâdıkın ve ümmet-i müştâkın 

Evliyâ kulun şefaaetin ricâ eder” diyerek Evliya’yı peygambere takdim eder. 

Evliya kendinde değildir, “şefaat ya Resulallah” diyecek yerde dili sürçer ve 

“seyahat ya Resulallah” der. Hz. Peygamber ise Evliya’nın halini tebessümle 

karşılar ve Evliya’ya şefaat ettiği gibi seyahatine de izin verdiğini belirtir ve 

sağlığına dua eder. Evliya başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün mübarek 

ruhların ellerini öper ve hayır dualarını alır32.   

 

 

32 Seyahatname, 1, s. 11-12. 
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Evliya tarafından olağanüstü bir üslup ve anlatı tekniği ile üretilmiş 

olan bu rüya, Seyahatname metni açısından önemli bir işlev görmektedir33. 

Rüya, Seyahatname’nin dayandığı manevî temeli, anlatının ruhunu ve kitabın 

kapsamını sembolize eden bir kurguya sahiptir. Evliya anlattığı rüya ile 

aslında doğru söylediğini belirtmekte ve okuyucusunu anlattıklarına inanması 

için daha baştan hazırlamaktadır. Çünkü rüyasını anlattığı toplumun inancına 

göre, Hz. Peygamberi rüyada gören kişi şeref sahibi olduğu gibi doğru, dürüst 

ve güvenilir bir insandır34. Bununla birlikte Evliya, yalnızca Hz. Peygamber’i 

rüyasında görüp duasını ve iznini alabilirdi. Bunu yapmak yerine camiyi 

dolduran kalabalığı, bütün insanlığı temsil edecek şekilde tasvir etmeyi seçer. 

Bütün peygamberler ve mübarek zatların ruhları oradadır. Pür-silahlı büyük 

bir ordu olan bu kalabalık, sefer yani seyahat halindedir. Bu betimleme 

kendisinin “seyahat-i kübra” dediği ve gönülden arzuladığı bütün 

dünyayı/âlemi kapsayacak bir seyahati çağrıştırmaktadır. Camiyi dolduran 

topluluğun silahlı bir ordu olması ise Evliya’nın idealize ettiği gaza bilincini 

ve kendisinin de “mücahid-i fi sebilillah” olarak neferi olmaktan gurur 

duyduğu ve seyahatlerinin belki de en önemli vesilesi olan Osmanlı seferlerini 

hatırlatmaktadır. Keza başta Hz. Muhammed olmak üzere her birinin elini 

öpmesi ve her birinden ayrı ayrı dua ve onay alması, maddi seyahatini manevî 

bir yolculuğa dönüştürmeyi arzulayan bir dervişin tutumunu yansıtır. Ayrıca 

ismini zikrettiği her kişi onun ziyaret edeceği güzergâh, belde ve makamları 

birer işaretidir ve her biri yolculuğu boyunca Evliya’yı manen himaye 

edecektir. Sonuç olarak kitabın hemen başında seyahate çıkışının asıl sebebini 

böyle bir rüya ile açıklaması Evliya’nın kendi yolculuğuna mistik ve manevî 

bir suret kazandırma ve yolculuğunu Hakk arayışında dolaşan bir dervişin 

seyahatiyle özdeşleştirme isteğini göstermektedir.  

Günümüzde rüyalara ilgi gösterilse bile, birkaç yüzyıl önceki toplum ve 

insanın rüyayla olan ilişkisini anlamamız kolay değildir. Yapılan araştırmalar 

geçmiş yüzyıllarda hemen her toplumda rüya ve rüya yorumlarının günlük 

yaşamın etkili bir parçası olduğunu gösteriyor. Osmanlı döneminde rüyalar 

hayatın o kadar içinde ve kadar olağandır ki görülen rüyalar özenle anlatılıyor, 

kayda geçiriliyor, tabir ediliyor ve rüyalarla amel ediliyordu. Öyle ki Osmanlı 

inanç ve kültür hayatında önemli bir işleve sahip olan rüya anlatılarından ciddi 

 

 

33 Rüya anlatısındaki üslup ve metin inşa tekniği için bk. İrfan Karakoç, “Seyahatin Temeli, 

Kutsanan Metnin Şefâati: Evliya Çelebi’nin Rüyası Üzerine Bir Üslup Çalışması”, Kebikeç, 

2010, sayı 29, 255-263. 
34 Hz. Peygamber’i rüyada görmekle ilgili daha geniş bir kritik için bk. Hayati Yılmaz, 

“Peygamberimiz’i Rüyada Görmek -Mahiyeti ve Bilgi Değeri”, USUL İslam Araştırmaları 

Dergisi, 2019, sayı 32, s. 9-39. 
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bir edebiyat oluşmuştu35. Rüya metinlerinin en önemli kısmı ise tasavvuf 

çevrelerindeki rüya metinleridir. Çünkü tasavvufta rüya, ilahi bilgiye 

ulaşmanın bir yolu ve “tasavvufun metafizik omurgası”dır36. Evliya Çelebi’nin 

rüyayla olan ilişkisi hem kültürel hem de tasavvufî mahiyettedir ve 

Seyahatname’de “yer verilen her rüya, hem kurgunun yapısının 

oluşturulmasında hem de anlatıcının bakış açısını sunmasında” çok önemli bir 

işleve sahiptir37. 

Rüyaların görülmesi, anlatılması, gelecekten haber vermesi o dönem 

toplumu için olağan olmakla beraber Evliya’nın gördüğü ve metinde aktardığı 

rüyalarının veya rüya yorumlarının her zaman gerçekleşiyor olması 

Evliya’nın metafizik âleme nüfuz etme gücüne işaret ediyor. Diğer bir ifade 

ile Evliya, paylaştığı rüya ve yorumlarla, bir derviş olarak keşf ve ilham 

yoluyla ilahi bilgiye ulaşma imkân ve kabiliyetini de ortaya koymaktadır. Bu 

özelliğini kendisi ihsas etse de yeri geldiğinde başkasının ağzından doğrudan 

söylediği de olur. Bir gün Evliya gördüğü bir rüyayı kalabalık bir ortamda 

anlatır ve Melek Ahmed Paşa da tabir eder. Dinleyenler hem rüyadan hem de 

tabirden çok etkilenirler hem Paşa’yı hem de Evliya’yı takdir ve tebrik ederler. 

Evliya’nın onlardan nakille dile getirdiği “Hakkâ Evliyâm, sen de er oğlu ersin 

ve hakkâ ki pâk seyyâh ı âlemsin kim böyle bir rü’yâ-yı sâliha gördün!"38 

sözleri kendi ruhani derinliğine ve mana âlemine olan vukufiyetine ilişkin 

çekinmeden paylaştığı kendi düşüncesidir. Evliya’nın bu tutumu, seyahatinin 

yalnızca maddi ve dünyevi değil aynı zamanda manevî bir yolculuk olarak 

algılanmasını istediğini gösteriyor. Belki de bu sebeple seyahatlerini yazıya 

aktarırken yolculuğunun ruhanî ve manevî boyutuna da ayrı bir kurgusal 

katmanda yer vermiştir. 

Evliya Çelebi’nin seyahatinin ilahî himayeye mazhar bir manevî bir 

yolculuk olarak görülmesi için kullandığı yöntemlerden biri de metninde başta 

Hz. Peygamber ve Sad bin Ebu Vakkas olmak üzere babası ve devrinin büyük 

zatlarından aldığı dualara yüklediği işlevdir. Tasavvufta maddi yolculuğun 

esas amaca yani nefsin tezkiyesine ve insan-ı kâmil olmaya vesile olması için 

 

 

35 Cemal Kafadar, “Ben ve Ötekiler: 17. Yüzyıl İstanbulu’ndan Bir Derviş Güncesi ve Osmanlı 

Edebiyatındaki Birinci Tekil Anlatılar”, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken, Metis Yayınları, 

İstanbul 2009, s.149; Aslı Niyazioğlu, 17. Yüzyıl İstanbul’unda Rüyalar ve Hayatlar, Doğan 

Kitap, İstanbul 2020, s. 13-21. 
36 Zeliha Öteleş, Tasavvufun Metafizik Omurgası: Rüya –Füsûs Merkezli Bir Değerlendirme-

”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019/2, sayı 43, s. 139-147. 
37 Yeliz Özay Diniz, Evliyâ Çelebi’nin Acayip ve Garip Dünyası, YKY, İstanbul 2017, s. 77-

79. 
38 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı), YKY, İstanbul 

2006, s. 232. 
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yolculuğa çıkan kişinin ebeveyni, üstadı ve hocasından izin alma şartının 

Evliya Çelebi tarafından ihmal edilmediğini görüyoruz. Öyle ki anlatısında 

seyahate çıkmadan önce dua alma konusundaki hassasiyetini özellikle 

vurgulamıştır. İlk duasını ve nasihatini duaları makbul olduğuna inanılan39 

Sad bin Ebu Vakkas’tan almıştır. Meşhur rüyada Sad-ı Vakkas Evliya’ya, 

nasıl seyahat etmesi gerektiği hususunda verdiği talimat sonrasında hak 

yolundan ayrılmamasını, vefalı olmasını, iyilerden iyilik öğrenmesini, 

sadıklara yar olmasını ama yaramazları dost edinmemesini tembih eder. 

Evliya uyanır uyanmaz önce rüyasını tabir ettirir ve ardından Kasımpaşa 

Mevlevihane şeyhi Abdullah Dede’ye durumu anlatır. Abdullah Dede de 

rüyayı tabir eder ve Evliya’nın rüyasında ellerini öpüp dualarını aldığı 

mübarek zatlar vesilesi ile cennete gireceği, padişahların sohbetleri ile 

müşerref olacağı ve iki cihan saadetine kavuşacağını müjdeler40. Evliya’nın 

elini öpüp dua ve nasihat aldığı bir diğer kişi de babasıdır. 1640 yılı Nisan 

ayında Bursa’ya yaptığı ilk seyahat öncesinde babasının kendine yaptığı 

nasihatleri “pendnâme-i peder-i büzürgvâr” başlığı altında kaydeder. 

Evliya’nın ikinci cildinde kaydettiği bu dua adeta dervişlik yolunun 

prensiplerinden oluşmaktadır41. 

 

Seyr ü Temâşâ: Allah’ı Bilme Yolu 

Evliya’nın aldığı dua ve öğütler, Seyahatname’nin adeta kurgusal taslağıdır. 

Nereleri gezeceği, gezerken nelere dikkat edeceği ve gezip gördüğü yerlerle 

ilgili nasıl kayıt tutacağı ve nasıl bir kitap hazırlayacağı bu öğüt bahsinde 

belirlenmiş gibidir. Evliya Çelebi’nin hayata, insana ve ahlaki değerlere bakış 

açısı ile yol, yolcu ve yolculukla ilgili düşüncelerini de bu bahisten öz olarak 

çıkarmak mümkündür. Evliya bu kısımda doğrudan olmasa da seyahatinin 

amacına da işaret eder. Gezip görecek, gördüklerini kaydedip bir kitap 

hazırlayacaktır. Bununla birlikte Seyahatname’nin ilerleyen kısımlarında 

sûfiyane amacına da zaman zaman değinir. Mesela Nemrut dağındaki 

heykeller, antik mezarlar ve mimari kalıntıları seyrederken, görüntüyü 

“ibretnümâ-yı sanâyi-i lem-yezel” olarak tanımlar. Yol arkadaşlarının 

Nemrut’a yakın bir başka acayip “bir temâşâgâh”tan bahsetmeleri ve eğer 

üşenmez ise oraya da gitmeyi önermeleri üzerine Evliya, seyahatteki 

 

 

39 Karakoç, “Seyahatin Temeli, Kutsanan Metnin Şefâati”, s. 260. 
40 Seyahatname, 1, s. 13. 
41 Seyahatname, 1, s. 37-38. 
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amacının, esas arzusunun vücudu tükenmeden, bedenin yok olmadan Allah’ın 

yarattıklarını seyretmek olduğunu belirtir42. 

Evliya’nın bu cevabı, “seyyâh-ı âlem” vasfını açıklayan ve seyahatini 

manevî olarak temellendiren bir anlam taşır. İslam inancında marifatullaha 

ulaşmanın en önemli yolu, onun yarattıkları üzerine ibret gözüyle bakılması, 

varlık âleminden Allah’a ulaşılmasıdır. Özellikle tasavvufta insan Allah’ı 

Allah’la bilir. Çünkü Allah, ilmin kaynağıdır ve ilmini bir ayna gibi hem 

insanda hem de kâinatta gösterir. Yani insan ve kâinat, Allah’ın isim ve 

sıfatlarının bir aynası ve tecelligâhıdır. İrade sahibi insan ise ancak Allah’ın 

yarattığı güzellikleri müşahede ederek, lezzet alarak, tecelli nurlarını 

algılayarak ve keşfederek hakikate ulaşabilir. İnsan kendini ve kâinatı 

tanıyarak ilme sahip olur ve marifatullaha ulaşır. Dolayısıyla bir dervişin 

seyahati, yolculuk esnasında Allah’ın masnuatını müşahede ve tefekkür 

yoluyla idrak etmesi, keşfetmesi ve ibret almasıdır. Bunu akıl yoluyla 

yapabileceği gibi, kalp yoluyla da gerçekleştirebilir. Nefsini tezkiye etmiş, 

kalbini ve ruhunu bütün kirlerden arındırmış bir derviş, ilham ve ihsan yoluyla 

da eşyanın hakikatine mazhar olabilir. Bu da dervişin seyahatini akılla olduğu 

kadar kalple de sürdürmesi demektir ki Evliya da gezerken çevresini aklı 

kadar kalbiyle, ruhuyla seyrettiği izlenimi verir ve bu seyri “iman-ı 

nazar”43olarak tanımlar. Bu anlamda Evliya Çelebi’nin seyyahlığı ile 

dervişliği örtüşür.  

Evliya Çelebi’nin ibretlik manzaraları okuyucuyla paylaşırken “seyr” 

ve “temâşa” fiillerini kullanması tasavvuftaki “seyr” anlamını 

çağrıştırmaktadır. Tasavvuf literatüründe “seyr”, “sülük” anlamında 

kullanılmıştır ki bu da tâlibin Hakk’a erme yeteneğini kazanmak için nefsini 

dünya kirlerinden arındırması, ahlakını düzeltmesi ve güzelleştirmesi için 

girdiği yoldur. Dolayısıyla “seyr” yalnızca teorik bilgi ve tasavvurla ilgili 

değil amel, hâl ve keşifle alakalıdır. Seyretmekten murad tecrübedir, “ilme’l 

yakin” mertebesinden “ayne’l-yakin” ve “hakka’l-yakin” mertebesine ermek 

ve Allah’ın ilmine vakıf olmaktır44. Allah’ın sanat ve eserlerini seyr ü temaşa 

ile müşahede etmek, zevk duymak, öğrenmek ve ibret almak seyahatin manevî 

boyutunu ortaya koyar. Aynı şekilde âlem de Allah’ın masnuatıdır ve 

yaratıcının doksan dokuz isminin tecelligâhıdır. Alem’in seyri ise bu isimlerin 

 

 

42 “Ey nûr-ı dîdem, bu seyâhatde ifnâ-yı vücûd etmeden murâd u merâmım sun-ı Hudâ’yı 

temâşâ etmekdir”, Seyahatname, 4. s. 88-89. 
43 Örnek için bk. Seyahatname, 4, s. 55, 111,134. 
44 “seyr” “sülük” anlamında kullanılan “seyr” kelimesi tasavvufta muhtelif kullanımı vardır: 

seyr ilallah, seyr lillah, seyr alallah, seyr fillah, seyr billah, seyr maaallah. Sülûk ve seyr 

anlamları için bk. Süleyman Uludağ, “Sülûk”, DİA, 2010, 38, s. 127-128. 
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tek tek varlık kazanmasının ve insanın aklına ve kalbine Allah bilgisinin nüfuz 

etmesinin yoludur.   

 

Yol Erenleri: Dervişler 

Evliya Çelebi, babası, Mevlevi şeyhi Abdullah Dede ve Sad bin Ebu 

Vakkas’ın nasihatleri doğrultusunda gittiği her yerde evliyanın, asfiyanın ve 

mübarek zatların türbelerini ziyaret ederek manevî yolculuğunu tamamlar. 

Kabir ve türbe ziyaretleri Evliya için elli yılı aşkın yolculuklarda ihmal 

etmeden yerine getirdiği bir görevdir. Bunun yanı sıra bu ziyaretler Evliya’nın 

manen terakki etmesinin yolu ve iç dünyasındaki olgunlaşmanın bir fırsatıdır.  

Her ziyaret onun için bir feyz kapısı, ibret alma ve nefsini ıslah etme 

vesilesidir. Dolayısıyla mübarek zatların kabir ve makamları, Evliya’nın 

manevi yolculuğunun önemli duraklarıdır. 

Ölmüş ve ahirete intikal etmiş alimler, veliler, abdallar ve meczuplar 

kadar hayatta olanlar da Evliya’nın hürmet ve muhabbet gösterdiği 

erenlerdendir. Bununla beraber ömrü yollarda geçen Evliya için Allah dostu 

bu mübarek zatların yol arkadaşlığı çok daha önemlidir. Seyahatname’de sık 

sık yol arkadaşlığının önemine vurgu yaparak “evvelü'r-refîk, sümme't-tarîk” 

prensibine değinen45 Evliya Çelebi, babası ve hocasının öğütleri 

doğrultusunda yol arkadaşları için özen gösterir. Seyahat esnasında yanında 

çoğunlukla köleleri, kılavuzları bazen de korumaları bulunmaktadır. Ancak 

Evliya bir sohbet adamıydı ve seyahatlerinde fikren ve ruhen anlaşabileceği, 

kendi tabiatına uygun yoldaşlar arıyordu. Keza yol arkadaşı can sohbeti 

demekti ve Evliya, muhabbet ehli yoldaşlara sahip olmanın büyük bir servet 

olduğunun farkındaydı. Yolculukları sırasında saygın, itibarlı ve rütbe sahibi 

birçok arkadaşı olmasına rağmen, onun en samimi, vefalı ve güvenilir 

arkadaşları dervişlerdi. 

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde abdallara, divanelere, meczuplara, 

ermişlere ve dervişlere önemli bir yer ayırmıştır. Hatta İstanbul’u anlattığı ilk 

ciltte kendisinin tanıştığı, ellerini öpüp hayır dualarını aldığı çok sayıda abdal, 

Melamî ve meczuptan bahsetmiş ve onların garip hallerini, kerametlerini ve 

menkıbelerini ayrı ayrı anlatmıştır. Burnaz Mehmed Çelebi, Armağani 

Mehmed Efendi, Kapani Mehmed Efendi, Geysudar Molla Mustafa Çelebi, 

Boynuzlu Divane Ahmed Dede, Durmuş Dede, Sümüklü Dede, Yetmiş Guruş 

Dede, Kapani Deli Sefer Dede bunlardan birkaçıdır. Evliya’nın okurla 

 

 

45 Seyahatname, 2, s. 7, 8, 186; Seyahatname, 4, s. 238; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 6. kitap, 

(Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman), YKY, İstanbul 2002, s. 90, 215; Seyahatname, 7, s. 45, 

161. 
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paylaştığı bu divaneler ve gariplerin hikâyeleri, hem kendisi hem de okur için, 

seyir ve keşfine çıkılan âlemin farklı katmanlarına ulaşma; âlemin olağandışı, 

garip ve gizemli boyutlarıyla tanışma ve yüzleşme vesilesidir.  

Evliya hangi bağlamda kullanırsa kullansın söz konusu divane, meczup 

ve dervişlerden her zaman saygıyla ve muhabbetle bahseder. İnsanları 

güldüren, neşelendiren, düşündürten ve hayata renk katan dervişler Evliya’nın 

seyahatine de anlam katar. Çünkü o, yolculuğu sırasında âlemin acayip ve 

garaiplerini, gizemli ve bilinmez sırlarını bu dervişler aracılığı ile anlar ve 

anlatır. Meczuplar Evliya’nın sırlar dünyası ile temas kurmasını sağlayan 

rehberleridir. Bu sebeple dervişlerle yol arkadaşlığını sever ve önemser. 

Seyahat sırasında kendisine yarenlik ve yoldaşlık eden birçok derviş olmakla 

birlikte “kadim” refiklerim dediği birkaç dervişin ismini ayrıca verir. Bunlar 

Baba Mansur, Baba Ahmed Bektaş, Baba Turabi ve Derviş Ahmed 

Halhalî’dir. Baba Abdi, Söylemez Ali Dede’dir. Evliya’nın kadim yol 

arkadaşı olarak gösterdiği bu dervişlerle seyahati ne ilginçtir ki genellikle 

Osmanlı sınırları dışında kalan uzak coğrafyalaradır.  

Bunlardan biri Batı Avrupa seyahatidir. Anlattığına göre Evliya 

Viyana’ya gittiğinde imparator I. Leopold ile tanışma fırsatı bulur ve 

imparatordan yedi kral vilayetini (Batı Avrupa) gezmek için izin belgesi ister. 

Evliya’dan etkilenen imparator istediği belgeyi verir. Bunun üzerine Evliya 

1665’te Hollanda, Danimarka ve İspanya’nın da dâhil olduğu ülkeleri dolaşır. 

Evliya’nın başlık koymasına rağmen anlatmadığı bu seyahatin hayali olduğu 

konusunda araştırmacılar hemfikirdir46. İşte bu hayali seyahatinde “yâr-ı gâr-

ı refîk-i kadimim” dediği Hindî Baba Mansûr, Baba Ahmed Bektaşî ve Baba 

Türâbî Selmânî adlı üç derviş kendisine eşlik etmiştir47. Evliya okuyucular 

için inanılması zor bir hikâye anlattığının farkındadır ve dervişleri hikâyeye 

eklemek istemesi de muhtemelen bundandır. Her ne kadar imparatordan aldığı 

izin belgesi hikâyeye gerçeklik katmış olsa da düşman topraklarında iki yılı 

aşkın bir süre alan böyle bir yolculuğu sıradan bir seyahat gibi anlatmanın 

kendisi için de ikna edici olmadığını düşünmüş olmalıdır. Belki de bu yüzden 

dervişler aracılığı ile seyahatinin manevî bir boyutu olduğunu hissettirmek ve 

seyahatini ikram-ı ilahî ile kazasız belasız tamamladığı inancını pekiştirmek 

istemiştir.  

 

 

46 Dankoff, s. 83, Hayati Develi, Evliya Çelebi’nin İzinde, MEDAM, İstanbul 2013, s. 332. 

Evliya 1663 yılı Eylül ayında da bir yağma seferi ile Batı Avrupa’yı dolaştığını belirtmiştir.  
47 Seyahatname, 7, s. 128. 
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Evliya Çelebi, Viyana’dan sonra dervişlerin refakatinde gezip dolaştığı 

yedi krallık yerden bahsetmektedir48. Fakat “yedi kral” ve “yedi krallık yer”in 

tarihi ve siyasi bir karşılığı yoktur ve Evliya, anlatısını güçlendirmek için yedi 

sayısıyla ilgili sembolizmden ve mitten49 yararlanmaktadır. Anlatıdaki kâfir 

yedi kral, efsanevi yedi başlı ejderhayı çağrıştırmaktadır. Keza yedi sayısı da 

Türk İslam edebiyatında geçen yedi gün yedi gece süren yolculuklar ve yedi 

iklimi hatırlatmaktadır. Ayrıca yedi kraldan bahsettiği hikâyelerin önemli 

kısmı, ömrünü Allah yolunda kâfirle savaşa adamış Sarı Saltuk’la ilgilidir50. 

Bu da Evliya’nın Batı Avrupa’ya yaptığını iddia ettiği seyahatinin menkıbevî 

ve mitik bir anlatı olduğunu gösteriyor ki anlatının esas işlevi, Evliya’nın 

kendi yolculuğuna katmak istediği ruhanî etkiyle ilgilidir. 

Viyana yolculuğunu anlatmaya başladığı kısımda, Halhâlî Derviş 

Ahmed’le ilgili yazdıkları da benzer bir yaklaşımın eseridir. Anlatıya göre 

İbrahim Kethüda, Viyana’ya Elçi Kara Mehmed Paşa’nın maiyetinde giden 

Evliya’dan Halhâlî Derviş Ahmed’i de beraberinde götürmesini istemiştir. Bu 

isteğe itiraz eden Evliya, “Sultanım gideceğimiz yer kâfiristandır. Derviş 

Ahmed ise bir harâbâti candır. Olmaya ki kâfiristanda bir bedmestlik edip elçi 

paşamızın ırzına halel getire” sözlerinde kadim refikim dediği Derviş 

Ahmed’in ruh dünyası, karakteri ve görünümüne ilişkin bir betimleme 

yapmıştır. Buna göre Derviş Ahmed, dünyadan ve nefsinden geçmiş, özgürce 

yaşamaya alışmış, kimseye tabi olmayan, hiçbir kaide düzen protokol 

tanımayan, rint sarhoşluğu içinde mâsivâyı gözü görmeyen ve kılık kıyafeti 

önemsemeyen biridir. Evliya’ya göre ne yapacağı belli olmayan ve asla kefil 

olunamayacak bu dervişin Osmanlı kudreti, ihtişamı ve düzenini temsil eden 

elçilik heyetinde bulunması gariptir ve tutarlı değildir. Bu sebeple dengesi ve 

sınırı olmayan Derviş Ahmed’in derbeder, sefil ve perişan hal ve 

davranışlarıyla Kara Mehmed Paşa’nın şeref ve haysiyetini küçük düşüreceği 

 

 

48 Evliya Çelebi bu seyahatini anlatmaya başlamışsa da devam ettirememiş ve ayrıntılı 

yazacağına dair çeşitli vesilelerle notlar düşmesine rağmen yazamamıştır. Nuran Tezcan, 

“Evliyâ Çelebi’den Kalan Belgesel İzlere Genel Bakış”, Seyyahın Kitabı: Evliyâ Çelebi 

Üzerine Makaleler, YKY, İstanbul 2019, s. 38. 
49 Sevda Önal Kılıç, “Yedi Sayısının Kültürel Arkaplanı Çerçevesinde Garîbnâme 

Mesnevi’sinin Yedinci Bölümü Üzerine Bir İnceleme”,  Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Dergisi, 2018, sayı 86, 111-132; Bayram Durbilmez, “Kırım Türk Anlatılarında Sayı 

Simgeciliği”, Milli Folklar,  2007, sayı 76, 177-190; Bayram Ali Çetinkaya, “İhvân-ı Safâ 

Felsefesinde Sayıların Gizemi Üzerine Bir Çözüm Denemesi”. Felsefe Dünyası, 2003/1, sayı 

24, s. 87-121; Metin Özarslan vd., “Şark Dünya Görüşüne Göre Kutsal Sayılarının Oluşumu”, 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2014, 54/1, s. 155-165; Erkan Hirik, 

“Türk Dünyası Atasözlerinde Sayılar ve Anlam Alanları”, International Journal of Languages’ 

Education and Teaching, 2017, 5/1, s 223-241.   
50 Seyahatname, 1, s. 353; Seyahatname, 2, s. 73; Seyahatname, 3, s. 178, 270. 
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kaygısını taşımaktadır. Bu hikâyede Evliya’nın asıl derdi Derviş Ahmed’in 

götürülüp götürülmemesi değildir. Onun asıl amacı hem rintmeşrep bir 

dervişin varlığına dikkat çekme ve onun resmi bir heyette pek de akla uygun 

olmayan varlığını gerekçelendirme hem de Viyana yolculuğu ve sonrasındaki 

seyahatlere ilişkin menkıbevî bir anlatı kurma isteğidir. Çünkü o, inanılası 

olmayan Batı Avrupa seyahatindeki olağanüstülüğü ancak bu şekilde 

açıklayacaktır.  

Viyana ve Batı Avrupa gezileri sırasında Evliya’ya yoldaşlık eden bu 

dervişler, Kırım hanlığından mazul Mehmed Giray’la birlikte gittiği Dağıstan 

yolculuğunda ve sonrasındaki Buhara, Belh, İran ve Turan seyahatlerinde de 

Evliya’nın yanındadırlar. Fakat Kırım’dan doğu ve kuzey doğuya, ilginç ve 

gizemli coğrafyaya yaptığı 1666 tarihli seyahatinde yanında Baba Mansur, 

Derviş Ahmed Halhâlî, Baba Turâbî Selmânî’den başka Aşçı Baba Şücaa ve 

Derviş Vahid olmak üzere iki derviş daha bulunmaktadır51.  

Evliya’nın uzak coğrafyalarla ilgili anlatılarında üslup, içerik ve bilgi 

açısından gerçeklikten uzaklaştığı ve muhayyel ve kurmaca bir metin 

oluşturduğu bilinmektedir. Dağıstan, Kazan, Kuzey Kafkasya gezileri de bu 

niteliktedir52. Seyahatname’nin bütünlüğünü sağlama, önemli hadiselerin 

aktarıcısı olma veya o dönem Osmanlı toplumunun merak ve ilgisine cevap 

verecek bir anlatı inşa etme amacı, Evliya Çelebi’nin kurmacaya müracaat 

etmesinin asıl sebebidir.  

Dağıstan, Don ve İtil havzasındaki seyahatlere dair bölümde gerçekçi 

anlatım zayıflar ve gizemli, otantik, renkli ve garip ülkelerin ve insanların 

hikâyesi anlatılır. Dolayısıyla Evliya anlatısını güçlendirmek için Batı Avrupa 

seyahatinde olduğu gibi burada da dervişlerden yararlanmıştır. Böylece daha 

önce de yaptığı gibi gizemli, inanılması güç ve gerçekçiliği zayıf bir hikâyeyi, 

menkıbevi bir anlatıma dönüştürerek sahicilik kazandırmış ve hakikat 

zeminine kavuşturmuştur. Çünkü eren, abdal, evliya ve derviş gibi Allah 

dostlarının olağanüstü ve mucizevi hâl ve hikâyelerini ihtiva eden menkibevî 

anlatılar Osmanlı İslam toplumunda büyük bir ilgiye mazhar olmakta ve 

tartışılmaksızın dilden dile dolaşmaktaydı53.  

 

 

51 Seyahatname, 7, s. 305. 
52 Dağıstan seyahatiyle ilgili değerlendirme için bk. Kerim İlker Bulunur, “Kurmaca ile Gerçek 

Arasında Evliya Çelebi’nin Dağıstan Seyahati”, Yeni Türkiye Dergisi, sayı 79, 2015, s. 165-

174. 
53 Menkıbeler keramet gösteren, olağanüstü haller taşıyan velilerin, baba ve dedelerin 

hikâyelerinden oluşmakla beraber Osmanlılarda padişah ve devlet adamlarıyla ilgili menakıb 

adıyla kitaplar kaleme alınmıştır. Keza ilk Osmanlı tarihçisi kabul edilen Yahşı Fakih’in bugün 

elimizde olmayan kitabının adı Menakıb-ı Al-i Osman’dır. Doğrudan menkıbe denilmese de 

erken dönem Osmanlı tarih kitaplarının büyük kısmı da menkıbevi bir içerik ve üsluba 
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Evliya Çelebi, Dağıstan yolculuğunun devamında Kalmık bölgelerinde 

hikâyesini daha destansı bir havaya büründürür. Moskov’a tabi İşcetkirmen 

tarafında Nogay saldırısıyla karşılaştıkları anı anlatırken Ashab-ı Kehf 

kıssasına referans yapması önemlidir. Bir taraftan öyküleme becerisi ve 

yarattığı sahne ile okuyucusunu, konunun içine çeker, diğer taraftan dünyanın 

diğer ucunda, yabancısı oldukları bir memlekette, tekin olmayan bir sahrada, 

yorgun ve perişan bir halde iken maruz kaldıkları saldırıdan nasıl zaferle 

çıktığını da okuyucusuna açıklamış olur. Sahne’de yorgunluktan düşüp uyuya 

kalmış Evliya’nın arkadaşları Ashab-ı Kehf’e benzetilirken kendilerine 

saldıran Nogay Tatarları karşısında canla başla sahipleri için mücadele eden 

Palu, Hüna, Çakır, Şakı ve Cünbi adlı köpek ve zağarlar da yedi uyurların 

sadık ve kutsal köpeği olan Kıtmîr’le özdeşleştirilmiştir54. Nasıl ki yedi 

uyurlar uyanıp mağaradan çıktıklarında aşina olmadıkları ve yabancısı 

oldukları bir dünya ile karşılaşmışlarsa Evliya ve arkadaşları da aynı 

durumdadırlar. Evliya, kendisini de menkıbenin içine katarak paylaştığı bu 

hikâyedeki Ashab-ı Kehf ve Kıtmir figürlerinin, hikâyenin manevi bir 

atmosfere kavuşmasını sağladığı aşikardır.  

Seyahatname’de çeşitli vesilelerle kerâmet ehli mübarek zatların 

menkıbelerinden bahseden Evliya, bazen de kendini, anlattığı menkıbenin 

parçası olarak gösterir. Mesela Kandiye kuşatması sırasında “der-menâkıb-ı 

hikmet-i Hudâ-yı azîm” başlığında Berat gecesinde, denizden kıyıya doğru 

alevler içinde sürüklenen şehitle ilgili anlattığı hikâyede kendisi de önemli bir 

rol üstlenmiştir. Olağanüstü haller taşıyan şehidin naaşını Evliya yıkar ve yüz 

binlerce askerin katılımı ile namazı kılındıktan sonra, toprağa yine kendisi 

defneder. “Yeşil Kollu Sultan” adını verdiği şehidin kabrine taşlarla bir türbe 

yapan Evliya, türbenin üzerine de tahtadan yeşil boyalı bayrak dikerek şehitlik 

alameti koyar. Bu vesile ile sözü Baba Mansur’a getirir ve yedi krallık yerde 

ve üç İslam padişahlığında “refik-i yâr-ı sâdık”ı olan bu dervişi öldükten sonra 

kendisinin gasledip toprağa koyduğunu belirtir55. Bu hikâyede de Evliya’nın 

kendisini olağanüstü halleri olan bir derviş gibi gösterdiği gözlerden kaçmaz.  

Evliya Çelebi yer yer kendisini bir derviş gibi gösterse de Mehmed 

Giray’la arasında geçen bir diyalogda, dervişlerle kendi arasında bir ayrım 

yapar. Dağıstan’a vardıklarında yanındaki derviş refikleriyle başka diyarları 

gezip oradan da İstanbul’a gitmek için Mehmed Giray’dan müsaade ister. 

 

 

sahiptirler. Bu konuda bk. Haşim Şahin, Dervişler ve Sufi Çevreler, Kitap Yayınevi, İstanbul 

2017, s. 13-59. 
54 Seyahatname, 7, s. 334-335 
55 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 8. kitap, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff), 

YKY, İstanbul 2003, s. 187-188.  
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Ancak Mehmed Giray, Evliya’nın yanında kalması için ısrar eder ve kendisine 

peri misali kızlar, bağ bahçe ve mal mülk vermeyi taahhüt eder. Evliya ise bu 

teklifi “Padişahım! Refiklerim gideriz derler. Ben onlardan onlar benden 

ayrılmazlar” diye kibarca reddeder. Dervişlere de mal ve kızlar vermeyi teklif 

eden Han’a bu sefer olumsuz cevabı “Hayır padişahım, biz derviş garibiz. 

Alayık-ı dünya kaydında değiliz” sözleriyle dervişler verir. Bunun üzerine 

Mehmed Giray, Evliya ve arkadaşlarına izin verir ve ayrılık sırasında bu yol 

erenlerine çeşitli hediyeler takdim eder. Evliya’ya yüklü miktarda altın, at, 

köle ve üç Çerkez ve Abaza kökenli kız; dervişlere ise ellişer altın, birer at ve 

birer kat elbise verir. Fakat dervişlerin hediyeleri içinde Evliya’nınkinden 

farklı olarak kız yoktur. Bu küçük ayrıntı Evliya’nın hem refikim dediği 

dervişlerin cismani arzulardan arınmış kişiliklerini anlatmakta hem de Baba 

Mansur, Derviş Ahmed Halhâlî, Baba Turâbî Selmânî, Aşçı Baba Şücaa ve 

Derviş Vahid gibi dervişlerle arasındaki farkı ortaya koymaktadır56.  

 

Sonuç 

Evliya Çelebi’nin entelektüel birikimi, kıvrak zekâsı, dil becerisi, üslubu, 

anlatım tekniği ve kurgusu ile kaleme aldığı Seyahatname dünyanın en 

muazzam yapıtlarından biridir. Eser bir seyahat anlatısının fevkinde herhangi 

bir edebi türle sınırlandıramayacağımız devasa bir külliyattır. Seyahatname, 

coğrafya, tarih, biyografi, antropoloji, folklor, filoloji, gastronomi, siyaset ve 

edebiyat gibi pek çok alanda zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden bizler 

Seyahatname’yi istediğimiz bilgilere ulaşabileceğimiz ansiklopedik başvuru 

kitabı olarak gördük. Merak ettiklerimizin peşinde, eserin bütünlüğü ve 

yazarın üslubunu dikkate almaksızın parça parça okuduk. Dolayısıyla 

Evliya’nın anlattıkları bazen uydurma, bazen tutarsız bazen de yanlış geldi. 

Halbuki Evliya bizim gibi pozitif bilimlerin rahle-i tedrisinden geçmiş biri 

değildi ve beklentilerimizi karşılayacak şekilde nesnel, ampirik, olgusal ve 

rasyonel bilgi sunmayı hiç düşünmedi. Çünkü o çok farklı bir dünya görüşüne 

ve bilgi felsefesine sahipti.  

Seyyâh-ı âlem Evliya Çelebi için bilginin kaynağı akli ve kalbi 

sezgilerdi. Bilgi de her şeyden önce ilme’l-yakin, ayne’l-yakin ve hakka’l-

yakin derecelerinde Allah’ı ve Marifatullah’ı tanımaktı. Evliya, tasavvufî 

gelenekte yetişmiş biri olarak maddi bilginin yanı sıra insanı hakikate ve 

hikmete ulaştıracak asıl yolun ahlaki arınma ve seyr-i sülük olduğuna 

inanıyordu. Bunun da sûfilerce tecrübe edilmiş ve önerilmiş yöntemlerinden 

biri de seyahate çıkmaktı. Seyahat, Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerini 

 

 

56 Seyahatname, 7, s. 305. 
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varlık âleminde seyretme, tefekkür etme ve ibret almanın bir aracı; marifet ve 

hakikat mertebesine ulaşmanın bir vasıtasıydı.  

Evliya Çelebi işte bu inancını eserinin omurgasına yerleştirdi ve 

kurgusuna da yansıttı. Bu yüzden on ciltlik bu devasa yapıt, görünürde 

Evliya’nın seyahat anlatısı olsa da başından sonuna kadar metnin içeriğine, 

üslubuna, kurgusuna ve ruhuna nüfuz etmiş manevi bir yolculuk söz 

konusudur ve kitapta yazan ve anlatan da seyyah olduğu kadar bir derviştir.  
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE 
ÖLDÜRÜLEN BİR HAFİYE: FERİK 

İSMAİL MAHİR PAŞA 
 

Ercan HAYTOĞLU* 

 

Giriş 

İsmail Mahir Paşa’nın öldürülmesinde  II. Abdülhamid döneminde hafiye 

olması önemli rol oynamıştır. Bu nedenle hafiye teşkilatı hakkında kısa bir 

bilgi verilmesi isabetli olacaktır.  İstihbarat, devlet kavramının ortaya çıktığı 

eski dönemlerden itibaren bir güç ve iktidar aracıdır. Bu nedenle bütün 

devletler öyle ya da böyle istihbarat örgütlerine sahip olmuşlardır. Osmanlı 

Devleti de kuruluşundan itibaren hakimiyetini sürdürebilmesi için istihbarata 

ihtiyaç duymuştur. Bu faaliyet farklı dini ve etnik kökene sahip casuslar 

tarafından etkili ve geniş bir şekilde yapılmıştır. Casus yerine “hafiye” ve 

“tebdil” de kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde istihbarat faaliyetleri XIX yy 

ortalarına kadar teşkilattan uzak şekilde sürdürülmüştür. Teşkilatlanma 

yönünde ilk adım II.Mahmud döneminde atılmış, Abdülmecid döneminde 

gizli polis teşkilatı şeklinde vücut bulmuştur.1.  

II.Abdülhamid döneminde Hafiye veya Yıldız İstihbarat Teşkilatı ile 

Yıldız Sarayı Türkiye’deki hükümet sisteminin en belirleyici merkezi 

olmuştur2. Çünkü; Abdülaziz’in hal’ planından haberdar olmayışı ve 

istihbarattan yoksun oluşu nedeniyle yaşadıkları3, II. Abdülhamid’in tahta 

geçmesinden sonra kendisine yönelik “Çırağan Sarayı Vakası” ve İskalyeri-

Aziz Bey Komitesi”nin darbe girişimleri hafiye teşkilatı kurulmasında etkili 

olmuştur. Bu girişimler Abdülhamid’in şahsında olumsuz etkiler yaratmıştır. 

Bu olumsuzlukların yarattığı endişe nedeniyle aniden tahttan indirilme 

 

 

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ehayt@pau.edu.tr 
1 Ahmet Yüksel, Teşkilat-ı Mahsusa’ya Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda İstihbaratın Mali 

Boyutu, Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler – 2, (Editörler: Zafer Gölen -  İbrahim 

Serbestoğlu, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, s.594-598. 
2 H.Anthony Salmone, Türkiye’nin Düşüşü ve Yeniden Doğuşu, Bir İngiliz Casusunun Raporu, 

Tarihçi Kitabevi, Çeviren:Murat N. Arıkan, İstanbul 2013, s.31. 
3 Emre Gör, II. Abdülhamid’in Hafiye Teşkilatı ve Teşkilat Hakkında Bir Risale Örneği: 

“Hafiyelerin Listesi, Ötüken yayınları, İstanbul 2015, s.65. 
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tehlikesiyle karşılaşmamak için hafiyeliğe dayanan bir idare kurulmasını 

istemiştir. Şahsını ve makamını tehditlerden korumak için bütün ‘zeka ve 

dirayetini’ yönetimine boyun eğmeyenleri etkisiz hale getirmek için 

harcamıştır4. II. Abdülhamid dünyanın başka yerlerinde görülmesi imkansız 

olan çeşitli entrikaların Osmanlı Devleti’nde sıklıkla çevrildiği inancını 

taşımıştır5. 

Hafiye teşkilatının kurulmasında Küçük Sait Paşa’nın payı ya da 

tamamen eseri olduğuna inanılmaktadır6. Hafiye teşkilatı, hükümdarın, 

hükümdarlığın, devlet ile milletin emniyet ve güvenliğinin temeli kılınmaya 

çalışılmıştır7. Buna rağmen daha ziyade iç istihbarat örgütü vasfı taşımış, dış 

istihbaratta yeterince etkili olamamıştır. Hafiyeler içeride ve dışarıda 

Abdülhamit muhaliflerini takip etmiş, onların kendisi ve yönetimi hakkındaki 

düşüncelerini Saray’a jurnallemişlerdir. Böylece II. Abdülhamid kendisi ve 

yönetimiyle alakalı planları önceden öğrenerek etkisiz hale getirmiştir8. 

Zabtiye Nezareti teşkilat şemasında yer almasa da Hafiye teşkilatı 

Zabtiye Nezaretine bağlı faaliyet göstermiştir9. Jurnaller Padişah’a takdim 

edilmeden evvel Yıldız Sarayı’nda Serhafiyelik (Başhafiyelik) makamında 

toplanmıştır. Serhafiyelik idaresi, Birinci Ferik (orgeneral) rütbesini 

taşıyan ve kendisine “Serhafiye-i Şehriyârî” denilen kişi tarafından 

yönetilmiştir10. Hafiyeler herkesi ve her şeyi hafiyeliğin konusu görerek 

hazırladıkları raporlar ile saraya bildirmişlerdir. Önemli devlet ricalinin 

verdiği raporlar padişaha sunulmuş ve padişah da bu raporları özellikle 

dikkate almıştır. Raporları okuduktan sonra Daire-i Kitabet'e göndererek 

resmi işleme konulmasını sağlamıştır11. 

 

 

4 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jöntürkler, Kaynak yayınları, 2. Baskı, İstanbul 

2000, s.38, Osmanlı Devleti’nde gizli polis faaliyetleri Abdülmecit döneminde başlamış, 

Tanzimatın ilanından sonra istihbarat faaliyetlerini “Tecessüs-i ahval” adıyla Zabtiye Nazırına 

bağlı olarak yürütülmüştür. Gör, a.g.e., s.44-45.  
5 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt:VIII, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara 

1983, s.268. 
6 Karal, a.g.e., s.291-292. 
7 Mehmet Ali Beyhan, II.Abdülhamid Döneminde Hafiye Teşkilatı ve Jurnaller, FSM İlmi 

Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl:1999, Sayı:Sayı:8,  s.69. 
8 Eray Göç, Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2013, Cilt:3, Sayı:2, s.89. 
9 Teşkilat görünüşde Zabtiye Teşkilatına, gerçekte ise padişahın şahsına bağlı hareket etmiştir. 

Beyhan, a.g.e., s.69. 
10 Yüksel, a.g.e., s.600. 
11 Hamit Pehlivanlı, Osmanlılarda İstihbaratçılık, 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=293931 (21.11.2018) 
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Hafiye teşkilatında resmi memurlar görev yaptığı gibi, resmi görevi 

olmayanlar da görev yapmıştır. Padişahtan para ve makam, mevki beklentisi 

ile pek çok jurnal vermişlerdir. Bunlar arasında vali, müşir, ferik, ordu 

komutanı, mutasarrıf, hâkim, bürokrat ve ilmiye mensupları gibi her meslek 

grubundan memurlarla, yazar veya gazeteci gibi kişiler ile sade vatandaşlar 

yer almıştır. Saray kapısı her türlü jurnale ve herkese açık hale getirildiği12 

için asılsız yanlış veya bilerek uydurulmuş düzmece jurnaller ile karşılık 

bekleyen hafiyelere gün doğmuştur13. İsmail Mahir Paşa da bu hafiyelerden 

biri olarak o dönemde etkin faaliyet göstermiştir. Ancak, İsmail Mahir 

Paşa’nın hafiye teşkilatına ne zaman ve ne şekilde dahil olduğu tespit 

edilememiştir. 

Jurnallerin çoğu kin ve iftira eseri yalan mahsulü olduğu ortaya çıkması 

halinde de cezasız kalmıştır. Yalan jurnallerin cezalandırılması durumunda 

jurnallerin kesileceği ve istihbaratın zayıflayacağından korkulmuştur Cezasız 

kalması jurnalciliğin saraydan aileye kadar yayılmasına yol açmıştır. 

Sadrazamlar dahi hafiye takibinden mustarip olmuştur. Hafiyelik yalnız 

İstanbul’da değil, diğer vilayetlerde de varlık göstermiştir14. Hafiyeler Rumeli 

topraklarında eşkıyaların yakalanması ve yok edilmesi amacıyla eşkiya 

takibinde de görevlendirilmiştir15. Ordu üzerinde var olan hafiye baskısı en 

üst rütbeden en alt rütbeye kadar korku ve itimatsızlığı beslemiş,  jurnal ile 

sürgüne gönderilme endişesi güvensizliğe neden olmuş, ordunun manevi 

kuvvetlerinden biri olan silah arkadaşlığını da imkansız kılmıştır16.  Haklı ya 

da haksız vekiller, memurlar, yazarlar ve halktan birçok insan büyük zorluklar 

yaşamıştır. Jurnallere bağlı olarak aziller, sürgünler, hapisler ve tutuklamalar 

gerçekleşmiştir17. 

Bu teşkilat giderek kuvvetlenmiş, yurt içi ve dışında etkin hale 

gelmiştir. Teşkilatın etkinliği İttihatçılar iktidara gelinceye kadar devam 

etmiştir. Teşkilat ile ilgili evrak Harbiye Nezareti'nde toplanmış ise de Yıldız 

Teşkilatı evrakının yayınlanmasına cesaret edilememiştir. Mahmut Şevket 

Paşa evrakın yakılarak yok edilmesine ve yayınlanmasına izin vermezken, 

 

 

12 Yüksel, a.g.e., s.599. 
13 İknur Haydaroğlu, II.Abdülhamit’in Hafiye Teşkilatı Hakkında Bir Risale, Ankara 

Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Yı:1995, Cilt:17, 

Sayı:28,  s.109-110. 
14 Karal, a.g.e., s.265-266, Emre Gör, II. Abdülhamid’in teşkilatı kendi başına bırakmadığını, 

birçok devlet adamı ile hükümet erkanından raporlar aldığını ve gelen haberleri kontrol ettiği 

belirtmiştir. Gör, a.g.e, s.76. 
15 Gör, a.g.e., s.80. 
16 Karal, a.g.e., s.373-374. 
17 Gör, a.g.e., s.110 ve 114. 
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Enver Paşa Harbiye Nazırı olduktan sonra evrakları Harbiye Nezareti 

bahçesinde yaktırmıştır. Teşkilat Meclis-i Vükelanın 29 Temmuz 1908 tarihli 

kararıyla resmen kaldırılmıştır. Dolayısıyla Yıldız istihbarat Teşkilatı ile 

âlakalı önemli tarihî bazı bilgiler de yok olmuştur18. 

II. Meşrutiyetin ilanından sonra siyasal yaşamdaki gelişmeler normale 

dönmemiş, İttihat ve Terakki cemiyeti de siyasal yaşamda partileşerek 

normalleşme sürecine girmekte zorlanmıştır. Gizli cemiyet, cemiyet içindeki 

fedailer ve komiteci yapı demokratik ortamı içselleştirememiştir. Kısa sürede 

cemiyete karşı muhalif düşüncelerin özellikle basın yoluyla harekete geçmesi, 

bu muhalif düşünceleri boğmak için cemiyetin gizli yönünü tekrar ortaya 

çıkarmıştır.  

Hafiye oldukları bilinen ve tanınan kişilerden bazıları II. Meşrutiyet 

öncesi öldürülmüştür. Bu cinayetler II. Meşrutiyet sonrası da devam etmiştir. 

Çünkü cemiyet hafiyelere karşı hesap sorma düşüncesinden kendisini 

kurtaramamıştır. Bu cinayetlerden biri de İsmail Mahir Paşa cinayeti 

olmuştur. İttihat ve Terakki’nin iktidar gücünü elde etmiş iken hukuki 

zeminde hesap sorması mümkün iken, bunun aksine fedailer vasıtasıyla 

korkuya dayalı cinayetler işlenmesiyle hesap sorması meşruiyetin dışına 

çıkıldığını göstermiştir.  

 

II.Meşrutiyetin İlanına kadar İsmail Mahir Paşa 

İsmail Mahir Paşa sınıf-ı kitabetten yetişmiş, Yemen kıtasında alay 

kitabetliğinde görev yapmıştır. Bu görevde bulunduğu sırada bilinmeyen bir 

neden ile19 Avusturya’ya firar etmiştir20. Avusturya’dan döndükten sonra 

kaymakamlık rütbesi ile tekrar orduya dönmüş ve farklı yerlerde görev 

yapmıştır21. Gosina ve Kalkandelen kazaları ile Sırbistan Hudud 

komiserliğinde görev yaptıktan22 sonra Kırcaali’de bulunan Nizamiye 15. 

Alay kumandanlığına tayin olunmuştur23. İsmail Mahir Paşa’nın ne zaman 

 

 

18 Hamit Pehlivanlı, Osmanlılarda İstihbaratçılık, 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=293931 (21.11.2018) 
19 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894, İkdam gazetesi Yanya’da Alay eminliği 

sırasında firar ettiği bilgisini vermektedir. İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. 
20 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. 
21 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
22 Mülkiye Tekaüd Sandığına ölmüş olan İsmail Mahir Paşa’nın Gosina ve Kalkandelen 

kazaları ile Sırbistan Hudud komiserliğindeki istihdam müddeti ve aldığı maaşların 

miktarlarının baş muhasebece tanzim edildiği bildirilmiştir. BOA. DH.MKT.02778.00086.001 

Mülkiye Tekaüd Sandığı Nezaret-i Aliyesine yazılan yazı. (14 Mart 1325 – 27 Mart 1909) 
23 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
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hafiye olduğu bilinmemekle birlikte Avusturya’dan dönüşüyle hafiye olması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Nizamiye 15. Alay kumandanlığındaki görevi sırasında takındığı tutum 

nedeniyle dikkat çekmiştir. Kimseyle dostluk kurmaması ve sürekli yalnız 

dolaşması dikkatlerden kaçmamıştır. Bu süreçte kendisini tanıyanlar onur ve 

haysiyet sahibi bir kişi olduğu düşüncesine sahip olmuştur24. 

Kırkkilise kumandanlığına 9 Nisan 1904’de Paskalya’da askerler 

tarafından halka saldırı yapılacağına dair bir istihbarat gelmiş ve bu bilgi 

Kırkkilise Mutasarrıflığı ile paylaşılmıştır. Mülki ve askeri yetkililerden 

gerekli tedbirlerin alınması, geceli gündüzlü devriye ve pusular tertip edilerek, 

zannolunduğu gibi bir saldırı olduğu takdirde emir dahi beklemeden 

ellerindeki talimata dayanarak hızla olaylara müdahale edilmesi 

emredilmiştir. Bunun üzerine 2. Ordu Müşirliği ve Kırcaali Kumandanlığı’nca 

görülen lüzum üzerine o sırada Nizamiye 3. Alayın Miralayı (Albay) İsmail 

Mahir Bey’e emir iletilerek, Paskalya’nın devamı müddetince geçici olarak 

Paşmaklı’daki iki nizamiye ve bir redif taburunu kumanda etmek üzere acil 

olarak görevlendirildiği bildirilmiştir. Ancak İsmail Mahir Paşa bu görevi 

kabul etmek istememiş ve Müşir Arif Paşa tarafından kendisine gitmekten 

imtina ettiği takdirde kanun hükmünce gereğinin yapılacağı belirtilmiştir25. 

İsmail Mahir Bey, kumandanlığın verdiği emri yok hükmünde tutmuş ve 

Paşa’ya “Hakkımda irade istihsal edilmedikçe Kırcaali’nin üst başına 

(tarafına) bile kımıldayamam” cevabını vermiştir. İsmail Mahir Bey o 

sıralarda Kırcaali Mevki Kumandanı Manastırlı Mirliva Ahmet Paşa ile 

aralarında var olan çekişmeyi Saray’ı devreye sokarak aşmaya çalışmıştır26. 

Bir askerin üstünden gelen emre itaat etmemesi Türk ordusunda kabul görecek 

bir durum olmadığı halde bu davranışı ile İsmail Mahir Bey’in Saray’a 

yakınlığını kullanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır.  

İsmail Mahir Bey etkili bir kısım isimleri lehinde devreye koymaya 

çalışmıştır. Bu nedenle Edirne’den Şakir Paşa gelişmelere dahil olmuş ve 

Saray’a bilgi vermiştir. Şakir Paşa, İsmail Mahir Bey’in Kırcaali Kumandanı 

Mirliva Ahmet Paşa’nın sadakatsizliğini ortaya çıkarması nedeniyle Müşir 

Arif Paşa’nın çok gücendiği için Paskalya yortusunu bahane ederek İsmail 

Mahir Bey’i Paşmaklı’ya gönderme konusunda ısrarcı olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca Şakir Paşa, Müşir Arif Paşa’nın Ahmet Paşa’ya emir verdiğini hatta 

 

 

24 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
25 BOA. Y.PRK.ASK.00216.00028.003 (27 Mart 1320 – 9 Nisan 1904 tarihli Müşir Arif  

Paşa’nın yazısı) 
26 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
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İsmail Mahir Bey’in göreve gitmeyecek olursa hakkında gereken işlemin 

yapılmasını istediğini belirtmiştir. Şakir Paşa, çekinmeden İsmail Mahir Paşa 

lehine Padişahtan ricada bulunarak duruma müdahale edilmesini istemiştir27. 

Seraskerlik (Genel Kurmay Başkanlığı) tarafından Nizamiye 15. Alay 

Miralayı olarak İsmail Mahir Bey’in Kırcaali’ye gelmesinden itibaren Mirliva 

Ahmet Paşa ile aralarındaki nefret askerlik görevine zarar verecek boyutlara 

gelmiştir28. Müşir Arif Paşa, İsmail Mahir Bey’in verilen emre uygun şekilde 

belirtilen yere gitmeyeceğini kati olarak ifade ederek emre itaatsizlik yaptığı 

ve askerlik vazifesine uygun hareket etmediği için hakkında işlem 

başlatmıştır. Bu nedenle gereği için Edirne’de Divan-ı Harp teşkil edilmiştir29. 

Divan-ı Harp; Ferik Kemal Paşa başkanlığında Mirliva Fehim, Mustafa Şükrü, 

İbrahim Paşa, Miralay Mehmet Aşir ve Osman Refet Beylerden oluşmuştur. 

Ayrıca askeri mahallin idaresindeki düzen için birisinin veya ikisinin 

Kırcaali’den gönderilmesine karar verileceği belirtilmiştir30. Seraskerlik ise 

İsmail Mahir Bey ile Nizamiye 3. Alay Miralayı Mehmet Şevki Bey’in 

becayiş edilmesini istemiştir31. Bu konuda yaşanan sorun uzun süre 

çözülemeden devam etmiş32, sorun İsmail Mahir Paşa’nın Teftiş-i Askeri 

Komisyonuna tayin olunmasıyla son bulmuştur. Ancak, Mirliva Ahmet Paşa, 

İsmail Mahir Bey’in Gümülcine’ye kadar gitmesi için bir at dahi vermemiştir. 

İlginç bir şekilde aradan yarım saat geçmeden Ahmet Paşa’ya Saray’dan 

İsmail Mahir Bey için on beş hayvan verilmesi emri gelmiştir33. Yani bu küçük 

pürüz de Saray’ın müdahalesiyle çözülmüştür. Saray’ın bütün işlerini bırakıp 

İsmail Mahir Paşa’nın at ihtiyacı ile ilgilenmesi İsmail Mahir Bey’in Saray 

nezdinde ne kadar önemli bir kişi olduğunu göstermiştir. 

İsmail Mahir Bey İstanbul’a gittikten sonra Teftiş-i Askeri Komisyonu 

Reis-i Sanisi Müşir Ethem Paşa’nın oğluyla kızını evlendirmiştir. Bu evlilik 

sürecinde de miralaylıktan mirlivalığa (Tuğgeneral) yükseltilmiştir34.  

 

 

27 BOA. Y.PRK.ASK.00216.00028.004 (27 Mart 1320 – 9 Nisan 1904 tarihli Şakir Paşa’nın 

yazısı) 
28 BOA. Y.MTV.00264.00001.001 (29 Ağustos 1320 - 11 Eylül 1904 tarihli Serasker Rıza 

Paşa’nın Yazısı) 
29 BOA. Y.MTV.00270.00122.001 (15 Kanun-ı Sani 1320 - 28 Ocak 1905 tarihli Serasker Rıza 

Paşa’nın Yazısı) 
30 BOA. Y.MTV.00264.00001.001 (29 Ağustos 1320 - 11 Eylül 1904 tarihli Serasker Rıza 

Paşa’nın Yazısı) 
31 BOA. Y.MTV.00270.00122.001 (15 Kanun-ı Sani 1320 - 28 Ocak 1905) tarihli Serasker Rıza 

Paşa’nın Yazısı) 
32 BOA. Y.MTV.00264.00001.002 (11 Ağustos 1320 - 24 Ağustos 1905 tarihli yazı) 
33 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
34 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
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Bu esnada Sisam adasında olaylar çıkmış ve İsmail Mahir Paşa Sisam’a 

gönderilmiştir. Hamidiye Kruvazörünün kumandan köprüsünde iken atılan bir 

mermi ile yaralanmıştır35. Olayların nedenlerinin anlaşmazlık ve çekişmeler 

olduğu, nüfuz ve silah kullanarak çoğunluğu etkileyerek itaatkar ahaliyi 

zulüm ve fesatları ile usandıran, kanunları tanımama derecesinde hükümet 

görevlilerine müdahale eden İmaret Meclisi azası Sofiles Bosna ve 

etrafındakiler tarafından çıkarıldığı anlaşılmıştır. İmaret Meclisi azası Sofiles 

Bosna adeta Vali Fuad Paşa’yı aşağılamaya cüret etmiş, bu cüreti yaklaşan 

seçimlerde mevki ve iktidar elde etmek için taraftarlarının asker üzerine silah 

kullanmasına kadar götürmüştür36. 

 Kruvazöre silah atmaya cesaret edenlerin bulundukları ev tespit 

edilerek bombardıman ile yakılıp yıkılmıştır. Akabinde karaya asker 

çıkarılarak kasabanın kontrolü sağlanmıştır. Tabur harekatı esnasında 

herhangi bir muhalefet ve direniş ile karşılaşılmamıştır. Olay sonrası kasabada 

devriyeler gezdirilerek asayiş sağlanmıştır37. Olaylar Halil Paşa ve Sadık 

Paşa’nın aldığı süratli askeri tedbirler ile önlenirken38, İsmail Mahir Paşa 

önemli bir yarası olmadığı halde Sisam’dan İstanbul’a bir doktor refakatinde 

gelmiştir. Gösterdiği kahramanlığın mükafatını Ferik (Tümgeneral) rütbesine 

yükseltilerek almıştır39. 

Paşa İstanbul’a dönerken, Filo kumandanı Halil Paşa ve Yaverandan 

Sadık Paşa adada kalarak suçluların kaçmaması ve yakalanması için gerekli 

tedbirleri almışlardır. Halil ve Sadık Paşa karaya çıkarak imaret dairesine 

gitmişler ve adada birkaç yıldan beri yaşanan durum ve yapılan işler hakkında 

Sisam ıslahatına memur edilen Selanik Valisi Rauf Paşa ile görüşmüşlerdir. 

Böylece Sisam Beyi aleyhine ahaliden bazılarının çıkardığı olaylar 

donanmanın müdahalesi ile bastırılmış ve suçlular cezalandırılmıştır. Sisam 

Beyi’ne birçok teşekkürnameler ulaşmış, kasabadaki dükkanlar açılarak 

herkes iş ve gücüyle meşgul olmaya başlamıştır. Donanmanın müdahalesi ve 

alınan tedbirler nedeniyle böylece adanın tamamına yayılacak olayların önüne 

geçilmiş, Müdahale yıllarca itaati sağlayacak şekilde etkili olmuştur40. 

 

 

35 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
36 BOA. Y.A.HUS. 00522.00005.002. Sisam Islahatına Memur Selanik Valisi Rauf Paşa’nın 

Yıldız Sarayına Şifre Telgrafı, (18 Mayıs 1324 - 31 Mayıs 1908)  
37 BOA. Y.A.HUS. 00522.00005.001 (18 Mayıs 1324 - 31 Mayıs 1908 tarihli Sadrazamın 

yazısı) 
38 BOA. Y.A.HUS. 00522.00005.002. Sisam Islahatına Memur Selanik Valisi Rauf Paşa’nın 

Yıldız Sarayına Şifre Telgrafı, (18 Mayıs 1324 - 31 Mayıs 1908) 
39 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
40 BOA, Y.A.HUS. 00522.00005.003. Sisam Islahatına Memur Selanik Valisi Rauf Paşa’nın 

Yıldız Sarayına Şifre Telgrafı, (18 Mayıs 1324 - 31 Mayıs 1908) 
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 “Teftiş-i Askeriye Komisyon-u Ali üyesi ve Fahri Yaveran-- Hazret-i 

Şehriyari” iken 18 Mayıs 1907’de ferik olan41 İsmail Mahir Paşa 1907’de 

İttihat ve Terakki örgütlenmesini tahkik etmek için Selanik’e gönderilmiştir. 

Selanik’te İttihat ve Terakki düşüncesinin yayılmasına karşı olan kişiler ile 

görüşmeler yapmıştır42. Daha sonra tekrar İstanbul’a dönmüştür. 

Örgütlenme boyutunda faaliyetlerine devam eden İttihat ve Terakki 

Cemiyeti, İngiliz Kralı VII. Edward ile Rus Çarı II. Nikola’nın 9-10 Haziran 

1908’de Reval’de görüşmeleri ile harekete geçmiştir. Cemiyet, Reval’de 

Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına kararı verildiği, topraklarının İngiltere 

ile Rusya arasında paylaşıldığı ve Rumeli’nin kaybedileceği inancına sahip 

olmuştur. Bu durumu tersine çevirmenin tek yolunun Osmanlı Devleti’ni 

toparlayacağı düşüncesi ile Meşrutiyetin ilanı, meclisin toplanması ve 

Avrupa’da yaratacağı olumlu yankı olduğuna inanmışlardır. Artık eyleme 

geçerek güç göstermek isteyen cemiyetin ilk eylemi, İsmail Cambulad 

(Canbolat) Bey’in yardımıyla Mustafa Necib tarafından43 Selanik merkez 

kumandanı Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari’den Nazım Bey’e karşı olacaktır44. 

Cemiyetin varlığından hafiyeler vasıtasıyla haberdar olan Saray, cemiyetin 

gücünü öğrenmek istemiş ve bu görevi Selanik Merkez Komutanı Yarbay 

Nazım Bey’e vermiştir. Nazım Bey çalışmalarına başlamadan tekrar Saray 

tarafından İstanbul’a davet edilince cemiyet kendisine yönelik harekete geçme 

kararı vermiştir45. 

Nazım Bey 11 Haziran’da Selanik’te evinde suikaste uğramış ve 

kendine geldikten sonra şifre ile suikastten Sarayı haberdar etmiştir46. Nazım 

Bey birkaç gün sonra İstanbul’a giderek Padişaha olayla ilgili elde ettiği 

bilgileri sunmuştur47. II. Abdülhamit raporu dinledikten sonra Selanik’e 

 

 

41 BOA. İ.TAL. 00451.00001.001. 
42 Pirlepe’de İttihatçılar İsmail Hakkı Efendi’yi örgütleme faaliyeti için görevlendirmişlerdir. 

Ancak kaymakam bu düşüncenin Pirlepe’de yayılmasına engel olmuştur. Kaymakam Müfettiş-

i Umumiliğe ve ayrıca Selanik’e gelmiş olan İsmail Mahir Paşa heyetine sözlü açıklamalarda 

bulunmuştur. Enver Paşa’nın Anıları (1881-1908), Hazırlayan: Halil Erdoğan Cengiz, Türkiye 

İş Bankası Yayını, 13. Baskı, İstanbul 2019, s.43. 
43 Kuran, a.g.e., s.307. 
44 Süleyman Külçe, Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2013, s.41. 
45 Suikast 29 Mayıs 1908 günü olmuştur. Cemal Necip Gürel, İttihat ve Terakki ve Paramiliter 

Yan Kuruluşları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2009, s.27. 
46 Alpay Kabacalı, Türkiye’de Siyasal Cinayetler, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1993, s.75. 
47 Kazım Karabekir, Mayısın ilk haftasında Sarıyer’e gitmek üzere bindiği vapurda Nazım Bey 

ile karşılaşmıştır. Bu karşılaşmayı “Yaver kordonu ve üniforması ile göründü ve tam karşıma 

oturdu. Derhal selam verdim. Beşiktaş’a çıkıncaya kadar beni hayli dikkatinden geçirdi. Ben 

etraf manzaralarıyla meşgul olur göründüm. Nazım Bey herhalde Mabeyne eli boş 
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İşkodralı Ferik İsmail Mahir Paşa başkanlığında kalabalık bir hafiye heyeti 

göndermeye karar vermiştir48. Hüseyin Hilmi Paşa Selanik’e gelen heyete 

tebliğde bulunulduğuna dair Başkitabete yazı göndermiştir49. Heyet sözde 3. 

Ordu’nun teçhizat depolarını teftiş etmek, gerçekte ise olayı soruşturmak, 

İttihat ve Terakki hakkında daha fazla bilgi toplamak50 ve hafiye usulleri ile 

cemiyetin üyelerini tespit etmek amacıyla gönderilmiştir. İsmail Mahir Paşa 

Selanik’te soruşturmaya başlamış ve Başkitabete Nazım Bey ile ilgili bazı 

belgelerin temini için yazılar yazmıştır51.  

Heyetin Selanik’e ulaşmasıyla olaylar daha da hız kazanmıştır. Olaylar 

nedeniyle 3. Ordu Başkumandanı Esat Paşa ve Kurmay Başkanı Ali Rıza Paşa 

İstanbul’a çağrılmıştır. İstanbul 3. Ordudaki rahatsızlıkların en önemli 

nedeninin bu iki kumandan olduğuna inandığı için, disiplin kurallarını daha 

sıkı uygulayacaklarına inandıkları sadık kumandanlarını Selanik’e atayarak 

askerler arasındaki hareketliliğe son vermeyi düşünmüştür. Esat Paşa yerine 

Müşir İbrahim Paşa tayin edilmiştir. İbrahim Paşa Selanik’e geldikten sonra 

Makedonya Umumi Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa ile işbirliği içinde 

çalışmaya başlamıştır52. İbrahim Paşa Mabeyni oyalamayı bilmiş ve Mabeyne 

doğru bilgiler vererek meşrutiyetin ilanının zorunlu olduğunu hissettirmeye 

çalışmıştır53.  

 

 

gitmiyordu…” diyerek anlatmıştır. Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909, 

Emre Yayınları, İstanbul 1993, s.294. 
48 Külçe, a.g.e., s.41, Enver Paşa hatırasında Mahir Paşa Heyetinin Nazım Bey’in 

vurulmasından bir gün sonra geldiğini belirterek, “Nazım Bey’in katilini taharri ediyordu 

(soruşturuyordu)” cümlesine yer vermiştir. Enver Paşa’nın Anıları, s.59, Birincisi, heyetin bir 

gün sonra gelmiş olması mümkün olmasa gerektir, ikincisi ise Nazım Bey’i katilini 

soruşturamaz, çünkü Nazım Bey sadece yaralanmıştı. Yazar notu (Y.n.) 
49 Ak, Hüseyin Hilmi Paşa’nın jurnallerinde İttihat ve Terakki’den ‘ehl-i fesad’ olarak 

bahsettiği ve gönderilen heyette Esad Paşa’nın da görevlendirildiği bilgisini vermektedir. İlyas 

Ak, Rumeli’den İstanbul’a Başkaldırı: Cemiyet-i Fesadiye ve Hezeyannameleri, Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: Yaz 2019, Cilt: 14, 

Sayı:1, s.137. Heyette Esad Paşa’nın bulunduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Y.n. 
50 Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki 1908-1914, Kaynak Yayınları, 7. Basım, İstanbul 2007, s.18. 

Duru, heyetin müfettiş-i umumilik ve müşirlik makamları ile temasta bulunmak ve bununla 

birlikte özel surette araştırma yapmak üzere geldiğini belirtmiştir. Kazım Nami Duru, 

Hatıralar, İttihat Terakki/Cumhuriyet Devri Makedonya Hatıraları, Altınordu Yayınları, 

Ankara 2017, s.30, Külçe, İttihat ve Terakki’nin kuvveti hakkında bilgi almak amacı dışında 

suikast faillerini yakalamak için heyetin gönderildiğini belirtmiştir. Külçe, a.g.e., s.41. 
51 Bu yazışmalardan biri Cemil Çavuşun soruşturma evrakına dair yapılmıştır. BOA. 

Y.PRK.ASK 00258.00031.001. (9 Haziran 1324/22 Haziran 1908) 
52 Ahmad, a.g.e., s.18. 
53 Duru, a.g.e., s.35. 
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İsmail Mahir Paşa’nın başkanlığını yaptığı heyette Yusuf ve Recep 

Paşalar yer almıştır54. Üç kişilik heyet Selanik’te Splendid Palas oteline 

yerleşmiştir. Müşir İbrahim Paşa kendisini ziyaret eden heyete sonrasında 

umursamaz ve alaycı bir tavır takınmıştır. Müşir İbrahim Paşa, Miralay Hasan 

Bey ile Taşlıca Mutasarrıf ve Kumandanı Avlonyalı Süleyman Paşa’nın oğlu 

Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Ali Rıza Bey’e dikkat ve ihtimam göstermiştir. 

İbrahim Paşa, Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Abdülkerim Beyi yanındaki odaya 

alarak hususi bir kalem oluşturmuştur55. 

Heyet, Selanik’ten padişaha pek çok jurnal göndermiştir. Hatta padişah 

tarafından Topçu Kumandanı Hasan Rıza Paşa ile Üçüncü Ordu Erkan-ı 

Harbiye Reisi Ali Paşa’nın İstanbul’a getirtilerek Bekirağa Bölüğüne 

hapsedilmelerini dahi sağlamıştır56. İsmail Mahir Paşa Selanik’te 3. Ordu 

içindeki hürriyet mücahitlerine karşı ‘lanete müstahak’ şekilde süslü 

yalanlarda bulunmuştur57. 

Müşir İbrahim Paşa, bir gün Kazım Nami Bey’e (Duru) İsmail Mahir 

Paşa ile görüşmek istediğini, oteline giderek çağırmasını istemiştir. Otele 

gittiğinde salonda Süleyman Fehmi Bey kendisine İsmail Mahir Paşa ile 

neden görüşmek istediğini sormuştur. Kazım Nami Bey;“Müşir Paşa 

kendisini görmek istiyor” demesi üzerine “acaba niçin?” demiş ve 

“Bilmiyorum” cevabını almıştır. İsmail Mahir Paşa, yemek yediği için 

yaklaşık yirmi dakika sonra Kazım Nami Bey’in yanına gelmiş ve birlikte bir 

fayton ile hareket etmişlerdir. Kazım Nami Bey, İsmail Mahir Paşa’nın soluna 

oturmuş ve kendisine Paşa; “Bizi buraya ordu zabitanının hal ve hareketini 

öğrenmek üzere, Şevketmeap efendimiz gönderdi. Geldiğimiz günden beri 

tahkiklerde bulunuyordum. Zabitlerinizde, hiçbir kusur, hiçbir hata 

görmedim. Hepsi de terbiyeli, edepli, askerlik şerefini muhafaza eden değerli 

zabitlerdir. Gel gelelim bana arkadaş diye verilen Yusuf Paşa çok kirli, çok 

kötü bir adam. Alçakça hareket ediyor. Geçen gün herife kızdım, üzerine 

 

 

54 Ziya Şakir, İttihat ve Terakki – I Nasıl Doğdu?, Akıl Fikir Yayınları, 2. Baskı İstanbul 2018, 

s.244. Duru, heyetin tüfekçilerden Sersikkekenzade Yusuf Paşa ile Kurmay kaymakamı 

Süleymaniyeli Fethi Bey’den (Süleyman Fehmi olabilir) oluştuğu bilgisini vermiştir. Duru, 

a.g.e., s.31, Hafiyelerin Listesi’nde Recep Paşa’nın İsmail Mahir Paşa ile Selanik’te 

bulunduğuna dair; “Bu dahi İsmail Mahir Paşa ile beraber Selanik’te ahrar-ı ümmeti ta’kibe 

me’mur idi” cümlesi yer almaktadır. Gör, a.g.e., s.161, Mahmut Şevket Paşa; İsmail Nazım 

Paşa, Recep (Efendi) Paşa ve Fehmi Bey’in hafiye olarak Selanik’e gönderildiğini belirtmiştir. 

Meclis-i Ayan Zabıt Ceridesi (M.A.Z.C.), Devre:2, Cilt:1, İçtima Senesi:1, 21. İnikad, , 23 

Haziran 1328 (1912), C.2, s.262. 
55 Duru, a.g.e., s.31, Külçe, İsmail Mahir Paşa ve arkadaşlarının kaldığı yer için, Kolombo 

otelinin üst katına yerleştikleri bilgisini vermiştir. Külçe, a.g.e., s.41.  
56 Külçe, a.g.e., s.41. 
57 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
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yürüdüm. Hemen karyolanın altına kaçtı. Böyle utanmaz, arlanmaz bir herifle 

birlikte bulunduğuma canım çok sıkılıyor. Bereket versin, döveceğim diye 

korkuyor. Ordu zabitlerinin, Şevketmeap efendimize karşı sadakatlarını 

görüyorum. Dönüşte gördüklerimi böylece rapor edeceğim” demiştir58. 

İsmail Mahir Paşa tahkikat için Selanik’te iken Kosova’dan birtakım 

kişiler elde etmeye çalışmıştır. O sırada Kosova’da görev yapan Mahmut 

Şevket Paşa bunda muvaffak olduğunu hatta kendisine “…falan ve filanı 

gönder” dediğini ve kendisinin de gönderdiğini belirtmiştir. Gönderdiği 

adamlar ile ilgili olarak tamamının hafiye olduğunu, Mustafa Efendi’nin de 

müracaat ettiği kişiler içinde olduğunu; “Bunlar Manastır’da cereyan eden 

vak’ayı ber’tafsil bildirmişler ve hatta kendilerini de Selanik’e celbetmiş ve 

kendileriyle de görüşmüş. İşte bu vakayiin şu suretle cereyan ettiği bu suretle 

sabit oluyor” sözleriye ifade etmiştir59. 

İsmail Mahir Paşa, Selanik’ten şifre olarak 17 Haziran 1908 tarihli 

Mabeyn Başkitabetine gönderdiği telgrafta; “… muhbirlerimiz olan Miralay 

Nazmi Bey ile Alay Müftüsü Mustafa Efendi bu akşam saat 3’te Manastır’dan 

geldiler. İfadelerine müracaat olundu. Her ikisinin fevkalade tevessü eden 

(genişleyen) erbab-ı fesadın birun-u ahval ve serairine (sırlarına) vakıf 

oldukları anlaşıldı ise de havf ve hiraslarından (korkularından) 

malumatlarını ketme (gizlemeye) lüzum gördüler. Şu kadar ki, vermiş 

oldukları bir nebze malumat, sadakatla dolu bir vicdanın tüylerini ürpertecek 

derecede müthiş olduğu ve ahalinin köylülerine varıncaya kadar fesadın 

sirayet ettiği ve teşebbüsata başlanır başlanmaz umum zabitanın silaha 

sarılarak müdafaada bulunacakları istidlal olunmaktadır. Muma-ileyhima 

burada ifade veremeyeceklerdir ve kendi ailelerinin hayatları taht-ı temine 

alındığı takdirde Der-saadet’te Saray-ı Hümayunda derhal malumat-ı 

mükemmele vereceklerini suret-i katiyyede ifade ve yalnız bu cemiyyet-i 

fesadiyye Müfettiş Paşa Hazretleri (Hüseyin Hilmi Paşa) iane-i nakdiyye de 

 

 

58 Duru, a.g.e., s.31. Duru, faytonda bu konuşmalar olurken İsmail Mahir Paşa’yı öldürmeyi 

aklından geçirmiştir. Bu düşüncenin oluşmasında Sıyami adında bir mülazım-ı evvelin rıhtım 

üzerinde hafiyelik yapan ‘Yakup’ adında bir binbaşıyı öldürmek kastiyle yaralayıp oradan 

kaçması, 18. Nişancı taburundan bir neferin bir zabiti Kışla meydanında mavzeriyle yaralaması, 

zabitlere Topçu kışlasında nasihat vermek üzere toplayan Osman Rifat Paşa’nın Topçu 

Mülazımı Salim tarafından ateş açılması ve kendisinin yakalanmaması etkili olmuştur. Bkz. 

Duru, a.g.e., s.32. Duru da İsmail Mahir Paşa’yı öldürerek cemiyetin kahramanlarından biri 

olmayı düşünmüştür. Y.n. 
59 Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bu bilgileri “İdareten nefyolunanlar hakkında verilen 

müstediyat (dilekçe verenler) hakkında İsdida Encümeni mazbatası” na dair yapılan görüşmeler 

esnasında yaptığı açıklamalar içinde yer vermiştir. M.A.Z.C., İçtima:21, 23 Haziran 1328 

(1912), C.2, s.262. 
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bulunduğunu…” bildirmiştir60. Cemiyetin gücü hakkında önemli bilgiler elde 

ettiği ve ciddi şekilde korkuya kapıldığı anlaşılmıştır.  

Umumi Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa ile Üçüncü Ordu Kumandanı 

İbrahim Paşa Saray’a birkaç kez sözcüler gönderilerek İsmail Mahir Paşa’nın 

başkanlığındaki heyetin geri çağrılmasını istemişlerdir61. Hafiye heyetinin 

varlığına rağmen olayların devam etmesi hafiye heyeti ile padişahı 

endişelendirmiş ve heyetin İstanbul’a dönmesi istenmiştir62.  

İsmail Mahir Paşa heyeti, gizli cemiyetlerin ortaya çıkarılmasında 

beklendiği kadar başarılı olamamış ve heyetten birkaç kişi geride görevli 

bırakılarak Selanik’ten ayrılmak durumunda kalınmıştır. Hafiye heyeti 

cemiyetin şiddet politikasına karşı da herhangi bir varlık gösterememiştir63. 

Balkanlar’da cemiyetin etkisi ile birçok olay yaşanmış ve olayları tahkik 

etmek isteyenler ile olayların yatışması yönünde görevlendirilen hey’et-i 

nasihalarda yer alanlar ölümle tehdit edilmişlerdir64.  

İsmail Mahir Paşa, Selanik’teki tahkikat esnasında gözünün önünde 

vurulan veya öldürülen hafiyeler görmüştür. Saray yanlılarına karşı cemiyetin 

şiddet politikası bir hayli etkili olmuştur. İsmail Mahir Paşa’nın araştırma 

heyetinden geride görevli bırakılanlardan Hakkı Bey Selanik’te 6 Temmuz 

günü65, Manastır Topçu Alayı Müftüsü Mustafa Şevket Efendi ise 10 Temmuz 

günü öldürülmüştür. Alay müftüsünün öldürülmesine, Saray’a gönderdiği 

jurnaller ve Nazım Bey’in yaralanması sonrası Selanik’e gönderilen Ferik 

İsmail Mahir Paşa başkanlığındaki heyete, cemiyet ve olaylarla ilgili bilgi 

vermesinin neden olduğu düşünülmüştür66.  

Hafiye olarak bilinen alay müftüsünün, İsmail Mahir Paşa heyeti ile 

temas ettikten sonra padişaha bilgi vermek üzere İstanbul’a gitmek üzere 

ayrıldığı sırada öldürülmesi Padişah ve Selanik’teki heyet üzerinde çok büyük 

 

 

60 M.A.Z.C., İçtima:21, 23 Haziran 1328 (1912), C.2, s.262. 
61 Külçe, a.g.e., s.81; Kabacalı, a.g.e., s.85. 
62 Külçe, a.g.e., s.81. 
63 Ahmad, a.g.e., s.19.  
64 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt:I, Kısım I, Türk Tarih Kurumu Yayını, 

Ankara 1991, s.463. 
65 Padişah yaverlerinden Sadık Paşa’ya İstanbul’a gitmek üzere bindiği Sidon vapurunda, 

Manastır Garnizon Komutanı Osman Hidayet Paşa’ya da Padişah iradesini okurken Manastır 

Kışlası önünde ateş açılmıştır. Ahmad, a.g.e., s.25-26. 
66 Şükrü Bleda, İttihat ve Terakki fedaisi Abdülkadir Efendi tarafından Kolombo Oteli’nden 

çıkışta arabaya binerken vurulduğu bilgisini vermiştir. Kabacalı, a.g.e., s.78-79; Külçe ise 

Akdağ Madeni kazasından ve nizamiye kıtaatı alay müftülerinden birinin sabahleyin trene 

binmek üzere Kolombo otelinden ayrıldığı esnada sekiz kurşunla yaralandığı şeklinde bilgi 

vermektedir. Külçe, a.g.e., s.81; Mahmut Şevket Paşa da alay müftüsünün üç kurşun ile 

öldürüldüğü bilgisini vermiştir. M.A.Z.C., İçtima:21, 23 Haziran 1328 (1912), C.2, s.262. 
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etki yapmıştır67. Heyetin Selanik’ten İstanbul’a gitmek üzere yola çıkma 

kararında bu olayın etkisi görülmüştür.  

Cemiyet daha o tarihte İsmail Mahir Paşa hakkında ölüm kararı vererek 

çoktan uygulamaya koymuştur. Heyet ve yaralı alay müftüsü68 bir Yunan 

vapuru ile Selanik’ten ayrılmışlardır. Vapurun hareketi esnasında yangın 

çıkması kısa süreli telaşa neden olmuş ise de vapur yola çıkmıştır. Gelibolu 

sahilleri uzaktan göründüğü sırada masa başında pokerle meşgul olan heyet 

üzerine tabanca ile ateş açılmış, açılan ateş sonucu iki kişi ölmüştür. Yapılan 

saldırıda iki kişi yaralanmış ve bir kişi de yara almadan kurtulmuştur69. 12 

Temmuz günü yapılan saldırıda70 Paşa hafif şekilde yaralanmıştır71.  

İsmail Mahir Paşa İstanbul’a döndükten sonra Hüseyin Hilmi Paşa ve 

diğer yüksek rütbeli zabitlerin Saray’a karşı ihanet içinde olduklarını ileri 

sürerek ortalığı karıştırmıştır. Hüseyin Hilmi Paşa ve yüksek rütbeli zabitler 

ile yetinmeyen İsmail Mahir Paşa, Avlonyalı Ferit Paşa’nın damadı Ali Paşa 

hakkında da iddialarda bulunmuştur. İsmail Mahir Paşa iddialarında önemli 

ölçüde haksız olmasa da sonuçta takdir görmeyerek Bursa’ya sürgün 

edilmiştir72. Bu sürgün Mehmet Ferid Paşa’nın sadrazamlığı döneminde 

gerçekleşmiştir73. 

 

II.Meşrutiyetin İlanı 

Niyazi Bey’in silahlı adamlarını yanına alarak 3 Temmuz’da dağa çıkmasıyla 

II. Meşrutiyetin ilanı yönünde düğmeye basılmıştır. Enver, Eyüp Sabri, 

Selahaddin, Hasan Tosun ve Muhtar beyler de birlikleri ile dağa çıkmışlardır. 

Bu zabitlerin ordu komutanlığına gönderdikleri telgraflar, askeri ve sivil 

yöneticiler ile hafiyelerin raporları fazlasıyla Abdülhamid’i 

endişelendirmiştir. Umumi Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa örgütün eriştiği gücü 

görerek saraya sürekli bilgi vermiş olsa da İttihatçıları ele vermemiştir74.  

 

 

67 Bayur, a.g.e., Cilt:I, Kısım I, s.465. 
68 Külçe, 8 kurşunla yaralanan müftünün yaralı olarak vapura bindirildiği bilgisini de 

vermektedir. Oysa otelden çıkarken öldürüldüğü için bu bilgi doğru değildir. Y.n. 
69 Tabancasını denize atan kişi güvertedeki yolcular arasına karışarak izini kaybettirmiştir. Bu 

kişi Selanik Hukuk mektebi öğrencisi bir gençtir. Külçe, a.g.e., s.81. 
70 Kabacalı, a.g.e., s.79 
71 Ziya Şakir, İttihat ve Terakki – II Nasıl Yaşadı?, Akıl Fikir Yayınları 2. Baskı İstanbul 2018, 

s.29. 
72 Ahmad, a.g.e., s.19. 
73 Serbesti, 21 Teşrin-i Sani 1324/4 Aralık 1908, Numara:19. 
74 Kabacalı, a.g.e., s.75. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

536 

Dağa çıkanları cezalandırmak ve cemiyetin faaliyetlerini engellemek 

için gönderilen Birinci Ferik Şemsi Paşa’nın Atıf Bey tarafından Manastır’da 

öldürülmesi üzerine Teftiş-i Askeri Komisyonu üyelerinden Müşir Osman 

Paşa Manastır fevkalade kumandanlığına atanmıştır75. Niyazi Bey’in Resne 

Taburu ile Eyüp Sabri Bey’in Ohri Taburunun Osman Paşa’yı76 

ikametgahından kaçırarak Resne’ye götürülmesi olayların bastırılacağına dair 

inancı tamamen ortadan kaldırmıştır.  

Meşrutiyet’in ilanına doğru olaylar hız kazanırken henüz Abdülhamid 

boy hedefi haline gelmemiştir. Boy hedefi haline gelenler daha ziyade 

hafiyeler ile çevreleri olmuştur77.  Durum İstanbul tarafından kontrol edilemez 

hale gelmiş, gönderilen Anadolu askerleri de başarı sağlayamamıştır. Otuz yıl 

susmuş insanların politik coşkusu ortaya çıkmış, asker - sivil aydınların 

Balkanlarda başlattığı hareket tüm ülkeye yayılmıştır. Bu arada din, dil ve 

milliyet farkları da birbirine karışmıştır. Çeteler silahları ile dağdan inerek 

geçit resmi yapmaya, Hıristiyanlar cemiyetler kurarak örgütleşmeye 

başlamıştır. Bu önemli gelişmeler yaşanırken, Türkler henüz “yalnız 

kalabalık” olmaktan kendilerini kurtaramamıştır.  Sonunda ardı arkası 

kesilmeyen miting ve gösteriler II. Meşrutiyetin ilanını kaçınılmaz kılmıştır78.  

Padişahın direnmekten vazgeçip yeniden meşrutiyeti ilan etmesiyle 

cemiyet önemli bir başarı ve güç elde etmiştir79. Halk meşrutiyetin ilanını 

büyük coşku ile karşılamış, her yerde heyecan ve sevinç yaşanmaya 

başlamıştır. Başta Selanik, İstanbul ve Manastır olmak üzere her tarafta 

özgürlük kutlamaları ve şölenler yapılmıştır. Bazı yerlerde sınırlar aşılmış, 

zaptiye memurları dövülerek işlerinden atılmış, hapishaneler boşaltılmış, adi 

suçlular dahi serbest bırakılmıştır. Kolluk kuvvetlerine karşı takınılan bu 

olumsuz tutum özellikle İstanbul’da asayişi zayıflatarak, güvenliğin tehlikeye 

düşmesine yol açmıştır80.  

Aşılan sınırdan hafiyeler de paylarını almışlar, meşrutiyetin ilanı günü 

Selanik’te sabah kışla dolaylarındaki mezarlıkta hafiye oldukları konuşulan 

Kanun yüzbaşısı İbrahim, Merkez kumandanlığında kanun zabitliği yapan 

 

 

75 Kuran, a.g.e., s.308-309. 
76 Kabacalı, a.g.e., s.78. 
77 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938) Kanun-ı Esasi ve Meşrutiyet 

Dönemi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 4.Baskı, İstanbul 2016, s.122. 
78 Tunaya, a.g.e., s.123. 
79 Ahmad, a.g.e., s.31. 
80 Abdullah İslamoğlu, II.Meşrutiyet Döneminde Siyasal Muhalefet, Gökkubbe Yayınları, 2. 

Baskı, İstanbul 2017, s.69. 
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süvari yüzbaşısı Ali ve bir sivil öldürülmüştür81. Hafiye oldukları veya 

hafiyelik yaptıkları gerekçesi ile II. Meşrutiyetin ilanı öncesi öldürülenler 

olduğu gibi II. Meşrutiyet sonrası da bu öldürme olayları devam etmiştir. 

Hafiyelere karşı cemiyetin hesap sorma düşüncesi meşrutiyetin ilanı sonrası 

daha da yoğunlaşmıştır. 

Meşrutiyetin ilanı ile bir anda mevcut devlet bürokrasisi nasıl hareket 

edeceğini bilememiştir. Halk ilk kez elde edilen özgürlüğün tam olarak 

anlamını bilmediği için kanun ve nizam kurumlarının çöktüğünü 

düşünmüştür. Ülkeye tam bir karışıklık ve belirsizlik hakim olmuştur. Halk 

her şeyi yapabileceği düşüncesine kapılmıştır. Trabzon’da halk valinin işten 

el çektirilmesini, el çektirilmediği takdirde valiyi makamından zorla 

indireceklerini bildirmiştir. Dahiliye Nazırı Memduh Paşa bu durumda valiyi 

görevden almak durumunda kalmıştır. Konya ve Bursa’da padişahın 

hafiyelerinin bir kısmı kovulmuş bir kısmı da hapsedilmiştir. Rüşvetçi ve 

ehliyetsiz olduğu iddiasıyla birçok memur listeleri hazırlanarak valilere 

sunulmuş ve işten atılmaları istenmiştir82. II. Meşrutiyet İsmail Mahir 

Paşa’nın Bursa’ya sürülmesinden birkaç gün sonra ilan edilmişti. İsmail 

Mahir Paşa bu gelişme üzerine Bursa’dan firar ederek İstanbul’a dönmüştür83. 

İstanbul o günlerde eski rejim mensuplarının cezalandırılmasını önleyecek ve 

halkı kontrol altında tutacak bir otoriteden yoksun kalmıştır. 

İttihat ve Terakki bir anda meşrutiyetin ilanı ile hazırlıksız 

yakalanmıştır.  O günlerde kabine üyeleri dahi inisyatif alamamış ve seyirci 

durumuna düşmüşlerdir. Abdülhamid ise fırsattan istifade ederek itibarını ve 

durumunu sağlamlaştırmaya çalışmıştır84. Cemiyet ilk olarak II. 

Abdülhamid’in casusluk ağını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Padişah, Küçük 

Sait Paşa’nın tavsiyesiyle bütün siyasi suçlular ve sürgünler için85 25 Temmuz 

günü genel af çıkarmıştır. Bu arada 30.000 kişilik hafiye teşkilatı 

dağıtılmıştır86. Hafiyelere tepki duyulmasında hafiyeler ile II. Abdülhamid 

döneminin özdeşleştirilmesi etkili olmuştur87.   

 

 

81 Duru, a.g.e., s.39, Daha öncede hafiyelerin öldürülmesine yönelik planlar yapılmıştır. Kazım 

Karabekir, İstanbul teşkilatlanması sırasında Talat Bey’in hafiye Refik Paşa’nın öldürülmesine 

karar verdiğini ve bunun nasıl organize edileceğini Avukat Baha Bey’e mektupla bildirdiğini 

belirtmiştir. Bkz.  Kazım Karabekir, a.g.e., s.281; Hafiye Eczacı Refik Paşa için bkz. Mahmud, 

Hafiyelerin Listesi, Cüz:2 İstanbul 1909, s.82-83. 
82 Ahmad, a.g.e., s.31. 
83 Kabacalı, a.g.e., s.85.  
84 İslamoğlu, a.g.e., s.69. 
85 Ahmad, a.g.e., s.32. 
86 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Zeus Kitabevi, İzmir 2005, s.28. 
87 Kabacalı, a.g.e., s.80. 
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26 Temmuz Pazar günü gazeteler hafiyeliğin kaldırılmasına dair tebliği 

yayınlamıştır88. Meşrutiyet’in ilanından sonra Abdülhamid; otuz yıllık 

hakimiyetini kendi elleriyle tasfiye etmiş, Saray’ın hakimiyetini ortadan 

kaldırmış, hafiyeliğin ve sansürün tarihe karıştığını ilan etmiştir. 1 Ağustos 

tarihli padişah iradesi bu durumu açıkça ilan etmiştir89. 

İsmail Mahir Paşa, Bursa’dan firar ederek İstanbul’a gelmiştir. 

Hafiyeliğin kaldırıldığı 26 Temmuz günü Sadaret Makamına Harbiye 

Nezareti tarafından eski Askeri Okullar müfettişi İsmail Paşa ile Bursa’dan 

firar ederek İstanbul’a gelen Ferik İsmail Paşa aleyhine ahalinin saldırıda 

bulunacağından kendilerinin korunması gerektiği beyan edilmiştir. Bu amaçla 

paşaların merkez kumandanlığına gönderilmeleri için yanlarına zabitler 

verilmesi istenmiştir90. İsmail Mahir Paşa, Meşrutiyetin ilanından sonra 

İstanbul’da Harbiye Nezaretinde bir süre tutuklu kalmıştır91. 

İttihat ve Terakki Meşrutiyetin ilanı sonrası hükümet olamamanın ciddi 

sıkıntıları içerisindeydi. İktidarda Küçük Sait Paşa hükümeti bulunuyor, 

hükümet İttihat ve Terakki adına Selanik’ten İstanbul’a gelen Talat ve Cavid 

Beyler vasıtasıyla Meclis çalışmalarında ayak sürümekle itham ediliyordu. 

Küçük Sait Paşa ise Harbiye, Bahriye ve Şeyhülislamlık makamları 

atamasının Padişah tarafından yapılmasını cemiyete kabul ettirmeye 

çalışıyordu92. Şeyhülislam Cemaleddin Efendi bu durumun Kanun-ı Esasiye 

aykırı olacağını söyleyerek buna itiraz ediyordu. Bu Sait Paşa’nın istifa 

etmesinde etkili bir gelişme oldu93. 

Kanun sınırları içerisinde kalmaya çalışan hükümet ile cemiyet arasında 

bir çekişme yaşanıyordu. İttihatçıların elinde pek çok kişi hakkında 

Meşrutiyet karşıtı oldukları iddiasıyla işlem yapmak istedikleri halde somut 

delil bulunmuyordu94. Buna rağmen devlette görev yapmış pek çok sivil, asker 

ve polis açığa alınmaya devam ediliyordu. 

Küçük Sait Paşa hükümetinin istifası ile yeni hükümet Kamil Paşa 

tarafından 6 Ağustos günü kuruldu. Hükümetin kurulduğu gün sabık serasker 

Rıza Paşa küçük oğlunun Vaniköy’deki hanesinde hasta iken tutuklandı. Paşa, 

 

 

88 Karabekir, a.g.e., s.337. 
89 Tunaya, a.g.e., s.122. Emre Gör, hafiye teşkilatının lağvediliş tarihini 29 Temmuz 1908 

olarak vermiştir. Gör, a.g.e., s.49 ve 125. 
90 BOA. BEO.3371.252814.1, s.1-2. (26 Temmuz 1324- 8 Ağustos 1908) 
91 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 908, Numara:6894. 
92 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950,  İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 

1999, s.101. 
93 Kuran, a.g.e., s.310. 
94 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt:I, Kısım II, Türk Tarih Kurumu Yayını, 

Ankara 1991,  s.129. 
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bu durum karşısında “hiçbir kanuna, hiçbir hükme müstenid olmaksızın 

tevkifhaneye giriyor idim” demiştir95. 

Hükümetin kurulmasından üç gün sonra 9 Ağustos günü İsmail Mahir 

Paşa ve Mekatib-i Askeriye Müfettişi (Zülüflü) İsmail Paşa İstanbul’da 

tutuklanmıştır96. İsmail Mahir Paşa’nın tutuklanması kısa süreli olmuş ve 

serbest bırakılmıştır. Ancak, görevlerine son verilen ‘bendegan’ ve ‘yaveran’  

arasında yer alıyordu97.  

Kamil Paşa Hükümeti (6 Ağustos-14 Şubat 1908) döneminde98 

seçimler yapılarak meclisin toplanması sağlanmıştır. Cemiyetin ileri 

gelenlerinin hükümetin işlerine müdahalede bulunmaları cemiyet ile 

hükümetin arasını açmıştır99.  

Galata Köprüsü üzerinde Hasan Fehmi’nin suikaste uğrayarak 

öldürülmesi muhaliflerin susturulmasına yönelik kötü bir başlangıç olmuştur. 

Birkaç ay sonra Çemberlitaş’ta konağının civarında İsmail Mahir Paşa 

öldürülmüştür. Hasan Fehmi ve daha sonra işlenen Ahmet Samim cinayeti 

kadar ses getirmese de bu siyasi cinayet de önemsiz değildir. Çok çabuk 

unutulan bu cinayetin de diğerleri gibi katili100 veya katillerinin bulunmaması 

da ilginçtir. 

 

İsmail Mahir Paşa’nın Tutuklanması ve Yaşananlar 

II.Abdülhamid’in eski yaverlerinden ve yüksek rütbeli “Ejderha” 

hafiyelerinden101 İsmail Mahir Paşa cinayetle ilgisi olduğu zannıyla durumu 

incelenmek üzere tutuklanarak bir süre hapiste tutulmuştur. Tutuklanma 

nedeni çok açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bu sırada serbest bırakılması için 

araya girenler dahi olmuştur. Bunlardan birisi Londra’da yayınlanan 

“Albaniya” gazetesi müdürü Faik Koniça idi. Sadarete gönderdiği 28 Ekim 

1908 tarihli dilekçesinde; kendisinin Arnavut olduğunu söyleyerek, 

Arnavutluk’ta tanınan bir aileye mensup olan İsmail Mahir Paşa’nın 

tutuklanmasını şaşkınlıkla haber aldığını belirtmiştir. Koniçe, satırlarına 

Paşa’nın hayatında hiçbir haksız muamelede bulunmadığını, otuz altı yıl 
 

 

95 Hasan Ali Polat, İkinci Meşrutiyet’in İlanı Sonrasında “Devr-i Sabık” Memurlarının 

Durumları, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:17, Ocak 2019, s.147. 
96 Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Yayınları, 7. Baskı İstanbul 2015, s.193. 
97 Kabacalı, a.g.e., s.85. 
98 Bayram Kodaman, II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1914), 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=286950 (27 Aralık 2019) 
99 Kuran, a.g.e., s.310-311 
100 Refi’ Cevad Ulunay, Sayılı Fırtınalar, A Yayınevi, İstanbul 1955, s.201 ve 204-205. 
101 Kabacalı, a.g.e., s.84. 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=286950
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hükümet-i seniyeye sadık hizmetlerde bulunduğunu, kendisine önceki 

dönemde kötü muamelede bulunulduğunu ve meşrutiyet aleyhinde bulunmaya 

gücü yetecek biri olmadığını eklemiştir. 

Koniçe soruşturma tedbirleri amacıyla tutuklu ise yapılanın haksızlık 

olduğunu, kendisine bir kısım suçlamalar yapılıyorsa tutuklanmasına neden 

olan suçunun, tahliye edilen binlerce kişiden daha ağır olup olmadığı 

sorununun bahis mevzu olduğunu, eski bir askerin sorumsuz halkın elinde 

bulunması keyfiyetinin büyük üzüntü nedeni olduğunu, bu nedenle İsmail 

Mahir Paşa davasının inceleme yapılarak adalet ve hakkaniyet ile 

değerlendirilmesini istemiştir102. 

İsmail Mahir Paşa kendisi de Sadarete telgraf çekerek; öncelikle millet 

için Kanun-u Esasinin güvenliği sağlayacağını, Anayasanın tamamen 

korunması ve uygulamasının sadakatle yapılmasını gerektiğini belirtmiştir. 

Paşa, aykırı davranışların anayasayı hükümsüz bırakacağından bahisle 

konuyu kendine getirerek; “Şu halde kırk bu kadar günden beri devam eden 

mahbusiyetim kanunun hangi bendine mutabıkdır. Gösterilmesi, değil ise 

tahliyemi yine Kanun-u esasi namına talep eylerim” demiştir103.  

İsmail Mahir Paşa’nın eşi Safiye Hanım da gönderdiği birçok dilekçe 

ile eşinin haksızlığa uğradığını belirterek serbest bırakılmasını istemiştir. 

Safiye Hanım 26 Eylül 1908 tarihli Sadrazam Paşaya çektiği telgrafta 

hallerinin acınacak durumda perişan olduğunu, eşinin 50 gündür tutuklu 

bulunduğunu, her nereye müracaat ettiyse karşılık bulmadığını ve çocuklarına 

bakmakta zorlandığını belirterek; “Feryatlarına tahammül edemiyorum. Ya 

bunun icabına bakınız veya merciini gösteriniz müracaat edeyim. Bütün 

yollarda hürriyet, adalet diye bağırıyorlar, adalet hürriyet bu mudur? Bunun 

bize şumülü yok mudur? Bunca senedir dağlarda taşlarda çektiğimiz 

meşakkatin semeresi bu mudur? Evlatlarımı sokaklarda süründürmek adalet 

midir?” diyerek bir kez daha eşinin tahliyesini istemiştir104.  

30 Eylül 1908’de yine Sadrazam Paşa’ya çektiği telgrafta; yine eşinin 

iki aydan beri mahkeme edilmeksizin tutuklu olduğunu, iki gün önce telgraf 

çektiği halde bir sonuç alamadığını ve bu işe bakılmayacak olur ise nereye 

müracaat edilmesi gerektiğini sormuştur. Ayrıca, kendilerini halsiz bırakan bu 

zulümlerin son bulmasını ve çocuklarının perişan olduğunu belirttikten sonra 

“artık insaf merhamet buyurunuz. Ya tahliyesini emrediniz ya merciini 

gösteriniz” 105 demiştir. 4 Ekim 1908 tarihli Sadaret Makamına çektiği bir 

 

 

102 BOA. BEO.003417.256266.003 s.3. 
103 BOA. BEO.003417.256266.003 s.15. (4 Eylül 1324) 
104 BOA. BEO.003417.256266.003 s.11. (13 Eylül 1324) 
105 BOA. BEO.003417.256266.003 s.12. (17 Eylül 1324) 
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başka telgrafta; haklarında reva görülenin zulüm değil, büyük zulüm olduğunu 

ve eşinin tahliyesine cevap beklediğini belirtmiştir106. 

14 Ekim 1908’de Harbiye Nezareti tarafından Sadaret Makamına 

İsmail Mahir Paşa ve eşinin çektiği telgraflara dair inceleme yapıldığı bilgisi 

verilmiştir. İsmail Mahir Paşa’nın Zabtiye Nezaretince tutuklanma nedeninin 

bilinmemekle birlikte, bir tür alçak cinayetle ilgisi olduğu zannıyla 

durumunun incelendiğini, şayet öyle bir suçu olmadığı anlaşıldığı takdirde 

kanun ve adalet çerçevesinde gereğinin yapılacağı bildirilmiştir107. Yani 

tahliyesine engel bir durum kalmayacağı belirtilmiştir. Bu arada tahliye olup 

olmadığına dair bir bilgi olmasa da Harput’a gönderilmesinin gündeme 

geldiği anlaşılmaktadır. Harbiye Nezareti’nin 18 Kasım 1908 tarihli yazısında 

“Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari silkinden” açıkta bulunan İsmail Mahir 

Paşa’nın hakkında gereken işlem yapılmak üzere Harput’a iğrama (borcunu 

ödemeye) gönderilmesi istenmiştir108.  

 

İsmail Mahir Paşa’nın Son Günlerde Yaşadıkları 

İsmail Mahir Paşa, Bursa’dan İstanbul’a döndükten sonra güvenliğine dair 

endişeleri artmıştır. Uşaklarına kapının açılmamasını ve kapıya gelenlerin 

önce pencereden bakılarak kim olduklarının öğrenilmesini tenbih etmiştir109. 

Paşa, II. Meşrutiyet’in ilanı ile oluşan siyasi ortamın kendisi için sıkıntılı 

sonuçları olabileceğini düşünerek ortalarda görünmek istememiş ve mecbur 

kalmadıkça konağından dışarı çıkmamıştır.  

Günler böyle geçerken kendisine 1 Aralık 1908 akşamı Yıldız 

Sarayından “Mabeyn Başkatibi Hazreti Şehriyari Cevad” imzalı bir telgraf 

gelmiştir110. Telgrafta “Vusul telgrafda sivil olarak doğruca mabeyn-i 

hümayun-ı mülükhaneye gelmeleri iradeyi seniye hazret-i hilafetpenahi 

 

 

106 BOA. BEO.003417.256266.003 s.9. (21 Eylül 1324) 
107 BOA. BEO.003417.256266.003 s.17. (1 Teşrini Evvel 1324) 
108 Aynı yazıda Mekatib-i Askeriye Nazır-ı saniliğinden açıkta bulunan Rıza Paşa’nın da ileride 

başka bir yere tayin olunmak üzere şimdilik Üçüncü Ordu-yu Hümayun açığına iğramı 

istenmiştir. BOA. BEO.İ.AS.00077.00020.001 (5 Teşrini Sani 1324 – 10 Teşrini Sani 1324) s.1, 

2 ve 4. BOA. BEO.003445.258312.001 (17 Teşrin-i Sani 1324) 
109 Gazete “el-hainü haif”, “hainler korkaktır” sözü gereğince diyerek tenbihe dair bilgi 

verilmiştir. Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
110 BOA.Y.A.HUS. 00526.00011.001 (18 Teşrini Sani 1324) s.1 Bu telgrafın 1 Aralık günü 

akşamı gelmesi mümkün değildir. Çünkü 1 Aralık günü konu tahkik edilmeye başlanmıştır. Bir 

gece önce gelmiş olması gerekir. Bu da 31 Kasım 1908 akşamı geldiğini göstermektedir. Paşa 

Ali Cevad Bey’e cevabi telgrafı 31 Kasım akşamı ya da en geç 1 Aralık sabahı göndermiş 

olmalıdır. Çünkü Saray hemen harekete geçerek küçük bir tahkikat arkasından Sadaret 

Makamını bilgilendirmiştir. Y.n.  
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iktizasından idiğü bildirilür” denilmiştir. Telgrafın matbu kağıdı üzerinde 

tarih, keşide mahalli ve saati, veren ve alan memurların imzası yer almıştır111. 

Yani telgraf matbu kağıdı üzerinde şüphe duyulacak hiçbir hata yer 

almamıştır. 

İsmail Mahir Paşa telgrafın içeriğini inceledikten sonra, kendisinin 

ortalık karardıktan sonra mabeyne çağrıldığını anlamıştır. Hünkar tarafından 

kendisine gizli bir görev verileceğini tahmin etmiş, ancak bu görev için davete 

icabet etmek mi, etmemek mi gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür. 

İhtiyatlı hareket ederek112 önce Ali Cevad Bey’e cevabi bir telgraf 

göndermiştir. Telgrafında “Bugün saray-ı hümayuna gelmekliğim mukteza-yı 

emr-ü ferman-ı hümayuundan olduğunu mutazammın telgrafnamenizi aldım. 

Ancak hanemden yalnız çıkmağa cesaret edemediğim cihetle bir memur 

izamını ve keyfiyetin Harbiye Nezaretine işarını istirham ederim” demiştir. 

Ali Cevad Bey cevabi telgrafı alınca, Paşa’ya telgraf göndermediği için 

şüphelenmiştir. Ali Cevad Bey hemen durumdan II. Abdülhamid’i haberdar 

etmiştir. Padişah II. Abdühamid telgraf çekilmesi için hiç kimseye emir 

vermediğini belirterek, Sadrazam tarafından olayın tahkik edilmesi amacıyla 

telgrafın sadrazama iletilmesini istemiştir113. 

Saraydan, Sadarete Makamına telgrafla ilgili olarak gönderilen 1 Aralık 

1908 tarihli yazıda;  imza sahibi kitabet dairesi veya Saray-ı Hümayun’dan 

hiçbir tebliğin söz konusu olmadığı, bu yolda bir telgrafın Paşa’nın kendisi 

tarafından gönderilmesi mümkün olabileceği gibi teşebbüsündeki niyet 

anlaşılamadığından telgrafın tahkik edilerek saraya gerekli bilginin verilmesi 

istenmiştir114. Yapılan ilk tahkikat sonucunda Yıldız merkezinden veya diğer 

bir merkezden bu şekilde bir telgraf çekilmediği anlaşılmıştır115.  

Sadaret Makamı aynı gün konuyla ilgilenerek, İsmail Mahir Paşa’yı 

akşam görüşmek için haber göndermiştir. Paşa bir buçuğa doğru Bab-ı Aliye 

gelmiş ve Harbiye Nazırının da hazır bulunduğu görüşmede telgraf kendisine 

 

 

111 BOA.Y.A.HUS. 00526.00011.001 (18 Teşrini Sani 1324) s.1; Ziya Şakir telgrafın “Bu ve 

yahut yarın akşam, yatsı zamanına doğru Mabeyni hümayuna teşrifiniz, irade-i seniye-i hazreti 

padişahı iktizasındandır” şeklinde olduğunu ve 21 Kasım1908 akşamı gönderildiğini 

belirtmektedir. Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29. Ancak telgrafın 21 Kasım akşamı 

gönderildiğine dair başka hiçbir kaynakta bilgi bulunmamaktadır. Y.n.  
112 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29. 
113 İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, (II. Abdülhamid’in Son Mabeyn 

Başkatibi Ali Cevat Bey’in Fezleke’si) Yayına hazırlayan: Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu 

Yayını,  4. Baskı, Ankara 2014, s.26. 
114 BOA. İ.HUS.00171.00133.001 Yıldız Sarayı Başkitabet Dairesinden yazılan yazı. (19 

Teşrin-i Sani 1324) 
115 İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, s.26. 
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gösterilmiştir. Dün akşam saat üçte hanesinde yatmış iken kendisine getirip 

verildiğini belirtmiştir. Saraydan böyle bir telgrafın çekilmediği ve 

kendisindeki telgrafın sahte olduğu anlaşılmıştır. Sadrazam konuyu Harbiye 

Nazırına havale ederek, yarın alınacak bilginin Saray ile paylaşılacağını 

bildirmiştir116.  

İsmail Mahir Paşa, bu gelişmeler yaşanırken durmamış, cemiyet 

tarafından Saray’a gitmesinin haber alındığı takdirde başının sıkıntıya 

gireceğini düşünerek görüşmek istemişti. Bu amaçla Harbiye Nazırı Ali Rıza 

Paşa’nın Çarşıkapısı’ndaki konağına gitmiş ve Ali Rıza Paşa’yı durumdan 

haberdar etmiştir. Paşa;  

“-Ne buyurursunuz Paşa hazretleri? Vakıa Zat-ı şahanenin irade-i 

seniyelerine muhalif hareket mümkün değildir. Ancak meşrutiyet devrinde 

olduğumuz için bir asker sıfatı ile gidip gitmemeyi zati devletinizden 

soruyorum” demiştir. Ali Rıza Paşa da bu işe müdahale etmek istemediği için: 

“-Bu mesele, bizi taallük eder (alakalı) bir şey değildir. Hususidir. Siz 

bilirsiniz. İster gidiniz, ister gitmeyiniz”, cevabını vermiştir. 

İsmail Mahir Paşa telgrafın Saraydan gelmesi nedeniyle dönem kritik 

bir dönem olsa da bir türlü boş verememiştir. Kısa süreli bir tereddütten sonra 

Ali Rıza Paşa’ya; 

“-Acaba, Sadrazam Kamil Paşa hazretlerinden de bir kere istizan 

etsem (danışsam) nasıl olur” diye garip bir sual sormuştur. Ali Rıza Paşa 

kısaca; 

“-Vallahi, onu da siz bilirsiniz” cevabını vermiştir117.  

İsmail Mahir Paşa istibdat döneminde devamlısı olduğu ve uzun 

zamandır ziyaret edemediği Yıldız Sarayı’na gitmeye can atmıştır118. Paşa, 

Harbiye Nazırının yanından ayrıldıktan sonra konağına gelmiş, ancak Harbiye 

Nazırı bu arada durumu Sadrazam Kamil Paşa ile paylaşmıştır. Saray 

tarafından sadrazam bilgilendirildiği için Paşa, o gün geç vakit Sadrazam ve 

Harbiye Nazırı tarafından Bab-ı Ali’ye çağrılmıştır. Burada bir görüşme 

yapılmıştır119. Paşa bu görüşmede Sadrazam ve Harbiye Nazırına kendisine 

 

 

116 BOA.Y.A.HUS.00526.00011.002 (19 Teşrin-i Sani 1324) s.2. 
117 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29. 
118 Gazete “Şu kadar ki Harbiye Nazırı Hazretlerinden yüz bulamamış. Vakitte geçmiş. 

Hanesine gelmiş” bilgisi verilmiştir. Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
119 Aynı satırda “akşam üzeri” çağrıldığı bilgisi de vardır. Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, 

Numara:6894. 
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gönderilen telgrafı göstermiştir. Görüşme bitiminde tahkikatın 

derinleştirileceği belirtilerek Paşa konağına geri gönderilmiştir120. 

Çarşamba günü saat dört beş (22.30-23.30) sıralarında yapılan bu 

görüşmede121  telgrafı gören Harbiye Nazırı’nın Sadaret gibi telgrafın sahte 

olduğunu anlayarak saraya gitmemesinin isabet olduğunu kendisine söylediği 

belirtilmiştir122.  Bu görüşme aslında telgrafın asılsızlığını ortaya 

çıkarmıştır123. Ancak, Harbiye Nazırı durumun gazetede yer aldığı gibi 

yaşanmadığını, telgrafın sahte olduğuna teşhis ve saraya gitmemesinin isabet 

olduğuna dair bir tavsiyesinin söz konusu olmadığını belirtmiştir.  Ayrıca 

Paşa’nın ısrarla telgrafı göstererek gidip gitmemesi hakkında düşüncesini 

öğrenme isteği karşısında; “…mabeyne gidip gitmemek hususunda muhtar 

bulunduğu”nu, kendisi ile görüşme isteği ve tezkere yazılmasının aslı 

olmadığını söylediğini belirtmiştir124. 

İsmail Mahir Paşa Ali Rıza Paşa ile görüşmekle yetinmemiş, ertesi gün 

erkenden Bab-ı Aliye giderek telgrafı Sadrazam Kamil Paşa’ya göstermiştir. 

Kamil Paşa telgrafı okuduktan sonra Ali Rıza Paşa gibi ne yapacağını 

kendisinin bileceğini söylemiştir. Ancak padişahın tedbirsiz bir davranış 

sergileyip eski devrin bir halifesine aleni bir telgraf ile mabeyne davetine 

“imkan ve ihtimal” vermemiştir125. Buradan Saray’ın sadareti konuyla ilgili 

bilgilendirip tahkikat başlatılmasını istediğinde, Sadrazam Kamil Paşa zaten 

İsmail Mahir Paşa’nın görüşmesi ile diğer bir kanaldan konu hakkında bilgi 

sahibi olmuştur. Nereden bakılırsa bakılsın, ister Sadrazam Saray tarafından 

konu ile ilgili bildirilmiş olsun, isterse İsmail Mahir Paşa ve/veya Harbiye 

Nazırı tarafından bilgilendirilmiş olsun bu konuda müdahil olmaktan uzak 

durmuştur.  

İsmail Mahir Paşa’nın yanından ayrılmasından sonra Mabeyn Başkatibi 

Cevad Bey’e hususi bir tezkere yazarak Yıldız Telgrafhanesinden İsmail 

Mahir Paşa’nın saraya davet edilip edilmediğini sormuştur. Tezkereyi Cevad 

Bey’e götüren yaver, cevabı da beraberinde getirmiştir. Cevad Bey 

telgrafnameden ve İsmail Mahir Paşa’nın saraya davetinden kesinlikle bilgisi 

olmadığını belirtmiştir. 

 

 

120 İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, s.26. 
121 Harbiye Nazırı zaman için “… Salı günü akşamı yani Çarşamba gecesi saat dört beş 

raddelerinde İsmail Paşa hanemize gelerek…” demektedir. Servet-i Fünun, 22 Teşrin-i Sani 

1324 /5 Aralık 1908, (Gazetede tarih 4 Aralık 1908’dir) Numara:170. 
122 Servet-i Fünun, 20 Teşrin-i Sani 1324 /3 Aralık 1908, (Gazetede tarih 2 Aralık 1908’dir) 

Numara:169. 
123 Tanin, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:124. 
124 Servet-i Fünun, 22 Teşrin-i Sani 1324 /5 Aralık 1908, Numara:170. 
125 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29. 
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Meclis-i Has günü olduğu için vükela toplandığı sırada Kamil Paşa, 

Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa’yı bir köşeye çekerek, İsmail Mahir Paşa’nın 

kendisine müracaatı ve bunun sonucundan söz ederek, telgrafın sahte 

olduğunu söylemiştir126. Ali Rıza Paşa’da; 

“-Şu halde, bu adamı tuzağa düşürmek için İttihat ve Terakki Cemiyeti 

tarafından tertip olunmuştur” demiştir. Buna rağmen ne Sadrazam ne de 

Harbiye Nazırı bu telgrafın sahte olduğundan İsmail Mahir Paşa’ya 

bahsetmemişlerdir. Bu arada bazı bilgilerin açık olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sadaret ve Harbiye Nezareti büyük olasılıkla İttihat ve Terakki ile kendi 

başlarını derde sokmak istememişlerdir127.  

Gelişmelerden Saray, Sadrazam ve Harbiye Nazırı bilgi sahibi olduktan 

sonra bile İsmail Mahir Paşa tam olarak bilgilendirilmemiş, soruşturmanın 

genişletileceği söylenerek konağına gönderilmiştir128. Bu bilginin açık şekilde 

kendisine bildirilmemiş olmasının diğer davet konusunda tedbirsiz 

davranmasında etkili olduğu düşünülebilir.  

 

İsmail Mahir Paşa’nın Öldürülmesi 

Sultanahmet civarında Binbirdirek’te İzzet Paşa’nın konağında yaşayan 

İsmail Mahir Paşa’nın129  konağına 2 Aralık gecesi zabit kıyafetli bir şahıs 

gelmiş ve hizmetçi kız tenbih üzerine pencereyi açarak “Paşa evde değil” 

demiştir. Aldığı cevaba rağmen zabit kıyafetli şahıs ısrarla130 kıza zarf içinde 

bir pusula vererek; “Paşayı Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri konağına 

çağırıyor gelsin” diyerek oradan ayrılmış. Kız pusulayı üst katta bulunan 

Paşaya vermiştir. Paşa pusuladaki -geceki mesele için görüşmemiz lazım, 

teşriflerinizi bekliyorum- cümlesini okuduktan sonra uşağı Mehdi’ye131 

“Haydi benimle beraber gel. Beni Harbiye Nazırı istemiş, elbette hayırlı bir 

 

 

126 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218, Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29, İsmail 

Mahir Paşa’ya tahkikatın derinleştirileceği bilgisi verilmiştir. İkinci Meşrutiyetin İlanı ve 

Otuzbir Mart Hadisesi, s.26. 
127 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29 
128 Kabacalı, a.g.e., s.87, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, s.26. 
129 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
130 Tanin, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:124. 
131 Gazetede “Mehdi bin Cevahir” ve “Yanyalı Mehdi bin Cevahir”  olarak geçmektedir. 

Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894, İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218, 

Servet-i Fünun, 20 Teşrin-i Sani 1324 /3 Aralık 1908, Numara:169. Tezkere sureti şöyledir: 

“Saadetlü Efendim Giceki mesele içün görüşmekliğimiz lazımdır. Teşrifinize muntazırım. Fi 19 

Teşrin-i Sani Sene 324. Harbiye Nazırı Ali Rıza.”  
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şeydir. Birlikte konağa gidelim”132 diyerek gece saat dört buçuk (23.00) 

sıralarında uşağını yanına almış ve konaktan ayrılmıştır133. 

Divanyolu’nda Sultan Mahmut Türbesi önüne geldiklerinde aniden 

önlerine çıkan zabit kıyafetli bir şahıs tabanca ile ateş etmeye başlamıştır. 

Açılan ateş ile her ikisi de yaralanmıştır134. Uşak Mehdi ifadesinde bu şekilde 

söylemesine rağmen Tanin gazetesi “…Rauf Beyin eczanesi köşesindeki 

sokağa saptığı zamanda atılan altı el silahtan evvela ikisi uşağın arkada 

bulunmasından naşi sağ koluyla sol kalçasına isabet etmiş ve sonra Paşa’nın 

arkaya dönmesiyle patlayan silah kalbine isabet ederek nezf-i dahiliyeden (iç 

kanamadan) birkaç dakika sonra müteessiren vefat eylemiştir” şeklinde 

vermiştir135. Gazetenin saldırının arkadan yapıldığı bilgisi ile Mehdi’nin 

saldırının önden yapıldığına dair ifadesi çelişmektedir. Bu hususta olayın tek 

canlı şahidi olarak uşağın verdiği bilgiye itibar edilmesi gerekmektedir. 

İlk kurşunlar ile Uşak elinden ve ayaklarından olmak üzere üç yerinden 

yaralanırken, diğer kurşunlar İsmail Mahir Paşa’ya isabet ederek ağır 

yaralamıştır. Tabanca toplamda altı kez ateşlenmiştir. Polisler silah atıldığı 

haberini alarak hemen olay yerine hareket etmiştir. O sırada olay yerine 

gelenler tarafından İsmail Mahir Paşa ve uşağı Mehdi, Sultan Mahmut Türbesi 

karşısında köşe başında bulunan Hasan Rauf Bey’in136 İstikamet Eczanesine 

götürülmüşlerdir. Eczanede İsmail Mahir Paşa tedavi edilmeye çalışılmış, 

ancak müdahaleye cevap vermemiştir. Paşa vurulduktan dört dakika sonra 

hiçbir şey söylemeksizin hayatını kaybetmiştir137. 

Olay yerine kısa süre sonra Dersaadet Bidayet Savcılığı Baş Muavini 

Tevfik Bey ile Zaptiye Nezareti’nden tabip Nikolai Efendi gelmişlerdir. 

Böylece Baş Muavin Tevfik Bey ve Dersaadet merkez komiseri ilk 

soruşturmaya başlamış,  tabip Nikolai Efendi de öldürülen İsmail Mahir Paşa 

ile yaralanan Mehdi’yi muayene etmiştir. 

Muayene sonucunda tabancadan çıkan kurşunun İsmail Mahir Paşa’nın 

sol tarafına isabetle kalbini parçaladığı ve sırtından çıktığı görülmüştür. 

 

 

132 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. 
133 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
134 Aynı gazete nüshasında arkadan ateş edildiği ve aniden önlerine çıkan zabit zannedilen bir 

kişi tarafından vuruldukları bilgisi birlikte yer almaktadır. Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, 

Numara:6894, Tanin gazetesinde ise “…müsebbibleri firar eylemişlerdir” denilmektedir. 

Tanin, 20 Teşrin-i Sani 1324/ 3 Aralık 1908 Numara:123. ‘Müsebbibleri’ diyerek gazete birden 

fazla kişi olduklarını düşündürmektedir. Y.n. 
135 Tanin, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:124. 
136 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
137 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218, Servet-i Fünun, 20 Teşrin-i Sani 1324/3 Aralık 

1908, Numara:169. 
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Paşanın iç kanamadan öldüğü anlaşılmış ve naaşı konağa gönderilmiştir. 

Uşağı Mehdi’nin muayenesinde ise elinden ve ayağından yaralandığı 

görülmüştür. Sorguya çekilmesinden sonra önce Hapishane-i Umumi 

Hastanesi’ne138 oradan da Gülhane Seririyat Hastanesine gönderilmiştir139. 

İlk tahkikatta uşak Mehdi, Binbirdirek civarında Uzun Secaaddin 

Mahallesi bekçisi İbiş (Harputlu İbiş) , Balcı Ticarethanesi hizmetlisi İbrahim 

ve Matbaa-i Osmaniye’de abone memuru Feyzi Efendilerin tek tek ifadeleri 

alınmıştır. Uşak Mehdi, önlerine çıkan asker kıyafetli biri tarafından önce 

kendisinin sonra paşanın vurulduğunu, ancak şahsı tarif edemeyeceğini, Bekçi 

İbiş ise uzun boylu, siyah kaput giymiş, ayağında çizme olan tekrar gördüğü 

takdirde tanıyacağı bir kişi olduğunu, kendisine “Bekçi yukarıda revolver 

atılılıyor” diyerek aşağıya doğru gittiğini söylemiştir. Bekçi İbiş, ayrıca 

kendisi ile konuşan kişinin Fazıl Paşa karakoluna bilgi verdiğini jandarma 

neferinin kendisine söylediğini, kaç el silah atıldığını ise bilmediğini 

söylemiştir. Feyzi Bey de, Rauf Bey eczanesine dükkanın anahtarını almak 

için gittiğini geri gelirken beş altı el silah sesi duyduğunu, iki polisin ellerinde 

silah ateş edilen yere koştuklarını gördüğünü ifade etmiştir. Ayrıca, arkasında 

kaput belinde kılıç, ayağında çizme giderken bir zabite “Karakol nerede” diye 

sorduğunu belirtmiştir. İbrahim Efendi ise silah sesi duyduğunu, Paşayı kimin 

vurduğunu bilmediğini140, konaktan çağrılarak ifadesi alınan hizmetçi kız da 

 

 

138 O tarihlerde Sultanahmet’te bulunan eski İbrahim Paşa Sarayı “Hapishane-i Umumiye” 

ismiyle İstanbul’un en büyük hapishanesi idi. Bu hapishanenin bir de hastanesi bulunuyordu. 

Mücahit Özçelik, “Mütareke Döneminde Osmanlı Hapishanelerinin Durumu”, Cumhuriyet 

Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı:14, Yıl:7, Güz 2011, s.27. 
139 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. Gazetenin 3 Kanun-u Evvel 1908 tarihli 

nüshasında Çenberlitaş (Çemberlitaş) önünden geçerlerken bir zabitin revolverinden ateşlenen 

beş el mermi ile vuruldukları, iki merminin İsmail Mahir Paşa’ya isabet ettiği ve derhal vefat 

ettiği, uşağının tehlikeli şekilde yaralandığı ve soruşturma başlatıldığı bilgisi verilmiştir. Sabah, 

3 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6893. Yer olarak “Çenberlitaş” ve “beş el” silah atıldığı 

bilgisine yer verilmiştir. Y.n. 
140 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894,  İbrahim Efendi altı el silah sesi sonrasında 

elinde tabanca bulunan bir adamın Fazlı Paşa tarafına kaçtığını, biraz sonra iki polisin koşarak 

gelip araştırmaya başladığını, o arada şahsın Divanyolu’na çıkarak Kadırga’ya doğru gittiği 

bilgisini vermiştir. Boşboğaz gazetesi abone memuru (Boşboğaz ile Güllabi gazetesi) Feyzi 

Bey, Matbaa-i Osmaniye altındaki dükkanını kapadığı sırada silah sesi duyduğunu asker 

elbiseli birinin koşarak yanından geçtiğini ve “Karakol yok mu?” diye bağırdığını bildirmiştir. 

İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. İfadelerde küçük farklılıklar dikkat çekmektedir. 

Y.n. 
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başında püskül bulunan bir askerin tezkereyi getirdiğini ancak karanlık 

nedeniyle yüzünü görmediğini söylemiştir141. 

Şahitler, genel olarak ateş edenin kim olduğunu bilmedikleri, katilin 

üzerinde asker kaputu ve belinde kılıç bulunması nedeniyle zabit zannedilen 

bir kişi gördükleri, cinayeti işledikten sonra Fazlı Paşa tarafına yürüdüğü142, 

kendisini takip edenler olabileceği düşüncesi ile onları şaşırtmak için “Burada 

karakol yok mu?” diye bağırdığı143 ortak bilgilerini vermişlerdir. Şahitler 

katilin sonra tekrar divan yoluna çıktığı ve orada “Asker caddeye koş” 

dediğini, bu sözleri telaşlı şekilde tekrar ettikten sonra Matbaa-i Osmaniye 

yanındaki sokaktan Kadırga’ya doğru yöneldiği belirtilmişlerdir144.  

İkdam gazetesi, Sabah gazetesinin “fiili cerh ve katlin bir zabit 

tarafından ika edildiğini” yazmasını eleştirmiştir. Bu konuda şahitlerin 

ifadeleri ile kesin hüküm vermenin doğru olmayacağını, asker elbiseli 

denilmekle katilin zabit değil hatta asker olduğuna bile hükmetmenin 

mümkün olmadığını belirtmiştir145. Diğer taraftan yaşanan olay hafiyeler 

üzerinde büyük bir korku yaratmış ve pek çoğu evlerinde saklanmaya 

başlamıştır146. 

Polis tarafından yapılan soruşturma evrakı ve doktor raporu Zabtiye 

Nezareti tarafından Adliye Nezaretine verilmiştir. Soruşturmayı sürdürmek 

üzere Bidayet Başsavcı Muavini Tevfik Bey ile sorgu hakimi olarak Süleyman 

Sırrı Efendi görevlendirilmiştir. 

Polis memurları öldürülen İsmail Mahir Paşa’nın konağına giderek 

maktulün üzerini aramışlar ve üzerinde bir tabanca ile bir zarf bulmuşlardır. 

Polisler bu telgrafı almak istediklerinde Paşa’nın kardeşi olduğunu söyleyen 

uzun boylu bir şahıs “İsmail Mahir Paşa benim kardeşimdir. Ben kendisiyle 

 

 

141 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. Tanin, hizmetçi kızın karanlıkta püskülü 

gördüğü halde askerin yüzünü görmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Tanin, 

4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:124. 
142 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894, Servet-i Fünun, 20 Teşrin-i Sani 1324/3 Aralık 

1908, Numara:169. 
143 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. 
144 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894, Tanin, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:124, 

Servet-i Fünun, 20 Teşrin-i Sani 1324/3 Aralık 1908, Numara:169. 
145 İkdam, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:5218. 
146 Serbesti haberin sonunda “Hafiyeler için şu vaka üzerine en emin mahal adalar addolunmak 

lazım geliyor. Yahut tarik-i ahiret küşadedir” ifadesi yer almıştır. Serbesti, 21 Teşrin-i Sani 

1324/ 4 Aralık 1908. 
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dargınım. Fakat, bu telgrafı vermem” diyerek polislere Paşa’nın kardeşi 

vermemiştir147. Maktulün naaşı 3 Aralık günü defnedilmiştir148. 

Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa’nın imzasına sahip pusulanın İsmail 

Mahir Paşa’nın üzerinden çıkması dikkatleri Harbiye Nazırı üzerine çekmiştir. 

Gazeteler Harbiye Nazırından pusula ile ilgili olarak bilgi almaya çalışmıştır. 

Paşa, Sabah gazetesi muhabiri ile yaptığı görüşmede ilk olarak kendi 

tarafından böyle bir pusulanın yazılmış olmasının mümkün olmadığını 

belirtmiştir. Paşa konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştur; 

“-Evvelki gece dört raddelerinde (10.30 gibi) burada oturuyor iken –

İsmail Mahir Paşa geldi. Sizi görmek istiyor- diye haber getirmişlerdi. –

Gelsin- diye cevap verdim. Biraz sonra nezdime geldi. Kendisi sivil kıyafet idi. 

-Mabeynden bir telgraf aldım. Beni oraya çağırıyorlar. Gideyim mi?- diye 

istizana geldim- sözlerini söyledi. –Ben buna bir şey diyemem. Gidip 

gitmemekte muhtarsın- cevabını verdim. Gitti. İki saat sonra tekrar geldi. –

Düşündüm, gitmek olmayacak, vakit geçtir. Telgrafla cevap vereceğim- dedi. 

–Sen bilirsin- dedik, çıktı gitti. 

Evvelki gün Meclis-i Vükelada iken sadrazam paşa mabeyn-i 

hümayundan bir telgraf aldı.  Bunda –İsmail Mahir Paşa bi telgraf mabeyn-i 

hümayuna davet edildiğini ve Harbiye Nezaretine işar edilmedikçe 

gidemeyeceğine dair bir telgraf keşide etmiş. Kendisine öyle bir davet telgrafı 

keşide edilmemişti. -Tahkik-i keyfiye edilsin- emri mevcut olduğundan İsmail 

Paşa’dan tahkik-i keyfiyet edilmek üzere kendisi nezd-i sadrazamiye celb 

edilmiş ve hatta elinde bulunduğunu iddia eylediği telgrafnamede celb 

ettirülüp muayene olmuştur. Mahir Paşa bu telgrafnamenin bir suretini de 

nezdimde bırakmıştı. Agleb-i ihtimale (büyük ihtimalle) göre bu 

telgrafnamede tasni’ edilmiş (düzmece) bir şey idi. Benim Mahir Paşa’ya 

tezkere göndermiş olduğumu da dün sabah Mahir Paşa’nın biraderi Pertev 

Bey buraya geldiği zaman söylemiştir. 

Bugün Adliye Nezareti istintak dairesinden iki memur nezdime gelip 

Mahir Paşa’nın nasıl geldiğini, nasıl izn ettiğini ve nihayet kendisine ne cevap 

vermiş olduğumu beyan ve ifade ederek ol babda tertip olunan kağıda vaz’ 

imza eyledim. İşte cereyan eden ahval bundan ibarettir.”149 

 

  

 

 

147 Bahsi geçen pusulanın zarfı ve telgraf olmalıdır. Y.n. 
148 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
149 Sabah, 4 Kanun-u Evvel 1908, Numara:6894. 
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Değerlendirme 

İlk olarak dikkat çeken husus; Paşa’nın öldürülmesine kadar gelişmelerin bir 

derinliği olmasıdır. Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa imzalı “Geceki mesele için 

görüşmek üzere gelmeniz lazımdır” şeklindeki pusuladan bir gece önceki 

görüşmenin suikastı planlayanlarca bilindiği anlaşılmaktadır. Daha önceki 

sahte telgraf, daha sonraki bu sahte pusula ve bir gece önce görüşülen konudan 

haberdar olunduğu düşünüldüğünde cinayetin sadece basit bir öldürme 

olmadığı anlaşılmaktadır. Her şeyin önceden planlandığı ve dikkatle 

uygulamaya konulduğu aşikardır. 

İkinci olarak dikkat çeken husus; cinayet ile ilgili saat, kişi, durum, 

olay, olay yeri vs olarak birçok farklı bilgi olmasıdır. Bu bilgilerden biri Ziya 

Şakir’in İttihat ve Terakki II, Nasıl Yaşadı adlı kitabında İsmail Mahir Paşa’ya 

gelen düzmece Harbiye Nazırlığı davet pusulasının gece saat iki civarında bir 

kanun çavuşu tarafından kapıya getirildiği ve kapı açılınca çavuş tarafından 

pusula verilerek; 

“-Paşa Efendi’ye söyleyiniz. Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri şimdi 

kendilerini görmek istiyor”, denilerek oradan derhal ayrıldığı,  

Paşa’nın vurulduğu yer için, tenha olan sokakta bir havagazı fenerinin 

dibine geldiği sırada birbiri ardına üç el silah ateşlendiği, Paşa’nın yüzüstü 

yere düşerek tramvay yoluna doğru yuvarlandığı, 

İsmail Mahir Paşa’yı davete gelen kanun çavuşu henüz çok 

uzaklaşmadığı için Ali Rıza Paşa’nın konağına koşarak nöbetçi yavere; 

“-Efendim. İsmail Mahir Paşa’yı şimdi Divanyolu’nda vurdular. 

Vuranın arkasından koştuk, tutamadık” dediği, 

Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa’ya haber verilince Paşa’nın; 

“-Ne yapalım? Bu zavallının kaderi de böyle imiş. Cenazesini Harbiye 

Dairesi’ne kaldırsınlar. Katili de arayıp, bulsunlar”, emrini verdiği, Paşa’nın 

katilin aranıp bulunmayacağına emin olduğu halde inanmayarak bu emri 

verdiğini150 belirtmiştir. 

İfadelerdeki saat, kanun çavuşu, üç el ateş açılması, kanun çavuşunun 

konağa haber vermesi bilgilerinde farklılıklar vardır. Bir zabitten 

bahsedilmekte iken oysa burada ‘kanun çavuşu’ denilmektedir. Ayrıca altı el 

ateş edildiği bilinirken, pusulayı getiren kişi ile ilgili hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

 

150 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29. 
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“Doğmayan Hürriyet” kitabında Hasan Amca, cinayetten hemen 

sonrasına şahit olduğunu belirterek;  

Gece saat 11.00 veya 12.00 sıralarında151 Sultan Mahmut türbesinin 

karşısındaki Arnavut kaldırımında yürürken “bir dükkan kepenginin 

kapanması”na benzer bir ses duyduğunu, beş on adım ilerisinde iki kişiden 

birinin ortadan kaybolurken diğerinin dizlerinin üzerine çöktüğünü ve 

kalkmak ister gibi hareket etmeye çalıştığı halde kalkamadığını, yerdeki 

kişinin; 

“-Paşayı vurdular. Nah”, diyerek karşı kaldırımdan Kadırga 

istikametinde normal adımlarla uzaklaşan bir pelerinli karaltıyı gösterdiğini, 

sağına döndüğünde ortadan kaybolan kişiyi duvar dibinde yığılıp son nefesini 

almakta bulduğunu, köşe başında “Rauf Eczanesi” kapısından kafasını 

uzattığını gördüğü eczacıya seslenerek; 

“-Adam vurmuşlar, gel de yardım edelim.” dediğini, eczacı gelirken 

pelerinli karaltının kaybolduğu yerden bir bekçinin koşarak geldiğini, 

bekçinin soluk soluğa bir zabitin kendisine bir adamın vurulduğunu, koş 

dediğini söylediğini, orada beliren bir başka adamın sert şekilde bekçiye; 

“-Zabit olduğunu ne biliyorsun?” deyince Bekçinin; 

“-Hayır bilmiyorum, zabit gibi bir şey dedim” diyerek sözlerini tevil 

ettiğini, iki yaralının eczaneden içeri sokulduktan birkaç dakika sonra 

Paşa’nın hayatını kaybettiğini, 

 Bu arada İsmail Mahir Paşa’nın eşinin olay yerine geldiği Hasan 

Amca’nın Paşa’nın eşine; 

“-Hanımefendi, Paşa ağırca yaralıdır. Belki heyecan verirseniz, fena 

bir şey olur, şimdi getireceğiz” diyerek eve gitmesini teklif ettiği, kadın 

şüpheli bir bakış ile metin şekilde “Peki” diyerek Sultanahmet istikametinde 

yürüdüğü ve cenazenin daha sonra konağına götürüldüğü152 bilgisini 

vermiştir. 

 

 

151 Şakir, suikast saati olarak gece 02.00’yi verirken Hasan Amca gece 11.00-12.00 saatleri 

aralığını vermektedir. Gece 11.00-12.00 arası daha makul bir saat görünmektedir. Y.n. 
152 Hasan Amca (Hasan Vasfi Kıztaşı), Doğmayan Hürriyet, Yarıda Kalan İhtilal, Alfa/Arşiv 

yayınları, İstanbul 2013, s.205-207. Hasan Vasfi Kıztaşı, cinayeti kimin işlediği konusunda 

bilgi sahibi olmasa da “Mağdur mu, onu bilmiyorum” diyerek, cinayetin siyasi olduğuna dair 

düşüncesini paylaşmaktan geri kalmamıştır. Değerlendirmesinde “İsmail Mahir Paşa’nın o gün 

işlediği bir günah yoktu… Tetkikime nazaran bu adam sadece bir Arnavut asılzadesiydi ve 

Şemsi Paşa’nın akrabası. Bu itibarla korkulacak zararlı bir adam olarak seçilmişti. Cereyan 

eden vukuata nazaran bunun reaksiyoner bir karakteri olması lazım geliyordu. Bu kadar!... 

Belki bu doğrudur, ama bu işi böyle mahdut ve bu mahiyette teşebbüslerle halletmek 

mümkün olacağını kabul etmek zordu” demiştir. Hasan Amca, a.g.e., s.208. 
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Hasan Amca’nın olay yerinde oluşu ve bu kadar bilgiye sahip olduğu 

düşünüldüğünde şahit olarak ifadesine neden başvurulmadığı Hasan Amca ve 

Zabtiye Nezareti açısından çok düşündürücüdür. 

Paşa’nın ölümü resmi kayıtlara “ Bu akşam saat beşi çarek geçerek 

(11.45) meçhul bir şahıs İsmail Mahir Paşa’nın Sultan Mahmut Türbesi 

civarındaki konağına giderek Harbiye Nazırının kendisini istediği 

bahanesiyle sokağa çıkararak konağa yüzelli metre kadar mesafede” tabanca 

ile önce uşağını yaralayarak sonra Paşa’yı öldürerek kaçmıştır. Bunun üzerine 

zabıtaca katili araştırmak için umumi durum soruşturulmaya başlanmıştır153 

şeklinde geçmiştir. Bu bilgiden Paşa’yı düzmece pusulayı konağa getiren 

kişinin öldürdüğü anlamı çıkmaktadır. Oysa bunu doğrulayacak başka bir 

bilgi bulunmamaktadır. 

Sadrazam Kamil Paşa, Ferik İsmail Mahir Paşa’nın öldürüldüğü gece 

bir meçhul şahıs tarafından hile ile konağından çıkarıldığını belirterek, O’nu 

konağından çıkaran telgrafın öldüren meçhul kişi tarafından tertip olunduğu 

ihtimaline dikkat çekmiş, ancak katilin tutuklanması halinde hakikatin ortaya 

çıkmasının mümkün olduğuna dikkat çekmiştir154. 

Adliye Nazırı Manyasizade Refik Bey ise İsmail Mahir Paşa’nın 

Saray’a davet edildiğini bildiren ve hükümete verilen telgrafın aslının tahkikat 

esnasında hakikatin meydana çıkarılması için incelenmesine gerek 

görüldüğünü belirtmiştir155.  

Ali Cevat Bey Fezleke’sinde önce İsmail Mahir Paşa’ya Saray’a 

gelmesi hususunda bir ferman buyrulduğunu, ancak Paşa’nın şüphelendiği 

için tahkikat yaptığı ve tahkikatı sonucunda Yıldız veya başka bir merkezden 

böyle bir telgraf çekilmediğini anladığına yer vermiştir. Paşa’nın daha sonra 

gelen “Müteakiben ‘Geceki mesele için görüşmek üzere gelmeniz lazımdır’” 

şeklinde Harbiye Nazırı imzalı bir pusula alarak uşağı ile Harbiye Nazırının 

konağına gitmek üzere konağından çıktığı esnada bir asker tarafından tabanca 

ile öldürüldüğünü belirtmiştir156. İlginç olan ise Paşa’nın ilk anda şüphelendiği 

telgrafın, matbu telgraf olup bilgilerinin üzerinde olmasından dolayı 

şüphesinin çabuk kaybolduğu ve tahkikat yapmadığıdır. Paşa’nın asıl 

ilgilendiği Saray’a gidip gitmeme konusudur. Bu konuda Sadrazam ve 

Harbiye Nazırından görüş almaya çalışmıştır. Saray’dan gelen telgrafın sahte 

 

 

153 BOA. Y.A.HUS.00526.00013.002 (19 Teşrin-i Sani 1324 – 2 Aralık 1908 tarihli Sadaret 

Makamına Zabtiye Nezareti Feriki Sami Paşa tarafından yazılan yazı) 
154 BOA. Y.A.HUS.00526.00013.001 (20 Teşrin-i Sani 324 – 3 Aralık 1908 tarihli Sadrazam 

Kâmil Paşa’nın yazısı) 
155 BOA. BEO.3484.261265.1 (30 Kanun-u Evvel 1324 – 12 Ocak 1909) 
156 İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, s.26. 
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olduğu Sadrazam ve Harbiye Nazırı tarafından bilindiği halde cemiyet ile 

karşı karşıya gelmemek için konunun dışında kalmak istedikleri için 

öldürülene kadar bu bilgiyi Paşa ile paylaşmamışlardır.  

Yusuf Hikmet Bayur padişahın eski yaverlerinden ve ünlü hafiyelerden 

İsmail Mahir Paşa’nın davet nedeniyle konağından çıkarken kapısının önünde 

bir asker tarafından tabanca ile öldürüldüğünü belirtmiştir157. Konağından 

çıktığı anda kapı önünde öldürüldüğü bilgisi doğru değildir. 

Üçüncü olarak dikkat çeken husus; İsmail Mahir Paşa’nın neden 

öldürüldüğüdür. İlk akla gelen II.Abdülhamid dönemi hafiyelerden biri 

olmasıdır. Tanınan birçok önemli hafiye varken daha az bilinen İsmail Mahir 

Paşa’ya suikast yapılması tam olarak anlaşılamamıştır. Bu konuda farklı 

görüşler bulunmaktadır.  

Ziya Nur Aksun, İsmail Mahir Paşa’nın Sultanahmet kahvelerinde ileri 

geri konuşan birkaç mülazıma (teğmen) hakaret etmesi ve Padişah’a dil 

uzatmalarına engel olmasını öldürülme nedeni olarak158 göstermiştir. Paşa’nın 

yalnız bu nedenle öldürüldüğünü açıklamak mümkün görünmemektedir. 

Refi’ Cevad Ulunay, İsmail Mahir Paşa’nın tek kurşunla öldürülmesini 

Yakup Cemil’in işi olarak gösterirken, öldürülme nedenini de “…Onu şahsi 

bir mesele için öldürdüğünü zannediyorum” şeklinde belirtmiştir159. Yakup 

Cemil’in şahsi bir konu için bu kadar planlı bir suikast gerçekleştirmesi 

ihtimal dahilinde olmasa gerektir. Cinayetin bir kişi tarafından işlendiği açık 

ise de kimler tarafından planlandığı o kadar açık değildir. 

Ahmet İzzet Paşa suikastin öncelikle İttihat ve Terakki için iyi bir 

durum olmadığına dikkat çekmiştir. Suikaste yönelik; “Bu yüzden cemiyete 

karşı kamuoyu galeyana geldi, binlerce tanınmış hırsız, rüşvetçi, hafiye, hatta 

cani meydanda gezerken, Sultan Hamid ricali arasında adı bile duyulmayan 

bir Arnavut İsmail Mahir Paşa seçilip kandırılarak evinden çıkarılmak ve 

sokakta arkasından kurşunla vurulmak suretiyle öldürüldü. Bununla da bir 

kavmin kızgınlığı çekildi” demiştir160.  

Hasan Amca, neden İsmail Mahir Paşa’ya suikast yapıldığını; o gün için 

bir günahı olmadığı, yalnız Arnavut asilzadesi ve Şemsi Paşa’nın akrabası 

olduğu ve bu nedenle korkulacak zararlı bir adam olmadığı için seçildiğine 

 

 

157 Bayur, a.g.e., Cilt:I, Kısım II, s.129. 
158 Ziya Nur Aksun, II. Abdülhamid Han, Yayına Hazırlayan:Erol Kılınç, Ötüken yayınları, 

Ankara 2010, s.564. 
159 Ulunay, a.g.e., s.209. 
160  Ahmet İzzet Paşa, İstiklal Harbinin Gerçekleri Feryadım, Yayına Haz. Süheyl İzzet Furgaç 

- Yüksel Kanar, Cilt:1, 2. Baskı, Timaş yayınları, İstanbul 2017, s.331. 
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dayandırmıştır161. Hasan Amca bu suikasti İttihatçılar ile tartışmak istediğini 

ancak İttihat ve Terakki çevresinden hiçbir arkadaşının bu tartışmaya 

girmediğini; “adeta bunu Cemiyetin hata etmez Merkez-i Umumisinin 

haklarına tecavüz gibi anlıyorlar, adeta küstahlık sayıyorlardı” diyerek 

değerlendirmiştir162. 

Ziya Şakir, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra cemiyetin omuzlarına ağır 

bir yük bindiğini, korkunç siyasi olaylar ile İstanbul’da halkın parlama 

durumun geldiğini, İttihat ve Terakki’nin bu süreçte halkın II. Abdühamid 

dönemi adamlarına besledikleri kin ve nefretten istifade etmek için bu suikasti 

gerçekleştirdiğine dikkat çekmiştir. Ziya Şakir’e göre cemiyet suikast ile 

eleştirileri azaltmayı amaçladığı için “…birini feda etmek, bütün İstanbul 

halkına kanlı bir ibret dersi vermek” yolunu seçmiştir. Ziya Şakir, İsmail 

Mahir Paşa’nın cemiyeti tahkik için Selanik’e gönderildiği zaman hakkında 

idam kararı verildiğini, kararın Selanik’ten dönüşte uygulamaya konulduğunu 

ve Paşa’nın vapurdaki saldırıda bu nedenle hafif yaralandığını 

belirtmektedir163. 

Hüseyin Cahid (Yalçın) suikast için “Çok anlamsız ve yakışıksız bir 

hareketti. Bunu cemiyetin İstanbul’da yitirmekte olduğu güç ve değerliliği 

elde etmek için, vaktiyle ölümüne hüküm verilmiş bir kimseyi öldürmüş olduğu 

biçiminde fısıldadılar. Herhalde girişim Cemiyetten çıkmışsa büyük bir 

yanlışlıktı. Bir cemiyetin saygınlığı halka dehşet salmak yolu ile 

sürdürülemez” sözleriyle değerlendirmiştir164. Ziya Şakir ve Hüseyin Cahit’in 

değerlendirmeleri oldukça makul görünmektedir.  Ancak 11 Aralık seçimleri 

öncesi suikastın gerçekleştirilmesi de Cemiyet açısından değerlendirme dışı 

bırakılmayacak kadar önemlidir. 

Dördüncü olarak dikkat çeken husus; İsmail Mahir Paşa’nın katilinin 

kim olduğudur. Refi’ Cevad Ulunay, İsmail Mahir Paşa’nın tek kurşunla 

öldürülmesini Yakup Cemil’in işi olarak göstermiştir165. Aksun ise “…Paşa 

adi bir Balkan çetesinden başka bir hüviyet taşımayan İttihat Terakki’nin 

fedaileri tarafından şehid edilmiştir” demiştir166. Süleyman Külçe, Paşa’nın 

ve uşağının Mustafa Necip tarafından öldürüldüğünü belirtmiştir167. 

 

 

161 Kabacalı, a.g.e., s.87. 
162 Kabacalı, a.g.e., s.86. 
163 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.28-29. 
164 Kabacalı, a.g.e., s.87. 
165 Çenberlitaş’ı öldürüldüğü yer olarak vermiştir. Ulunay, a.g.e., s.209. 
166 Aksun, a.g.e., s.564. 
167 Külçe, a.g.e., s.81, Oysa uşağı öldürülmemiş, yaralanmıştır. Y.n. 



 

 

 

 

 

 

 

II. Meşrutiyet Döneminde Öldürülen Bir Hafiye: Ferik İsmail Mahir … 

 

 

 

555 

Ziya Şakir, İsmail Mahir Paşa’nın kendisini Cemiyete unutturmaya 

çalışırken Doktor Nazım Bey’in İsmail Mahir Paşa’yı hatırladığını, Paşa ile 

eski hesabı kapatmak ve İstanbul’a korku salmak için 99. Bölükten Kolağası 

H. Bey’i tekrar İstanbul’a yolladığını söylemiştir168. Doktor Nazım’ın yıllar 

sonra İsmail Mahir Paşa’nın ölümünde karar verici olduğunu169 belirterek, 

anlamsız cinayetin yarattığı kötü etkiden cemiyetin ağır başlı insanlarının 

rahatsızlık duyduğuna, ağır kınamalarda bulunduklarını ve cinayetin Merkezi 

Umumide aşırılar ile ılımlılar arasındaki ayrışmada etkili olduğunu ifade 

etmiştir170.  

Falih Rıfkı Atay, İsmail Mahir Paşa’nın Cağaloğlu semtinde bir fedai 

tarafından vurulmasının171 İttihatçılara bağlı olduğu düşünülen bir komitenin 

Rumeli’den İstanbul’a terör havası estiren ilk cinayeti olduğuna dikkat 

çekmiştir172. Atay, katil için  “Benim çok sonradan öğrendiğime göre” 

diyerek Enver Paşa’nın amcası olduğunu belirtmiştir173. Alpay Kabacalı, 

İzmir suikasti sebebiyle idam edilen Ankara Valisi Abdülkadir’e işaret 

etmiştir174.  

Abdullah İslamoğlu, gizli olan kendi başına hareket etme yetkisi 

olmayan, başlarına olumsuz bir durum geldiğinde kahramanlaştırılarak 

ailelerine Cemiyet tarafından bakılacak olan fedailerin175 en tanınmışlarından 

birinin Yakup Cemil olduğunu belirtmiştir. İslamoğlu, fedai gruplarından 

“Serez Komitesi”ni Meşrutiyet öncesi Şemsi Paşa’nın öldürülmesi,  Nazım 

Bey’in yaralanması, Topçu Alay İmamı Mustafa Efendi’nin öldürülmesi, 

meşrutiyet sonrası İsmail Mahir Paşa, gazeteci Hasan Fehmi Bey, gazeteci 

Ahmet Samim ve Zeki Beylerin öldürülmelerinin sorumlusu olarak 

nitelendirmiştir176. Katili yakalanarak yargılanmadığı için tarihe fail-i meçhul 

cinayetlerden biri olarak geçmiştir. 

 

 

 

 

 

168 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.29. Kolağası H. Bey; Yüzbaşı Halil Bey veya Yüzbaşı Hamdi 

Bey olabilir. Y.n. 
169 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.32. 
170 Şakir, İttihat ve Terakki – II, s.32. 
171 Falih Rıfkı Atay, Batış Yılları, Pozitif Yayınları, 5. Baskı, (Basım yılı yok) s.40.  
172 Atay, a.g.e., s.40. 
173 Atay, a.g.e., s.56. 
174 Kabacalı, a.g.e., s.87. 
175İslamoğlu, a.g.e., s.59. 
176 İslamoğlu, a.g.e., s.59-60. 
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Sonuç 

İsmail Mahir Paşa alay katipliği ve Yanya’da alay eminliği görevlerinde 

bulunmuştur. Yanya’da alay emini iken Avusturya’ya firar etmiş, döndükten 

sonra da kaymakam rütbesi ile tekrar orduda görev almıştır. Gosina ve 

Kalkandelen kazaları ile Sırbistan Hudud komiserliği ve Kırcaali’de Nizamiye 

15. Alay kumandanlığında görev yapmıştır. İsmail Mahir Paşa’nın ne zaman 

hafiye olduğu konusunda bilgi bulunmamakla birlikte, Avusturya’dan dönüşü 

ve kendisine yeniden görev verilmesi ile aynı süreçte hafiye olması kuvvetle 

muhtemeldir. 

Nizamiye 15. Alay kumandanlığındaki görevi sırasında kimseyle 

dostluk kurmaması ve sürekli yalnız dolaşması dikkatlerden kaçmamıştır. 

Kırcaali’de bulunduğu sürede üstlerine karşı tutumu şaşırtıcı olmuştur. Paşa, 

“miralay” rütbesinde iken üstlerinin emirlerine itaatsizlik yapmakta tereddüt 

göstermemiştir. İsmail Mahir Bey’in Kırcaali Mevki Kumandanı Manastırlı 

Mirliva Ahmet Paşa ile aralarında var olan çekişmeyi Saray’ı devreye sokarak 

aşmaya çalışması, hatta etkili olacağına inandığı Edirne’den Şakir Paşa’yı 

dahi harekete geçirmesi düşündürücüdür. Bu durum hafiye dayanışması 

olarak düşünülebilir.  

İsmail Mahir Paşa’nın emre itaatsizliği nedeniyle Edirne’de Divan-ı 

Harp kurulmuş, sorun emre itaatsizlik yapan İsmail Mahir Paşa’nın 

ödüllendirilerek İstanbul’a Teftiş-i Askeri Komisyonuna tayin edilmesiyle 

çözülmüştür. Mirliva Ahmet Paşa’nın İsmail Mahir Bey’in Gümülcine’ye 

kadar gitmesi için bir at dahi vermemesine karşın, aradan yarım saat geçmeden 

Ahmet Paşa’ya Saray’dan İsmail Mahir Bey için on beş hayvan verilmesi emri 

gelmesi İsmail Mahir Bey’in Saray nezdinde ne kadar önemli bir kişi 

olduğunu göstermiştir. Ordu da ast üst ilişkisinin hafiyelik ile ne hale geldiğini 

göstermesi için bu örnek çok önemli olsa gerektir. 

İsmail Mahir Bey İstanbul’a gittikten sonra kızını Teftiş-i Askeri 

Komisyonu Reis-i Sanisi Müşir Ethem Paşa’nın oğluyla evlendirmiştir. Bu 

evlilikte O’nun istikbali için olumlu bir gelişme olmuştur. Bu evlilik sürecinde 

miralaylıktan mirlivalığa (Tuğgeneral) yükseltilmiştir. Yeni rütbesi ile Sisam 

adasında çıkan olaylar için Sisam’da görevlendirilmiş ve Hamidiye 

Kruvazörünün kumandan köprüsünde iken atılan bir mermi ile yaralanmıştır. 

İsmail Mahir Paşa İstanbul’a dönüşünde gösterdiği kahramanlığın mükafatını 

18 Mayıs 1907’de Ferik (Tümgeneral) rütbesine yükseltilerek almıştır. Saraya 

yakınlığının rütbe almasında ne kadar işe yaradığı açıkça görülmektedir. 

“Teftiş-i Askeriye Komisyon-u Ali üyesi ve Fahri Yaveran-- Hazret-i 

Şehriyari” iken ferik olan İsmail Mahir Paşa, 1907’de İttihat ve Terakki 

örgütlenmesini tahkik etmek için Selanik’e gönderilmiştir. Buradaki 
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faaliyetleri ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin dikkatini çekmiştir. Tahkikat 

sonrası İstanbul’a dönmüştür.  

II.Meşrutiyet öncesi 1908’de ikinci kez Nazım Bey’in vurulması 

olayını tahkik için hafiye  heyeti ile Selanik’e gönderilmiştir. Başkanı olduğu 

heyetin tahkikatları İttihat ve Terakki Cemiyeti üzerinde büyük rahatsızlık 

yaratmıştır. Selanik’te işlenen bir kısım cinayetler ile heyetin gözünü 

korkutulmaya çalışmıştır. Bunun üzerine heyet İstanbul’a gitmek için yola 

çıkmadan İsmail Mahir Paşa’nın ölüm emri cemiyet tarafından verilmiştir. 

Bindikleri vapur Gelibolu önlerine geldiğinde heyet üzerine ateş açılmış, 

ölenler ve yaralananlar olmuştur. İsmail Mahir Paşa bu saldırı da hafifçe 

yaralanmıştır. Paşa İstanbul’a dönmüş ve Meşrutiyet hareketi Makedonya’da 

eyleme başlamıştır. II. Meşrutiyet’in ilanı ile hafiyelere karşı tepki açıkça dışa 

vurmuş, bu tepkinin en ağır sonuçlarından biri İsmail Mahir Paşa’yı 

bulmuştur.  

İsmail Mahir Paşa’nın öldürülmesine gelince; İsmail Mahir Paşa, ister 

kendisi Harbiye Nazırı ve Sadrazamı durumdan haberdar etmiş olsun, isterse 

Saray tarafından durumdan kendisi haberdar edilmiş olsun kendisi için sonuç 

değişmemiştir. Paşa oldukça planlı ve profesyonel bir şekilde suikasta kurban 

gitmiştir. 

Paşa, sahte bir telgraf vasıtasıyla Saray'a davet edilmiş, davetin 

cazibesine kapılıp Saray’a koşmayarak ilk suikast girişiminden kurtulmuştur. 

İkinci kez sahte bir pusula ile Harbiye Nezareti'ne çağırıldığında tedbirsiz 

davrandığı için suikasttan kurtulamamıştır. Katil ve planlayıcıların kararlı bir 

şekilde İsmail Mahir Paşa’yı takip ettikleri ve suikast başarılı olana kadar 

peşini bırakmayacakları anlaşılmıştır. 

İsmail Mahir Paşa’nın öldürülmesinde İttihatçıların parmağı olduğu 

hemen hemen kesin olmakla birlikte katilinin kim olduğu ve ne sebeple 

öldürüldüğü tespit edilememiştir. İttihat ve Terakki fedailerinin usulüne 

uygun üç kurşunla öldürülmüş olması, katilin yakalanamaması İttihat ve 

Terakki’ye işaret etmiştir. Suikast İttihat ve Terakki açısından olumlu 

olmamıştır. Anayasanın raftan indirildiği ve hürriyetin hakim olduğu bir 

dönemde İttihat ve Terakkinin normal düzene uyum sağlama sorunu yaşadığı 

ortaya çıkmıştır. 

Servet-i Fünun gazetesi ölümünü haberleştirirken “Devr-i istibdadın 

müthiş, en hain hafiyelerinden biri olan”, “Adalet-i Rabbaniye emhal etse de 

(zamana bıraksada) ihmal etmez. Şu hakikat-i adile bu vakıada sabit oldu. 

İsmail Mahir Paşa, Fehim Paşa’nın bir misili (benzeri) idi. Hatime-i hayatı 

da ona bir nazire gibi oldu” şeklinde son derece şaşırtıcı ifadeler kullanmıştır. 

Yine “Bilhassa istirdad-ı harpte karib zamanlarda Üçüncü Ordudaki 

mücahidin-i hürriyete karşı ne gibi tezvirat (yalan-dolan) ve tedabir-i 
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melanetkeraneye teşebbüs etmiş olduğu meçhul değildir” 177 ifadesi 

kullanılmıştır. Paşa geçmiş dönem etkili bir hafiye olsa dahi herhangi bir 

hukuki nedenle suçlu bulunmamasına karşın gayri hukuki şekilde öldürülmesi 

vicdanları yaralamıştır. Hasan Fehmi ve Ahmet Samim gibi gazetecilerin 

öldürülmesi nedeniyle oluşan vicdani rahatsızlık kadar güçlü ve etkili olmasa 

da benzer bir etki yaratmıştır. 

İstanbul’da yapılan 11 Aralık seçimlerinden 9 gün önce öldürülmesi de 

seçimler ile kısmen ilgili olabileceği düşündürebilir. Bu suikast ile cemiyet 

taraftarlarına güç vermeyi, muhaliflere korku salmayı amaçlamış olmalıdır. 

Ancak amaç bu olsa bile uygulanan yöntem meşru değildir. 
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YENİÇAĞ’DA MÜSLÜMAN HİND 
DEVLETLERİNE OSMANLI ASKERÎ 

YARDIMI ve SONUÇLARI 
 

Zafer GÖLEN  

 

Giriş 

Osmanlı gücünün temeli olan ateşli silahlar I. Kosova Savaşı’ndan (1389) 

itibaren kullanılmıştır. Yıldırım Bayezid döneminden (1389-1402) itibaren ise 

profesyonel bir topçu birliği mevcuttu1. Osmanlılar ilerleyen tarihlerde etkili 

toplar dökmeyi ve 1453’te ateşli silahlar sayesinde İstanbul’u fethetmeyi 

başardılar. Bu başarının yanında Osmanlıları İslâm dünyasının lideri 

konumuna yükselten- İran ve Memlükler ile yaptıkları -savaşların 

kazanılmasında ateşli silahlar çok önemli rol oynadı. 

Osmanlılar ateşli silahları sadece kendileri kullanmadılar. Aynı 

zamanda çeşitli yollarla diğer İslâm ülkelerinde de yayılmasına aracı oldular. 

Özellikle Uzakdoğu’daki Müslüman ülkelerde ve Habeşistan’da ateşli 

silahların yayılmasında Osmanlı teknik personeli büyük katkı sağladı. Bu 

ülkelere Portekizlilerin saldırılarını engellemek için gönderilen Osmanlı 

askerî personeli veya devletle bir şekilde yolları ayrılan teknik personel, o 

ülkelerde top ve tüfek gibi silahların kullanımında öncü rol üstlendiler2. 

Hindistan’daki Sultan Alaaddin Hacı’nın (1296-1316) iktidarı 

döneminde “Seng-i Magribî” denen bir silahın varlığı söz konusudur. Kuzey 

Hindistan’da Lodilerin 1500’den önce Deccan Devletleri’ne karşı top 

kullandıklarına dair de kayıtlar vardır3. 

 

 

 Prof. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

zgolen@mehmetakif.edu.tr 
1 Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları. Osmanlılar Safeviler 

Babürlüler, çev. Bahar Fırat, İstanbul: Ufuk Yayınları, 2013, s.96. 
2 Salih Özbaran, “16. Yüzyılda Asya’da ve Afrika’da Ateşli Silahların ve Askeri Teknolojinin 

Yayılmasında Osmanlıların Rolü”, X. Türk Tarih Kongresi, IV, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 

1993, s.1473-1479. 
3 Yar Muhammad Khan, “Barud-India”, EI2, I, Leiden 1986, s.1068; Iqtidar Alam Khan, 

“Coming of Gunpowder to the Islamic World and North India: Spotlight on the Role of the 
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A. İlk Yardımlar 

Osmanlı-Hind ilişkileri İstanbul’un fethini müteakip başlamıştır. 

İlişkilerin başlamasında Fatih Sultan Mehmed ve Dekkan’ın Behmenli 

Sülâlesinden Vezir Hoca Mahmud Gâvân (1405-1481) büyük öneme sahiptir. 

Mahmud Gâvân, Osmanlı-Hind ticaretinin Balkanlara kadar genişlemesini 

sağlamıştır. II. Bayezid döneminde ise iki memleket arasında karşılıklı elçiler 

gidip gelmiştir4. Fakat 1502’den sonra Hindistan ve çevresinde Portekiz 

tehdidinin ortaya çıkması ilişkilerin çehresini değiştirmiştir. 

Portekizliler Hindistan’a ulaştıklarında bölgede kargaşa hâkimdi. 

Delhi’deki merkezi hükümet dağılmıştı. Müslüman Gücerat Sultanlığı hariç, 

Hindistan’da hüküm süren diğer devletlerin hiç birinin deniz gücü yoktu.  

Gücerat Sultanlığı ise üstün ateşli silahlar karşısında Portekizlilere karşı 

koyacak durumda değildi. Bu yüzden Gücerat sultanları önce Memlük 

ardından da Osmanlı Sultanlarından yardım istemişlerdir. Hem Memlükler 

hem de Osmanlılar bu isteği cevapsız bırakmamış Portekiz tehdidini önlemek 

için ellerinden geleni yapmışlardır5.  

Portekiz saldırılarının artması üzerine ilk olarak Sultan Mahmud 

Beherhâ (1459-1511) Memlüklerden yardım istemiştir. Memlük Sultanı 

Kansu Gavri de Kızıldeniz’de Portekiz tehdidini derinden hissettiğinden ortak 

düşmana karşı mücadele talebine olumlu cevap vermiştir. Gavri, Osmanlıların 

yardımı ile Süveyş’te 12 kadırga inşa ettirerek gemileri saf tunçtan dökülmüş 

Türk topları ile donatmıştır. Yaklaşık 2000 kişiden oluşan bu kuvvet Hind 

Okyanusu ve civarında terör estiren Portekizlilere dur demek için Hindistan 

sahillerine gönderilmiştir. 1508’de Hindistan’a ulaşan filo orada Diuluların 

küçük filosu ile birleşerek Chaul yakınlarında Portekizlileri yenmiştir. 

Savaşta, 1505’te Portekiz’in ilk Hindistan Genel Valisi atanan Dom Francisco 

de Almeida’nın oğlu, 1506 Kalikut Savaşı’nın Portekiz adına kazanılmasını 

sağlayan filo komutanı Laurenço da hayatını kaybetmiştir. Bu savaş 

Portekizlilerin Hindistan’da aldıkları ilk yenilgi olmuştur6. Ancak Diu 

 

 

Mongols”, Journal of Asian History, 30/I (1996), s.27-45; V. J. Parry, “İslâm’da Harb Sanatı”, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 28-29 (1975),  s.203. 
4 M. Yakub Mughul, Kanunî Devri. Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası ve Osmanlı- Hint 

Müslümanları Münasebetleri 1517-1538, İstanbul: Fetih Yayınevi, 1974, s.20-21; a.g.mlf, 

“Portekiz Tehlikesi Karşısında Osmanlı-Müslüman Hind Münasebetleri (1517-1538), İslâm 

Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1-2 (1975), s.37.  
5 Mughul, “Portekiz Tehlikesi”, 38. 
6 Salih Özbaran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu”,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Tarih Dergisi, 31 (1977),  s.78; Nigel Cliff, Son Haçlılar, Türkçesi: Deniz 

Güzelgülgen, Remzi Kitabevi, İstanbul 2013, s.326-329, 331-332. William Weir, Dünyayı 
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yenilgisi Portekizlileri durdurmamıştır. Portekizliler ertesi yıl daha güçlü bir 

filo ile Hind Denizi’ne gelerek Müslüman filosunu yok etmişlerdir. Hatta 

intikam için Mekke ve Medine’yi ele geçirerek kutsal yerleri tahrip etme ve 

Hz. Muhammed’in naaşını kaçırma planları dahi yapmışlardır7. Bu tarihte 

Portekiz baskısı altında kalan tüm ülkeler için tek umut Osmanlılardı. 

Portekiz’in Hindistan Valisi Albuquerque, 1510’da merkeze gönderdiği 

raporlarında Hindistan sahillerini Türklere kapattığını övünerek yazmış ve 

Hindistan’da savaşan Türklerden ele geçirdiği bir tüfeği Lizbon’a 

göndermiştir8. 4 Mart 1510’da gelecekte Portekizlilerin ileri karakolu olacak 

Goa, Albuquerque tarafından ele geçirilmiştir. Şehir bir süre Bicapur Şahı 

Yusuf Adil (1487-1511) ile Portekizliler arasında el değiştirmiştir. 

Albuquerque 1510 Kasım sonunda şehri tekrar almıştır. Mücadele sırasında 

300 Türk, 6.000 yerli hayatını kaybetmiştir. Bu veriler 1510 gibi erken bir 

tarihte Türk askerî uzmanların Hindistan’daki etkinliklerini göstermesi 

bakımından önemlidir. Albuquerque, Türklerin Hindistan Müslümanları için 

ne anlam taşıdığını 1 Nisan 1512 tarihli bir raporunda, “Kızıldeniz’e gidip de 

bu halkı Rumî diye yaratıkların var olmadığına inandırmadıkça, 

Majestelerinin tebaası için bu bölgelerde ne emniyet ne de sulh olabileceğini 

Majestelerine saygı ile bildiririm.” sözleriyle ifade etmiştir9. 

Kızıldeniz’de iyice bunalan Kansu Gavri de Osmanlılardan yardım 

istemiştir. II. Bayezid, Gavri’nin çağrısına olumlu cevap vermiş ve Osmanlı 

yardımı sonucu Memlük Donanması, 1517’de Cidde’ye yapılan Portekiz 

saldırısını püskürtmüştür10. Yavuz’un Mısır’ı fethini müteakip Hindistan’daki 

idareciler yüzlerini İstanbul’a çevirmişlerdir. Gücerat Hükümdarı Muzaffer 

Şah, 15 Eylül 1518’de Sultan Selime’e bir mektup göndererek başarılarını 

 

 

Değiştiren 50 Savaş, çev. M. Mesut Usta-Emine Demirtaş, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2009, 

s.56-57.   
7 İnci Yavuz, “Hindistan’da Batı Sömürgeciliği, Tarihi Koşulları ve İngiliz Doğu Hindistan 

Şirketi”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, 4 (2013) s.177; Weir, Dünyayı Değiştiren 50 

Savaş, s.57.  
8 Salih Özbaran, Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004, s.82, 

83-84. 
9 Mughul, Kanunî Devri, s.53. 
10 M. Yakub Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de Mücadele ve Hicaz’da Osmanlı 

Hâkimiyetinin Yerleşmesi Hakkında Bir Vesika”. Belgeler. 3-4 (1965), s.39-40; Mughul, 

Kanunî Devri, s.60; John Francis Guilmartin Jr, Gunpowder and Galleys Changing Technology 

and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century, London: Cambridge University 

Press, 1974, s.10-11; İdris Bostan, “XVI. Yüzyılda Kızıldeniz’de Osmanlı-Portekiz 

Mücadelesi: Süveyş, Cidde ve Muha Deniz Üsleri”, Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Haz. 

Feridun M. Emecen vd. I, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013, s.358-359; Cliff, Son Haçlılar, 

s.334, 339.  
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kutlamıştır. Bir mektup da Diu Valisi Melik Ayaz tarafından gönderilmiştir. 

23 Kasım 1518 tarihli bu mektupta Melik Ayaz, Selim’den Müslümanların 

koruyucusu olarak bahsetmiştir11. 

Hindistan’da Türk yapımı tüfeklerin kullanımı, Portekizlilerin 

Hindistan civarındaki askerî faaliyetleri ile hemen hemen aynı tarihlere denk 

gelir. Çin kaynakları 1517’de Turfan (Uygur) Sultan’ının Türk yapımı 

tüfekler kullandığını doğrularken, aynı tarihlerde Hindistan’da da Türk 

tüfeklerin kullanımı yaygınlaşmaktaydı. Babur’un 1519’da Becaver’i alırken 

kullandığı tüfekler tamamen Türk menşeliydi. Bu bilgiler Türklerin XVI. 

yüzyılın başından itibaren top, tüfek ve askerî teknik personel ile hem Orta 

Asya hem Çin hem de Hindistan’daki varlıklarını göstermektedir12. Hatta 

Japon tüfeği ile Türk tüfeğini karşılaştıran Çinli askerî uzmanlar Türk 

tüfeğinin daha üstün tek tüfek olduğuna karar vermişlerdi13.   

 

B-Babur Devleti’nde Osmanlı Askerî Personeli 

Hindistan’da ateşli silahların yayılmasında Sultan Babur’un özel bir 

yeri vardır. Babur hayli maceralı geçen saltanat mücadelesi esnasında ateşli 

silahları kullanarak başarılı olmuştur.  O ilk defa, 1519’da Bacevar Kalesi 

kuşatması sırasında tüfek kullanmıştır. Babur’un ateşli silahları 

kullanmasında Ali Kulı ve Mustafa Rumî adlı iki Türk’ün rolü büyüktür. 

Babur, Ali Kulı’dan “üstad” olarak bahsetmektedir14.  

Babur’un Kuzey Hindistan’a yerleşmesine yol açan Panipat Savaşı’nda 

(1526) ise top dikkate değer bir rol oynamıştır15. Ali Kulı’nın komutasında 

kullanılan toplar ve onun tavsiyesiyle uygulanan savaş taktikleri sayesinde, 

Babur kendi kuvvetlerinden sayıca çok üstün olan Afgan ve Racput ordularını 

yenmiştir. Ali Kulı Babur kuvvetlerini standart Osmanlı düzenine uygun 

 

 

11 Mughul, Kanunî Devri, s.83. 
12 Iqtidar Alam Khan, Gunpowder and Firearms Warfare in Medieval India, New Delhi: 

Oxford University Press, 2004, s.53, 64, 70. 
13 Kazuaki Sawai, “Japon Teknolojisine Karşı: XVI. Yüzyılda Doğu Asya’da Osmanlı 

Tüfeğinin Yeri”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular, Editör: Feridun M. Emecen, İstanbul: 

Kitabevi, 2008, s.344. 
14 Mehmed Zahîrüddin Babur, Baburnâme, Haz. Reşit Rahmeti Arat, Ankara: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 1985, s.344; Khan, Gunpowder and Firearms, s.70-71; Halis Bıyıktay, Timurlular 

Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989, s.30, 36, 39-40, 

46; Halil İnalcık, “The Socio-Political Effects of the Diffusion of Fire-arms in the Middle East”, 

War, Technology and Society in the Middle East, Edited by V.J. Parry and M.E. Yapp, London: 

Oxford University Press, 1975, s.204-205. 
15 Baburnâme, s.424, 428; Bıyıktay, Timurlular Zamanında, s.36-37; Khan, “Barud-India”,  

s.1068-1069; Parry, İslâm’da Harb Sanatı,  s.203. 
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biçimde örgütlemiştir. Bu sisteme göre, merkezde topçularla silahlı 

piyadelerin bulunduğu katar kalesi, kanatlarda ise atlı okçular 

konuşlanmıştır16. Ali Kulı, Panipat Savaşı’nın hemen ardından 1600 adım 

uzağa taş fırlatabilen bir top dökmüş ve bu top Kanya (Kanvaha) 

Muharebesi’ndeki başarılı atışlarından dolayı “gazi” olarak adlandırılmıştır17. 

Babur, Kanva’da da Panipat Muharebesi’ndeki taktiği kullanarak 

başarılı olmuştur. Çitor Racası Rana Sanga komutasındaki 200 bin piyade, 

1000 süvari ve 1000 savaş filinden oluşan Hindu ordusuyla Babur’un 

kuvvetleri 1527’de  Kanva’da karşı karşıya gelmiştir. Babur ordu merkezinde 

konuşlu ateşli silahlara dayanamayan Raçput kuvvetleri yenilmişlerdir. Hatta 

Sanga’nın müttefiklerinden Hasan Han Mevât başta olmak üzere onlarca 

komutan tüfekle vurularak hayatını kaybetmiştir18. Babur galibiyette Osmanlı 

usulü ordu düzeninin etkisini, “İhtiyat göz önüne alınarak, Rum gazileri gibi 

askerin önünde bulunan tüfenkçi ve radendâzları muhafaza için, arabalardan 

bir sıra tertip edilerek, birbirine zincir ile bağlandı19.” sözleriyle ifade eder. 

O, Mustafa Rumî’den “asrımızın biriciği” olarak bahsederken, Ali Kulı’yı ise 

savaşın kazanılmasındaki en önemli aktör olarak över20. 

Babur, 29 Ocak 1528 Çendiri’nin fethinde de Ali Kulı’nın döktüğü 

topları kullanmıştır. Kuşatma devam ederken Babur, Ali Kulı’nın yanına 

gelmiş ve top atışları onun nezaretinde gerçekleşmiştir. Ölene dek her 

mücadelesinde Ali Kulı ve Mustafa Rumî’yi yanından ayırmamış, onları 

sürekli ödüllendirmiştir21.   

Babur’un ölümünden sonra yerine geçen oğlu Hümayun zamanında 

Osmanlı-Babur ilişkileri Gücerat ordusundaki Osmanlı askerî personeli 

yüzünden istenilen düzeyde olmadı. Ancak Osmanlı Devleti kendi Güney 

Eyaletleri’nin (Habeşistan, Yemen, Basra, Aden) güvenliği için Portekiz’le 

mücadeleye devam etmiştir. Nihayet 1551’de Sultan Süleyman Portekiz 

tasallutuna son vermek için tecrübeli denizci Pîrî Reis komutasında 30 gemilik 

bir donanmayı Hind Denizi’ne göndermiştir. Pîrî Reis bazı başarılar 

kazanmışsa da istenen sonucu elde edememiş ve Portekiz baskısı sonucu 

Basra’ya sığınmıştır. Donanmayı Basra’da bırakarak üç gemi ile Basra’dan 

ayrılan Pîrî Reis Bahreyn açıklarında bir gemisini daha kaybetmiş ve iki gemi 

 

 

16 Streusand, Ateşli Silahlar, s.254; Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, c.II, Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 1987, s.21-22; Khan, Gunpowder and Firearms, s.63. 
17 Baburnâme, s.485-486, 496, 542-543; Khan, Gunpowder and Firearms, s.64. 
18 Baburnâme, s. 499-523; Bıyıktay, Timurlular Zamanında, s.39, 40. 
19 Baburnâme, s. 513. 
20 Baburnâme, s. 517, 519-520. 
21 Baburnâme, s.538, 542-543, 556, 596-598. 
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ile Mısır’a ulaşmıştır22. Pîrî Reis, Basra ve Mısır’daki idarecilerle yaşadığı 

problemler ve donanmayı Basra’da bırakması sebebiyle suçlu görülerek 

1553’te idam edilmiştir23. 

Pîrî Reis’in ardından Basra’daki donanmayı getirmekle Katif (Bahreyn) 

Sancakbeyi Murad Reis görevlendirilmiştir. Ancak onun da başarısız olması 

sebebiyle yerine Seydi Ali Reis getirilmiştir. Seydi Ali Reis 1553’te görevinin 

başına geçmek için yola çıkmış, ancak hem kötü hava şartları hem de Portekiz 

saldırıları yüzünden o da başarısız olmuş ve donanma Hindistan kıyılarına 

savrulmuştur. Bir süre Gücerat’ta kalan Seydi Ali Reis, 16 Eylül 1555’te 

Hümayun Şah’ı ziyaret etmiştir.  Şah ona kendisiyle kalması teklifinde 

bulunmuştur. Fakat Ali Reis bu talebi kibarca geri çevirmiştir. Buna rağmen 

Hümayun’un ısrarı üzerine Muson mevsiminde Hindistan’da kalmaya razı 

olmuştur. Tam yola çıkacakken Hümayun’un merdivenden düşüp ölmesi 

üzerine tahta çıkan oğlu yeni hükümdar Ekber onları bırakmamıştır. Bu 

yüzden Seydi Ali Reis’in İstanbul’a dönmesi uzun sürmüştür24. 

Hindistan’da Osmanlı-Portekiz mücadelesi ve tarafların ellerindeki 

askerî teknolojiyi bölgedeki yerel yöneticilerle cömertçe paylaşması, bu 

devletlerin de silahlanmasıyla sonuçlanmıştır. XVI. yüzyılın sonlarına doğru 

ateşli silahlar Hind Yarımadası’ndaki devletler için savaşların vazgeçilmez 

unsuru olmuştur. Oğlu Cihangir’in yazdığına göre, Ekber Şah (1556-1605) 

Raca Meymûn’la mücadeleye başladığında, Raca’nın ordusunda 50.000, 

Ekber Şah’ın ordusunda ise 20.000 topçu ve 2.000 top mevcuttu. Aynı şekilde 

Gücerat ordusunda da 20.000 topçunun varlığı söz konusudur. Güceratlılarla 

yapılan mücadelenin kaderini de topçular belirlemiştir. Ekber 1572’de 

Gücerat Sultanlığ’ını topraklarına kattıktan sonra Sürrat’te bulunan Osmanlı 

dökümü topların bir kısmını Agra’ya transfer etmiştir25. Ekber ordusunu 

Osmanlı savaş usullerine göre düzenlerken, Osmanlı timar sisteminin bir 

benzerini de Hindistan’da kurmuştur26.    

 

 

22Seydi Ali Reis, Mir’âtü’l-Memâlik, Haz. Mehmet Kiremit, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1999, 

s.73.  
23 Cengiz Orhunlu, “Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis”, Belleten, 134 (1970), s.235-248; Nejat 

Tarakçı, Deniz Gücünün Osmanlı Tarihi Üzerindeki Etkileri, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 

İstanbul 2009, s.186-187. 
24 Mir’âtü’l-Memâlik, 72-83, 107-108, 120-121,  
25 Nûrü’d-dîn Cihângîr Şâh, Târîh-i Selîm Şâh. IV. Bâbürlü Hükümdârı Cihângîr Şâh’ın 

Hâtırâtı, Tercüme: Nevres-i Kadîm, Haz. Fahri Unan, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013, s.97-

98, 101, 108; Khan, Gunpowder and Firearms,  s.95. 
26 Christon I. Archer, John R. Ferris, Holger H. Herwig, Timothy H. E. Travers, Dünya Savaş 

Tarihi, çev. Cem Demirkan, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 2006, s.177; Khan, 

Gunpowder and Firearms, s.146-147. 
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Osmanlı askerî sisteminin ve teknik personelinin Hind 

Yarımadası’ndaki etkisi ilerleyen yıllarda da devam etmiştir. Sultan 

Evrengzib de (1658-1707) Osmanlı savaş usullerine göre düzenlemiş ordu 

yapısını devam ettirmiştir. 1720’lerde ise Muhammed Şah’ın topçu 

birliklerinin komutanı Kulı Han adlı bir Türk’tü. Kullanılan çakmaklı 

tüfeklerin tamamı ise neredeyse Osmanlı yapımı veya stili idi27.  

Topa nazaran tüfeğin Hindistan’a girişi tamamen Osmanlı askerî 

uzmanları tarafından sağlandığından, bunun etkisini dil üzerinden de takip 

etmek mümkündür. Özellikle Güney Hind dillerinde tüfeğe dair terminoloji 

genellikle Türkçe’dir. Mesela “tüfek” Tamil dilinde “thuppaki”, Telagu 

dilinde “tupaki”dir28. Babur’un ordusunda 1.200 tüfekçi varken, Hümayun 

zamanında bu sayı 5.000’e, Şir Şah iktidarında ise 25.000’e, 1595’te Ekber 

Şah zamanında ise 35.000’e çıkmıştır29. 

 

C- Gücerat’a Askerî Yardım  

Babur’un ordusunda olduğu gibi, Gücerat Sultanlığı’nda da Osmanlı 

askeri uzmanları mevcuttu. 1531’de Portekiz Valisi Nuno da Cunha Diu’ya 

gittiğinde orada Rumî olarak anılan Osmanlı askerî uzmanlarıyla 

karşılaşmıştır. 1528’de Selman Reis’in öldürülmesinden sonra kendini Yemen 

hâkimi ilân eden yeğeni Mustafa Bayram daha fazla bölgede tutunamayarak 

beraberindeki 26 gemi ve toplarla Bahadır Han’ın daveti üzerine Hindistan’a 

gitmiştir. Filo mürettebatının 1.300’ü Arap 600’ü Türk’tü. Mustafa Bayram 

1531’de Diu’ya varır varmaz derhal adanın savunmasını üzerine almıştır. 

Türk topçu birliğinin konuşlandığı şehrin kalesi güçlendirilmiş ve kente 

yapılan saldırı püskürtülmüştür. Önceleri kimle savaştıklarını anlayamayan 

Portekizliler, gemilerin Selman Reis’in kız kardeşinin oğluna ait olduğunu 

öğrenince, “Ona mukavemet edemeyiz” diyerek 31 Şubat 1531’de kuşatmayı 

kaldırmış ve Goa’ya çekilmişlerdir. Tarih-i Şihri’ye göre, mücadele sırasında 

1500 Portekiz askeri öldürülmüş, birçok esir alınmış, 40 yelkenli gemi 

batırılmış, 20’si de ele geçirilmiştir. Bu başarı üzerine Bahadır Şah, Mustafa 

Bayram’a Rumî Nâsır Han ve kethüdası Hoca Sefer Selman’a da Hüdavend 

Han unvanlarını vermiş, Mustafa Bayram’ı Mahim ve Diu bölgelerine, Hoca 

 

 

27 Archer vd., Dünya Savaş Tarihi, s.179-180, 182-183; Khan, Gunpowder and Firearms, s.137. 
28 Kenneth Chase, Ateşli Silahlar Tarihi, çev. Füsun Aytaç-Tunç Aytaç, İstanbul: Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2008, s.164, 180, 293. 
29 Khan, Gunpowder and Firearms, s.129, 132-133, 150. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

570 

Sefer’i de Sürrat Valiliği’ne tayin etmiştir30. Mustafa’nın başarısında 

beraberinde getirdiği tunçtan dökülmüş topların büyük rolü vardır31. 

Mustafa Bayram’ın zaferi Osmanlı askerlerinin ve teknik personelinin 

Hindistan’da zaten var olan şöhretlerini daha da artırmıştır. Türk danışmanlar 

sayesinde Sultan Bahadır mükemmel toplara sahip olmuştur. Bu toplar 

arasında 1533’te dökülmüş olan 50 kg top fırlatabilen bir bacaluşka da 

bulunmaktaydı. Bahadır Şah’ın saray şairlerinden olan Muti‘î’nin Ganc-i 

Me‘ânî adlı eserinde yer alan bilgilere göre, Portekizlilerle yapılan 

mücadelelerde gerek Mustafa Bayram’ın döktüğü toplar, gerekse 

Osmanlılardan ithal edilen toplar etkin rol oynamıştır. Gücerat’ta dökülen 

toplardan birine Sultanın adına ithafen Ba‘d-i Bahadır Şâhî, Osmanlılardan 

ithal edilen iki topa ise Leylâ ve Mecnûn adları verilmiştir. Muti‘î’nin 

anlattığına göre, 1531’de Diu’yu ele geçirmek için uğraşan Portekiz gemileri 

Mecnûn’dan atılan toplarla “cayır cayır tutuşmuş, sanki alevler suya 

karışmıştır”. Leylâ, Selman Reis tarafından dökülmüşken, Mecnûn’un, 

Mustafa Bayram tarafından döküldüğü sanılmaktadır32. 

1534’te Bahadır Şah ile Hümayun arasındaki savaşta Bahadır Şah 

yenilmiştir.  Yenilgi sonrasında Bahadır Şah’la Mustafa Bayram’ın arası 

açılmış, Mustafa Bayram Mandasor’da Bahadır Şah’tan ayrılarak Hümayun’a 

sığınmıştır. Durumun tehlikeli bir hal alması üzerine Bahadır Şah 

Portekizlilerle anlaşarak, yardım karşılığında onların Diu gibi stratejik bir 

yerde kale inşa etmelerine izin vermiştir. Fakat kısa süre sonra yaptığı hatayı 

anlayarak 1536’da değerli hediyelerle donanmış büyük bir elçilik heyetini 

İstanbul’a göndererek Kanunî’den yardım istemiştir. Edirne’de Sultanın 

huzuruna kabul edilen heyet Osmanlı yardımını elde etmeyi başarmıştır. 

Ancak donanma hazırlıklarını yeni tamamlamışken 13 Şubat 1537’de Bahadır 

Han Portekizliler tarafından öldürülmüştür. Bahadır öldürülürken yanında 

bulunan Hoca Sefer Selman da çıkan çatışmada yaralanmıştır. Ancak daha 

evvel iyilik yaptığı bir Portekizli tarafından kurtarılmış ve ilerleyen günlerde 

Müslüman halkın yatışmasını sağlaması için Diu’ya idareci tayin edilmiştir33. 

 

 

30 Mughul, Kanunî Devri, s.107-108. Safvet, “Şark Levendleri”, Tarih-i Osmanî Encümeni 

Mecmuası, 24 (1332), s.1533. 
31 Ertuğrul Önalp, Osmanlının Güney Seferleri, Ankara: Berikan Yayınevi, 2010, s.113.  
32 Özbaran, “16. Yüzyılda Asya’da”, 1476-1477; İqtidar Husain Siddiqi, “Hindistan Müslüman 

Sultanlıkları İle Osmanlılar Arasındaki Kültürel ve Diplomatik İlişkiler”, XV ve XVI. Asırları 

Türk Asrı Yapan Değerler, Editör Abdülkadir Özcan, İstanbul 1991, s.119-120. 
33Mughul, Kanunî Devri, s.110, 112-127; Enver Konukçu, “Bahadır Şah Gucerâtî”, DİA, I, 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, s. 457. 
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Mustafa Bayram ise Hümayun’dan istediği karşılığı alamamış, daha sonra 

tehlikeli bulunup zehirlenerek öldürülmüştür34. 

Kanunî, Bahadır Şah’ın öldürülmesinden iki ay önce Mısır Beylerbeyi 

Hadım Süleyman Paşa’ya bölgenin Portekizlilerden temizlenmesi emrini 

vermiştir35. Hadım Süleyman Paşa komutasındaki 90 parçalık Osmanlı 

donanması 22 Haziran 1538’de yola çıkmıştır.  Filo mürettebatı 7.000 kişiden 

fazlaydı. Bunların 1.500’ü Yeniçeri, 2.000’i okçu, 500’ü Memlük ve 2.000’i 

erdi. Askerlere ilave olarak çok sayıda teknik personel de filoyla beraberdi. 

Filonun silah envanterinde yer alan kale dövmeye yarayan büyük toplar ise 

Osmanlı idaresinin bölgedeki Portekiz varlığını sona erdirme niyetinde 

olduğunun açık göstergesidir. Süleyman Paşa’nın Diu’ya geldiğini öğrenen 

Hoca Sefer Selman ailesini alarak Diu’dan kaçarak Mahmud Şah’a sığınmış 

ve onu Diu üzerine bir ordu sevk etmeye ikna etmiştir. Hoca Safer 7.000’i 

kendi, 8.000’i Alu Han komutasında olmak üzere 15.000 kişilik bir orduyla 

Diu üzerine yürümüştür. 24 Haziran 1538’de Diu kuşatılmış, fakat Hoca Sefer 

yaralandığı için kale alınamamıştır. Süleyman Paşa 4 Eylül 1538’de Diu’ya 

ulaştığında şehir alınmış, ancak kale düşürülememişti. Paşa ile görüşen Hoca 

Sefer ondan top ve cephane istemiştir. Kendisine destek verilen Sefer 

kuşatmayı sürdürmüştür. Türk donanması bu sırada Diu çevresindeki Portekiz 

istihkâmlarını ele geçirmek üzere hareket geçerek Gogala tabyasını ele 

geçirmiştir. Ardından Diu muhasara altına alınmıştır. Bombardıman için 

birbirinden 60 ilâ 100 adım uzaklıkta 130 toptan oluşan 6 ayrı batarya teşkil 

edilmiştir. Bu toplardan dokuzu 90 librenin üzerinde ağırlığı olan gülleler 

atabiliyordu. İlk bataryada 150 ilâ 200 libre demir gülleler atabilen 2 büyük 

top bulunuyordu. Toplar arasında 300 ilâ 400 libre demir top atabilen birkaç 

süper top da mevcuttu. 4 Ekim’de başlayan bombardıman ay sonuna kadar 

devam etmiş ancak Portekiz direnişi kırılamamıştır. Süleyman Paşa, 2 

Kasım’da son bir saldırı daha yapmış ancak başarılı olamamıştır. Sultan 

Mahmud, Paşa’nın Hindistan’a gelirken Aden’in fethi sırasında Emir Şeyh 

Amir bin Davud ve vezirini öldürtmesi yüzünden, Süleyman Paşa’nın 

kendisine zarar vereceğinden şüphelenmiş ve onu bölgeden uzaklaştırmak 

amacıyla Portekiz donanmasını yardıma çağırmıştır. Portekiz donanmasının 

yaklaşması üzerine Süleyman Paşa kalan askerleriyle 6 Kasım 1538’de 

Diu’dan ayrılmıştır36.  

 

 

34 Önalp, Osmanlının Güney Seferleri, s.120.  
35 Mughul, Kanunî Devri, s.130-131. 
36 Mughul, Kanunî Devri, s.142-147; Özbaran, “Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu”, 

98-100; Bıyıktay, Timurlular Zamanında, s.49; Safvet, “Bir Osmanlı Filosunun Sumatra 

Seferi”, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 10 (1329), s.612. 
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Hadım Süleyman Paşa’dan sonra Gücerat’a varan Seydi Ali Reis’in 

orada bulunması planlanmış bir hareket değildi. Ali Reis 1554’te Gücerat’ın 

Sürrat limanına ulaştığında, siyasi ortam karışıktı ve kendi deyimiyle Osmanlı 

askerleri kurtarıcı gibi karşılanmıştır. Gücerat’a Sultan Mahmud 

öldürüldüğünde ulaşan Ali Reis kendini taht kavgasının içinde bulur ve 

mücadelede geleceğin sultanı Ahmed’i destekler. Ahmed, Seydi Ali Reis’in 

mürettebatındaki tüfekçiler ve 200 adamını yanına almıştır. Osmanlı 

Donanması’nın Sürrat’ta olduğunu öğrenen Portekizliler de onları ele 

geçirmek için Sürrat önlerine gelmişlerdir. Fakat iki ay süren bir mücadele 

sonunda geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Gücerat’ta karışıklık sona erince 

Osmanlı askerlerinin tamamına yakını silahlarıyla birlikte Sürrat Hâkimi 

Hüdâvend Han’ın hizmetine girmişler, Seydi Ali Reis’in yanında ise sadece 

50 asker kalmıştır. Sultan Ahmed ise Hindistan’da kalması karşılığında 

Bervec vilayetini Ali Reis’e vermeyi dahi teklif etmiştir. Bu teklife geri 

çeviren Seydi Ali Reis memleketine dönmeyi tercih edecektir37.  

 

D-Açe’ye Askeri Yardım 

Hind Okyanusu’nda Portekiz tehdidine maruz kalan bir başka 

Müslüman ülke Açe Sultanlığı idi. Açe Sultanlığı da Osmanlı askerî 

yardımlarından istifade eden yerler arasındadır. Osmanlı silah ustaları 

1530’da Açe’ye ulaşmıştır. Bu tarihlerde gerek Kızıldeniz, gerekse Hindistan 

civarındaki Portekiz yayılmasının önündeki tek engel Osmanlı askerleri idi38. 

Hadım Süleyman Paşa’nın Hind seferinden cesaret alan Sultan 

Alâeddin, Kanunî’den yardım için İstanbul’a bir elçi göndermiştir. İstediği 

yardımı alan Alâeddin 1547’de Portekizlilerin elindeki Malakka’yı almak için 

5.000 kişilik bir kuvvetle 60 gemilik bir donanma sevk etmiştir. Bu 

kuvvetlerin en seçkin birliği Türk ve Yeniçerilerden oluşmaktaydı. İlerleyen 

yıllarda Portekiz baskısı artınca Alâeddin bir kez daha İstanbul’a elçi 

göndererek Osmanlı yardımına başvurmuştur39.  

Elçiler İstanbul’a ulaştığında Kanunî Zigetvar seferine çıkmış 

durumdaydı ve maalesef o seferde ölecektir. Elçiler ondan sonra hükümdar 

olan II. Selim ile görüşmüşlerdir. Selim de onların taleplerini geri 

çevirmeyerek İskenderiye Kaptanı Kurdoğlu Hızır Reis’i bu işle 

 

 

37 Mir’âtü’l-Memâlik, 90-91, 94, 96. 
38 B.O.A., Mühimme Defteri, nr:7, Hüküm:571-572; Özbaran, Sınırdaki Osmanlı, s.100; 

Bostan, “XVI. Yüzyılda Kızıldeniz’de Osmanlı-Portekiz”, 345-347. 
39 Razaulhak Şah, “Açi Padişahı Sultan Alâeddin’in Kanunî Sultan Süleyman’a Mektubu”, 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları 

Dergisi, 8-9 (1967), s.374. 
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görevlendirmiştir. Hızır Reis, 15 kadırga, 2 barça, 7 topçu, yeterli miktarda 

asker, dülger, demirci, kalafatçı, nakkaş, hisar dövmek için bacaluşka, şakyoz, 

hevâyî top, barut, 300 kazma, 300 kürek ve silah ustaları tedarik etmiştir. 

Gemilerle birlikte 30 darbzen ve 100’er dane fındık ve 1000 adet yuvalak 

götürülmesi için de topçubaşına emir verilmiştir. Tedbiri elden bırakmayan 

Osmanlı Hükümeti, cephane karaya çıkarıldıktan sonra, gemilerdeki askeri 

düzenin bozulmaması ve herhangi bir baskına karşı uyanık olmaları 

konusunda gemi kaptanları ve Süveyş Donanma Komutanı Mahmud Bey’i 

uyarmıştır40.  

Hızır Reis Açe’ye hareket edeceği zaman Yemen’de Zeydî İmam 

Mutahhar büyük bir isyan çıkardığından, Açe misyonu iptal edilerek Hızır 

Reis Yemen’e gönderilmiştir. İsyana rağmen Açe’yi unutmamıştır. Açe’ye 

gönderilecek malzemelerin üretimi 22 Ocak 1568’de tamamlanmış ve 

sevkiyata başlanmıştır. İçlerinde silah ustaları bulunan iki gemi, mühimmatla 

birlikte Açe’ye gönderilmiştir.  Açe’ye giden Osmanlı askerleri özellikle 

gönüllüler arasından seçildiğinden41, geri dönmeyerek oraya yerleşmişler, 

Açe’nin savunmasında kritik görevler üstlenmiştir.  

Portekizli tarihçi Diogo de Couto’ya göre bu yardım esnasında Açe’ye 

500 Türk, çok sayıda büyük top, mühimmat, teknik eleman ve top ustaları 

gönderilmiştir. Açe Sultanı Alâeddin bu ustaların yardımıyla büyük toplar 

döktürmüştü. Açe ile doğrudan ilişkiler 1580’lerde kesilmesine rağmen 

Açe’deki Osmanlı etkisi ise daha uzun yıllar devam etmiştir. 1612’de 

Portekizlilerin elindeki Deli’yi almak üzere başlatılan kuşatması sırasında, 

Osmanlı askerî uzmanların yerel askerlere öğrettikleri savaş taktikleri 

Açelileri başarıya götürmüştür. Sultan İskender Muda (1603-1636) da 

yeniçeri sistemine çok yakın bir sistem kurmuştur42. Bu sayede Müslüman 

Hanedanlar Portekizlilere karşı koymuş, varlıklarını devam ettirebilmişler, 

İspanyolların Güney Amerika’da kurdukları türden bir hâkimiyet Hind 

Yarımadası ve çevresinde kurulamamıştır. 

 

E-Surî Devleti’nde Osmanlı Askerî Personeli 

 Sûrî Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Şîr Şah (1540-1545), 

Hümayun ve Hindu Racputlara karşı kazandığı başarıları Osmanlı 

coğrafyasından gelen Türk danışman ve askerî personele borçludur. Bu teknik 

 

 

40 B.O.A., Mühimme Defteri, nr:7, Hüküm:233- 234, 236, 238, 244, 571-72, 586-87, 597; Şah, 

“Açi Padişahı”, 377-378 
41 B.O.A., Mühimme Defteri, nr:7, Hüküm: 239, 611, 614, 616, 708, 725, 731. 
42 Özbaran, “16. Yüzyılda Asya’da”, 1478-1479. 
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personel onun ateşli silahları edinmesi ve kullanmasında büyük rol 

oynamıştır. Şîr Şah’ın ordusunda görev yapan Seyyid Ahmed Rumî, Şîr 

Şah’ın Dakka yakınlarındaki Sonargaon’da kurmuş olduğu silah 

fabrikalarında1541-1543 yılları arasında 132 librelik (59.796 kg) bronzdan 

küçük toplar dökmüştü. Onun döktüğü darb-zenler (küçük top)  Babur’un 

ordusunda kullanılan darb-zenlerden daha gelişmiş, döküm maliyeti daha 

ucuz ve kullanmak için bir platforma ihtiyaç duyulmadığından kullanımı daha 

pratikti43.  

Şîr Şah 1545’te Racpûtlara karşı Kalincar’da ölümüyle sonuçlanacak 

bir mücadeleye giriştiğinde ordusunda 4.000 darb-zen bulunmaktaydı. Darb-

zenlerin ağırlıkları 60-73,5 kg arasında değişmekteydi. Bu sayıya 

baktığımızda Şîr Şah’ın 1540’tan itibaren 5 yıl içinde ciddi bir silahlanma 

içinde olduğu görülür. Osmanlı askerî personelinin teknik becerileri Şir Şah’ın 

Hümayun’a karşı kazandığı başarılar gibi, zaman zaman bölgedeki 

mücadelelerde belirleyici olmuştur. Oğlu İslam Şah’da (1545-1552) tıpkı 

babası gibi Osmanlı teknik personelini istihdama devam etmiştir. Diğer Hind 

devletlerinde olduğu gibi büyük bronz toplar dökülmüştür. Bu topların her biri 

2-3 fil ve 400-500 asker tarafından taşınabiliyordu. Adil Şah döneminde 

(1554-1555) Surî ordusunda bu toplardan 50 adet vardı. Daha sonra bu 

silahlar, topları ele geçirerek kendini hükümdar ilan eden Hemu’nun eline 

geçmiştir. Ancak Hemu güçlü Babur ordusu karşısında dayanamamış ve II. 

Panipat Savaşı’nda topları Ekber’e kaptırmıştır44. 

Türk topçularının döktükleri toplardan günümüze kalan en büyük top, 

adı Malik Meydan yani Savaş Meydanının Sultanı olan dökme bronz bir 

toptur. Malik Meydan, Türk silah ustası Muhammed bin Hasan Rumî 

tarafından 1548-49’da Nizam Şah için Ahmadnagar’da dökülmüştür. Malik 

Meydan, 4,45 cm uzunluğunda, 1,5 metre çapında, 55 ton ağırlığında, hazne 

genişliği 70 cm olan, o dönemden bugüne kalan dünyadaki en büyük dökme 

bronz toptur. Top, 10 fil, 400 öküz ve yüzlerce asker tarafından 

taşınmaktaydı45.   

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin Hindistan Yarımadası ve civarında kurulmuş Müslüman 

devletlere yardımı temelde bir prensip meselesi olarak ele alınmalıdır. 

1517’den evvel İstanbul Fatihi olarak dindaşlarına yardım söz konusu iken, 

 

 

43 Khan, Gunpowder and Firearms, s.74, 78, 88. 
44 Khan, Gunpowder and Firearms, s.74, 79, 94. 
45 Khan, Warfare in Medieval India, s.78-79, 89. 
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bu tarihten sonra Halifetü’l-müslimîn olarak yardım söz konusudur. Yardımlar 

doğrudan ve dolaylı olarak iki şekilde değerlendirilmelidir. Selman Reis, 

Hadım Süleyman Paşa, Pîrî Reis, Seydi Ali Reis, Kurdoğlu Hızır Reis gibi 

resmî kimliği olan kimseler daha ziyade Portekiz tehdidinin Kızıldeniz ve 

Hind Okyanusu’nda ortaya çıkmasıyla bir nevi zorunluluk olarak bölgeye 

gönderilmiştir. Portekiz tehdidi karşısında çaresiz kalan bölgedeki devletler, 

tabiî olarak devrin en büyük İslâm devleti ve kutsal yerlerin koruyucusuna 

başvurmuşlardır. Osmanlı Devleti de konumuna uygun olarak yardım 

taleplerine olumlu cevap vermiştir.   

Resmî yardımların yanında Anadolu’da devlete karşı gelmiş veya bir 

şekilde iktidar mücadelelerinde kaybeden tarafta olan Ali Kulı gibi Osmanlı 

tebaası silah uzmanları da Hindistan’da ateşli silahların tanınması, 

kullanılması ve üretilmesine yardımcı olmuşlar, savaşlarda aktif rol 

almışlardır. Bu gibi maceracılar Hindistan yarımadasında Osmanlı devlet 

düzeninde hiçbir zaman yükselemeyecekleri mevkilere gelmiş, zengin olmuş 

ve itibar görmüşlerdir. Onların Hind Yarımadası’ndaki ayrıcalıklı 

konumlarının Anadolulu birçok silah ustası ve teknisyenin iştahını 

kabarttığını tahmin etmek güç değildir.  Bu uzmanların XVIII. yüzyılın 

başlarına kadar bölgede varlıklarını sürdürdükleri bilinmektedir. Hatta 

1782’de tahta geçen Meysûr Sultanı Tipu Sultan bu kadar geç bir tarihte dahi 

Osmanlı Devleti’nden top, humbara ve diğer harp malzemeleri talep etmiştir. 
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BİR ŞEHRİN DEĞİŞİMİNİ İZLEMEK 
 

Süleyman İNAN 

 

 

Yazının meramı niyetine haiku: 

“Küt küt attı kalbim 

Dediler, kendine gelemedi. 

O an uçtu Kemal; 

Denizlili... 

Çallı... 

Ortaköy’e döndü Kemal.” 
 

 

Başlarken 

Onunla tanışıklığımız Pamukkale Üniversitesinin ilk günlerine kadar geri 

gider. Aslında biraz daha geri gidebilirmiş onu tanımam; çünkü Marmara 

Üniversitesinde aynı bölümde benim bir üst sınıfında okuduğu halde ne ben 

onu ne de o beni gördüğümüzü hatırlıyordu. Kemal Daşcıoğlu tanıdığım ilk 

günden itibaren hem şehirli hem de hep köye bağlı idi. Şehir, onun için nizam 

ve illaki kural demekti. Toplu yaşamın gerektirdiği teamüller dahil yazılı 

kurallar icra edilmeliydi muhakkak. Kurala riayet, şarttı, bedeli ne olursa 

olsun. Üniversite hayatında da böyle oldu Kemal Hoca. “İvazsız kurala uyun, 

yeterdi” öğrencilerine baş nasihati. Onun için köy, sadece onun köyü 

Ortaköy’e işaret etmezdi. Köy demek onun için doğal olan ne ise o demekti. 

Ayrıca davranış stili olarak saflık ve gönül zenginliği demekti. O bakımdan 

şehir nizamından mülhem bir an sert, köy dinginliğinden bir an sakin olabilen 

bir karakteri vardı. Arkadaşları olarak vefatından sonra ona yapışan sözleri 

anıp tekrarladığımızı gördük. Bir kurala uyulmadığında da “Kemal olsa şöyle 

yapardı” dedik, bolca... Nevi şahsına münhasır bir kişilikti. Bu yazı için 

başlangıç yaparken onun bariz karakter özellikleri benim yazımın yaklaşımı 

oldu. Denizli şehrinin değişiminin açıklanmasında Kemal Hocanın karakter 

izleriyle ilişki kuracağım: Denizli’nin kır-şehir değişimini ele alacağım.   

 

 

 

 Prof.Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 

sinan@pau.edu.tr 
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Mimari (Mekânsal) Değişim/Dönüşüm 

Cumhuriyetin ilk yıllarında modernleşme hareketlerine uygun olarak 

Denizli’de yeni binalar inşa edilmeye başlanmıştır.  Osmanlı 

canlandırmacılığı veya neoklasik Türk rönesansı olarak anılan “Milli 

mimarlık” üslubuyla yapılan Gazi Mektebi başta olmak üzere yeni okullar, 

erkek ve kız sanat enstitüleri, kız öğretmen okulu, hastane binaları, oteller, 

lokantalar, sinema, banka, fabrika ve belediye tesisi gibi modern yapılar 

yapılmıştır 

Mimarlık biliminin terminolojisinde “nitelikli” yapı olarak anılan 

yapılardan eski zamandan Cumhuriyet dönemine taşınan Denizli’de iki yapı 

vardır: Akhan Kervansarayı ve Ulu Cami. Ancak bu iki yapının da 21. yüzyıl 

başlarındaki akıbeti, şehir kimliği üzerinde duyarlı olanların hazin diye 

anacağı serüvenle noktalanmıştır. Ulu Cami 2002 yılında yenisi yapılsın diye 

yıkılırken, Akhan Kervansarayı da belirsiz süreçlere terk edilmiştir1. Akhan 

Kervansarayı 1253-54’e giden tarihi ile Selçuklu, Ulu Cami de 1368’e 

dayanan geçmişi ile Germiyanoğlu eserleridir. Ne var ki bu iki yapı toplum 

hafızasında kültür varlıklarına sahip çıkamamakla ilgili işaretlenen örnekler 

olarak kalmıştır.  

 

Kamu Binaları 

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’te Denizli’de esasen kendini belli eden üç 

binadan söz edilebilir: Bir hükümet konağı, bir hastane (Memleket Hastanesi) 

ve bir okul binası (O vakit Rüşdiye binası, sonra Denizli Lisesi). Sonda 

andığımız okul binası da hâlâ inşa halindedir. O sıra “belediye dairesi” diye 

anılan belediyenin doğru dürüst bir binasından bahsedemeyiz. Bunun yanı sıra 

fırka karargâhı, postane, adliye, belediye, kışla ve kamu hizmeti gören sivil 

teşkilatların (Türk Ocağı, Himaye-i Etfal, Hilal-i Ahmer, Bilgi Yurdu, 

Muallimler Birliği, Kadınlar Birliği) yerlerinden söz edilebilir. Cumhuriyet 

devri sürecinde Denizli’de kamuyu hatırlatan başlıca yapılar olan valilik, 

belediye ve hastane binalarının tarihçesi ise ya tamamen yok olması ya da 

 

 

1 İnternette tanınmış bir gezi sitesi olan Tripad’da yazılan yorumlarda bir otel işletmecisinin 

üstlendiği ve “meşhur Denizli kebabının yeneceği” restoran olarak söz ediliyor. Kervansaray, 

bazı günlerde düğün ve mevlit programlarına mekân oluyor. 

https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g297991-d8703360-Reviews-or10-

Akhan_Kervansaray-Denizli.html#REVIEWS (Erişim: Haziran 2020) 
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başka yerde yeniden inşa edilmesi hikâyesini içerir. Şimdi bu binaların kendi 

tarihçesine kısaca değinelim.    

Cumhuriyet devri boyunca Denizli’de vilayet konağı olarak şimdiye dek 

üç bina kullanılır. TBMM’nin açılmasından bir ay sonra -31 Mayıs 1920’de- 

Denizli’nin Aydın vilayetinden ayrılarak müstakil il statüsü elde etmesiyle2 

hemen ilk iş, mutasarrıflık binasının vilayet hükümet konağı olarak 

kullanılması olur. Denizli’nin kazadan sancağa dönüştüğü 1883’te hemen bir 

vilayet konağı yapımına girişilmiş, belirlenen plan dâhilinde 1888’de yapımı 

tamamlanıp açılışı yapılmış bu ahşap bina zaman zaman askeriyeye terk 

edilmiş bile olsa3 1920’lere gelebilen tek belirgin kamu yapısıydı denebilir. 

Bu yapı çıkarabildiğimiz kadarıyla, 1953’e kadar4 Denizli mülki amirliğinin 

merci olurken yıkıldığında bina yaşı 65’ini geçmişti. Valinin ikametgâhı –

sonradan “vali konağı” diye bilinen yer- ise vilayet hükümet konağına oldukça 

yakın bir mesafedeydi. Bildiğimiz kadarıyla un fabrikası sahibi Rum tüccar 

Kimon Pandazoplu’nun malikânesi vali konağı olarak tahsis edilmiştir5. 

Bahçesinde küçük bir havuz ve kamelyası olan bu yer sonradan yıkılan 

Denizli İl Özel İdare İş Hanının (ve bugün boş alan) olduğu yerdeydi6. 1953 

yılında Vilayet Konağı yıkılırken 10 yıldan fazladır Denizli Lisesi’nin yatılı 

öğrencileri için öğrenci yurt binası olarak düşünülerek inşaatı devam eden 

binanın yeni valilik binası olarak kullanılmasına karar verilir ve böylelikle 

ikinci binaya geçilmiş olunur7. İnşaatına başlandığında o sıra tek parti olan 

CHP’nin girişimiyle yapıldığından adı “CHP Denizli Talebe Yurdu” olan bu 

pansiyon binasının arazisi deri esnafı (tabaklar) tarafından hibe edilmiş, bina 

inşaatı bağışı olarak dönemin dokumacı esnafının katkısı olmuştur. 300 

öğrenci için L biçiminde planlanan bu binanın mimarı Sabri Oran aynı 

zamanda CHP’nin müşaviriydi. Ancak savaş yılları dolayısıyla geçen 

zamanda yeterli para desteği sağlanamayınca 1940’lı yılların ortasından 

 

 

2 Süleyman İnan, “Arşivden Bir Belge: Geçmişten Günümüze Denizli, S.3, s.39. 
3 Yasemin Avcı, Osmanlı Hükümet Konakları, Tanzimat Döneminde Kent Mekânında Devletin 

Erki ve Temsili, İstanbul 2017, s.205-207. 
4 Tarhan Toker, Denizli Tarihi-Toplu Bakış, Zafer Matbaası, Denizli 1961, s.172. 
5 T. Toker, aynı eser, s.171; Faruk İnceoğlu “Denizli’de Değirmencilik”, Geçmişten Günümüze 

Denizli, S.1, s.14. İstiklal’deki Vali konağı 1974’te Vali Münir Güney tarafından yaptırılmıştır. 

Bu konak 2015’te yıkılınca belediyece işletilen çay bahçesine dönüştü. Bu tarihten sonra valiler 

Şirinköy’de yapılan Vali Köşkü’nde ikamet etmeye başlar. 
6 Yasemin Avcı’nın arşiv belgeleriyle hazırladığı araştırmasında daha 1908’de Pandazoplu’nun 

İstasyon caddesindeki kaldırım inşasının masrafı için yardım etmesinden dolayı kendisine 

Osmanlı nişanı verildiği notu vardır. aynı eser, s. 212. 
7 Öğrencilerin yurt ihtiyacı yıkılan Vilayet Hükümet Konağının yanındaki adliye (sonra özel 

idare binası) 1970’lere kadar yaklaşık 100 kişilik yurt binası olarak kullanılır. 
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itibaren “nâtamam” vaziyette kalır. Nihayet DP’nin iktidara gelmesiyle bu kez 

bu binanın valilik ve ayrıca adliye binası olarak kullanılması yönünde bir 

gündem oluşur. Ek bütçelerle 1953’te binanın inşaatı tamamlandığında o 

tarihten sonra şehrin hükümet konağı işlevi görür. Bundan 60 yıl sonra da 

deprem yönetmeliğince vilayet konağının dayanıksızlığı rapor edilince 

2009’da inşaatına başlanan şimdiki valilik binasına 2013’te geçilir. Hemen 

yanındaki eski bina ise, şu anda bir merkez ilçenin (Pamukkale) “geçici” 

kaymakamlık binası olarak kullanılmaya devam etmektedir.   

Denizli Belediyesi ise hizmet binası açısından hep şanssız olur, zira 

bugüne kadar esaslı olarak her şeyi ile baştan tasarlanmış bir belediye binasına 

sahip olunamamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kaleiçi’ne yakın (bugün 

Bayramyeri Belediye İşhanının olduğu) bir yerde iki katlı binanın ilk katı 

“belediye dairesi” olarak kullanılır. Esasında mahalli idare reformuyla 

belediyelerin yapacağı işlere paralel bir gelir elde etmesi sağlanan 1980’li 

yıllara kadar belediyecilik dar bütçe ile sınırlı işler yapabildiğinden kendine 

ait bir idare binası isteği güçlü biçimde dillenemez. 1951’de ise kapatılan eski 

Halkevi binası (şimdi Gazi Okulunun hemen yanındaki Atatürk Parkının 

olduğu yerde olan bina) neredeyse bir çeyrek asır hizmet verir. 1976 

depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle bu bina bir süre atıl vaziyette kalır, 

sonra da 1980’de yıkılır. 1979’da hemen aynı yerde yeni belediye binası için 

ülke çapında açılan proje yarışmasında Ankara’dan bir mimarlık ekibinin 

taslağı onaylansa bile araya giren 12 Eylül 1980 darbesinin yeni inşaatların 

yapılmaması gerektiği genelgesi bu işi akamete uğratır8. Bu arada 1974’te 

inşaatına başlanan ve başlangıçta Delikliçınar İşhanı olarak tasarlanan binanın 

biten kısımlarının yerel yönetime de el koyan 12 Eylül idaresince belediye 

binası olarak kullanılmasına karar verilir. Onca geçen zamanda, bugün bile bu 

bina büyükşehir binası olarak kullanılmaya devam etmektedir. Büyükşehir 

binasının başta kafeterya, pastane ve ofislere kiralanacak bir kapalı çarşı 

olarak planlandığı, bilenlerce daha bu binanın girişinde fark edilir. Özellikle 

Denizli belediyesinin 2012’de büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra 

yeni hizmet birimleriyle bu bina yetemez olunca bazı belediye birimlerinin 

çeşitli mekânlara dağılması söz konusu olur.   

Dr. Kemal Şakir’in 1927’deki sözü edilen kitabında “zikre şayan” 

bulduğu tek kamusal bina ayrıca Mülkiye olarak da adlandırılan Memleket 

 

 

8 Necmi Özdemir, “Denizli Belediyesi Hizmet Binaları”, Geçmişten Günümüze Denizli, S.34, 

s.26-27. 
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Hastanesidir9. 1914’te inşaatına başlanıp Birinci Dünya Savaşında biten 

kısımları ile Menzil Hastanesi olarak kısmen hizmet vermeye başlar10. Esas 

itibariyle 1919 yılında açılan ancak 1976 depremi ile hasar gördüğü için 

yıkılan Memleket Hastanesi erken Cumhuriyet devrinin halktan toplanan 

bağışlarla yapılan kamu yapısı olarak izi artık eski fotoğraflardadır. Hamdi 

Berkman’ın 1923 sonrası 1930’ların ortasına kadar başhekimlik yaptığı bu 

hastane, 1931 Şubat’ında Atatürk’ün Denizli ziyaretinde uğrak noktalardan 

biri olur. (Yine Berkman’ın girişimiyle Denizli’nin ilk özel hastanesi sayılan 

bina olan “Operatör Doktor M. Hamdi Sağlık Yurdu” da bugün bir iş hanına 

dönüşerek eski fotoğrafın nesnesi olur)11.  

Bütün bunlardan sonra Cumhuriyetin kamu binası olarak aşağıda 

anacağımız yalnızca iki binasından söz edebiliriz: Denizli Lisesi ve Gazi 

Okulu. 

 

Denizli Lisesi  

Denizli Lisesi, Sultan Hamit döneminde, -onun hükümdarlığının 16. Yılı, 

1892’de- önce mevcut Çatalçeşme’deki rüşdiye binası içinde öğrenime başlar. 

1899 depremi ile birçok bina gibi bu okul da hasar görünce yeni bir okul binası 

yapılması gündeme gelir. Yeni bina için izin süreçleri zaman alır. Nihayet, 

İttihatçıların hâkim olduğu ve Birinci Dünya Savaşının birinci yılı 1915’te -

bugünkü yerinde- inşa edilmeye başlanır. Başlangıçta mimari planı iki katlı 

düşünülmüş olmasına rağmen o yıl ancak birinci kat bittiğinde ekonomik 

nedenle inşaat yarıda kesilmiş ve ikinci kata başlanmadan üstü kiremitle 

kapatılmıştır12. Sonraki yıllar tadilat ve eklemeler devam eder. Lisenin hem 

öğrencisi hem de öğretmeni olmuş Hamdi Gereli’nin (1906-2005) anlattığına 

göre “Birinci Cihan harbinde kışla olarak kullanılmış, bu esnada da bina tekrar 

elden geçmiş sağlamlaştırılmıştır. Çatısı, en sağlam kerestelerle çakılmış, 

sonra duvarları örülmüştür”13. Nihayet 1927’de vilayet bütçesinden ayrılan bir 

para ile bugünkü iki katlı bina tamamlanabilmiştir.  

 

 

9 Kemal Şakir, Tarihi, Coğrafi, İçtimai, Sıhhi, İktisadi Nokta-i Nazardan Denizli, Hüsn-i Tabiat 

Matbaası, İstanbul 1927, s. 71. 
10 Ali Sarıkoyuncu ve Ali Tomalı, Denizli’de Sağlık Hizmetleri (1839-1938), Denizli 2019, 

s.128-129. 
11 Coşkun Önen, “Memleket Hastanesi”, Geçmişten Günümüze Denizli, S.5, s.11-14.  
12 Mithat Aydın, Denizli’de Eğitim, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Denizli 2014, 

s.118. 
13 Ömer Gökmen, “Hamdi Gereli ile…”, Geçmişten Günümüze Denizli, S.1, s.30. 
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Bir ara, 1940’lı yılların ortasında Denizli Lisesinin adı devrin şeflik 

sisteminin bir “icabı” olarak cumhurbaşkanın ismini alır ve “İsmet İnönü 

Lisesi” olur. Dönem fotoğraflarında da14 görülen bu okul tabelası 1951’de 

DP’nin iktidarıyla indirilip, yerine eski adı “Denizli Lisesi” yazan tabela 

asılır15.  

Kare planlı iç avlulu iki katlı binanın ilk katı derslikler, yönetimle ilgili 

odalar ve yemekhaneye ayrılırken, ikinci katta fizik, kimya laboratuvarları, 

konferans salonu, kütüphane ve yatakhane vardır. Mutfak ise okul binasının 

dışındadır. Okulun arkasındaki geniş alan futbol, voleybol gibi sportif 

faaliyetler yapılabilsin içindir16.  

Halkın “Koca Mektep” dediği Denizli Lisesi, 1990’lardan sonra şehirde 

açılan çok sayıda lise ile gözden düşünce eskiyen binası da kamuoyunu 

meşgul eder. 2000’ler başında belediye binası yapılmak fikri Denizli 

kamuoyunda bir süre yoklanır ancak destek bulmaz. Binanın tarihi yanı ve 

okulun geçmiş zamanda içinden çıkarttığı başarılı mezunlar kuşağı baskın 

gelir. Bu argüman, zaten restorasyonlarla ayakta kalmayı başaran binanın bir 

süre sonra sınırlı sayıda insan kapasitesi taşıyabileceği yollu teknik raporlarla 

desteklenir. Bu satırlar yazılırken lise binasının nasıl değerlendireceği ve 

akıbeti belirsizliğini korumaktaydı. 

 

Gazi Mektebi  

Atatürk’ün eğitim seferberliği sırasında Anadolu’da yapılan okullardan 

birisidir. 1931 yılında başlanılan okul yapımı, 1932 yılında tamamlanmıştır. 

Beyaz zemin üzerinde koyu mavi renkli çinilerin oluşturduğu kitabede “Vali 

Halit Beyefendinin himmetleriyle yapıldığı” yazmaktadır. 1932-1933 ders 

yılında açılarak ilk öğrencilerini almıştır. Zemin üstüne iki kat olarak inşa 

edilen yapıda Mimar Kemalettin Bey’in projesi uygulanmıştır. 8 derslik 

olarak inşa edilmiş, daha sonra bölünerek 10 derslik haline getirilmiştir. 

Malzeme olarak birinci katlar kâgir yığma duvar, üst katlar karkas dolgu 

şeklindedir. Horasan harcı inşa edilen Marsilya kiremidi kullanılmış, dış 

cephedeki çiniler Kütahya’dan getirtilmiştir17. Benzer yapılar hemen aynı 

 

 

14 Örneğin Geçmişten Günümüze Denizli, S.4, s.40. 
15 İsmet Paşa ilkokulunun adı da eski adına geri döner. 
16 İsmet Gürgey, “1950 yılı Çevresinde Denizli Lisesi”, Geçmişten Günümüze Denizli, S.42, 

s.28-29. 
17 Selda Özgün Cirtil, “Denizli Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu”, Türk Kültür Tarihinde 

Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Denizli 2011, s.437-439. 
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tarihlerde Tavas, Acıpayam, Çivril, Çal, Sarayköy ve Buldan ilçelerinde de 

yapılır.      

Sivil Mimari: “Denizli Evleri” 

14. yüzyıldan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar -pek çok Anadolu şehri gibi- 

Denizli’nin konut mimarisinde önemli bir değişim görülmez. Bu uzun 

dönemde bahçeli, tek katlı ahşap evler dikkat çeker. Evin bahçesinden hatta 

evin mutfağından bile su arıkların geçtiği bir yerdir. Bugün Servergazi 

mahallesindeki bazı evlerde hâlâ görülebilen dış/bahçe kapı önündeki arıklar 

dikkat çeker. Denebilir ki, 1960’lardaki bir Denizli evi, birkaç yüzyıl 

öncekinden neredeyse farksızdır. 1973’te teşvik yatırımlarıyla 

apartmanlaşmaya başlayan Denizli, “modern” şehir görünümünü yaşarken 

şimdiye de süren kentleşmedeki planlama eksikliği, bir sürü sorunu güne 

taşır.  

Genellikle iki katlı olan geleneksel Denizli evleri, Batı Anadolu’nun 

benzer iklim kuşaklarında bulunan evlerle tipolojik açıdan ortak özelliklere 

sahiptir. Evlerin en önemli özelliği hayatlı-açık sofalı olmalarıdır. Halk 

ağzında “hanay” denilen bu Denizli evlerinde, ılıman iklim şartlarının 

yaşanmasıyla günlük işler çoğunlukla hafif yüksek duvarlarla çevrilmiş olan 

bahçede gerçekleştirilmektedir18.  

Eski zamanda evin bahçesi kendi yiyeceklerini üretecekleri alanlar iken 

bu bahçeler zamanla daralmış ya da tamamen yok olmuştur. Denizli şehir 

merkezi, 1960’larda henüz apartmanlaşmaya geçilmediği ve yeşillikleri ile 

insanlarının “cennet” diye andığı bir yerdir19. Fabrikaya bağlı işe yönelim ve 

dışarıda yemek ve hazır gıdacılığın yayılımı ile var olan bahçe alanları peyzaj 

hobisine meyleder. Hatta ilki Merkezefendi belediyesi olmak üzere geniş bir 

arazide hobi bahçesi 2016’da açılır. Benzer işler, küçük özel işletmelerle 

de sürdürülür.  

Geldiğimiz noktada Denizli evleri üzerine kitabı olan mimar-

akademisyen Necati İnceoğlu geleneksel “Türk Mimarisi Denizli” kitabının 

girişinde kültürel varlıkların yitip giden manzarası için yaptığı şu sitem 

geçerliliğini hâlâ korumaktadır: “Gelecek kuşaklar… çok da uzak olmayan bir 

 

 

18 Necati İnceoğlu, “Denizli’de Mimarlık”. Mimarlık, İstanbul 2002, S.304, s.38-39. 
19 R. Ebru Marım, Eski Denizi Evleri, Denizli Geleneksel Mimarisinin Şehrin Gelişimi ve 

Değişimiyle Oluşan Yeni Yapısı, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul 2000, s.1. 
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zamanda suyu, havası temiz, güzel evleri olan, yeşillikler içinde bir ev varmış 

diyecekler”20.  

 “Tarihi” olanın şehir imajındaki olumlu etkisinin fark edildiği 2000’li 

yılların başından itibaren yerel yönetimce birçok geleneksel yapı koruma 

altına alınmaya başlar. Eski Denizli evlerinden tescilli olanlar 2005’ten 

itibaren restore edilerek kurtarılır. Bu meyanda Denizli Belediyesinin 

mülkiyetini alarak yaptığı çalışmalar olumlu işler olarak dikkat çeker. 

Bunların bir kısmı müze, şiir evi, kurs merkezi, küçük gruplu kültür evi, 

dinlenme yerleri olarak yaşayan mekân haline getirilir. “Tarihi” addedilerek 

bugüne kadar belediyece restore edilen evler şunlardır: İbrahim Çallı Sanat 

Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Necip 

Ökten Evi. Bu evlerin yanı sıra Külahçıoğlu Un Fabrikası ve Merzeci Un 

Fabrikası yapılarının da restore edilip bugün kullanıma açılan mekânlara 

dönüştüğünü belirtelim. Tarihi şehir olgusunun turizm alanında etkili bir araç 

olarak kullanılması ile Denizli’de bu tip yapıların yaşatılması görüşünün 

genişleyerek sürebileceğini söyleyebiliriz. 

1980 sonrası daha da büyüyen sanayi ve artan işçi talebi, Denizli’ye 

yönelik iç göçle beraber gecekondulaşma sorununu beraberinde getirir. İlk 

sıralar şehre göçler kendi köylerinden olurken, zamanla komşu illerden ve 

sonra Doğu-Güneydoğu Bölgelerinden göç alan bir şehir durumuna gelir. 

Kırsal karakteri taşıyan gecekondu mahalleleri diğer şehirlere bağlantı 

sağlayan İzmir ve Afyon karayolu boyunca kendini gösterir. Sevindik, 

Karşıyaka, Esentepe, Bakırlı, Aktepe mevkiinde gecekondular hızla yapılaşır. 

Bu çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için hem konut ihtiyacını karşılamak 

hem de kentsel dönüşümü sağlamak amacıyla Denizli Belediyesi toplu konut 

projelerini uygulamaya sokar. Yapımına 1994 yılında başlanan ve uzun yıllar 

tamamlanması beklenen bu konutlar, 2004-2007 yılları arası tamamlanabilir. 

Servergazi’de “Belkon Konutları”, Üçler’de “Umutkent 2 ve 3 Konutları” ile 

“800. Yüzyıl Konutları” ve Bereketler’de “Umutkent 1 Konutları” yapılır. 

Daha sonra Denizli belediyesinin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 

birlikte yaptığı toplu konut projeleri devreye girer. 2020 yılına gelindiğinde, 

eski Tabakhane mevkii ile eski Üçgen Çarşısının olduğu yerlerin dönüşümü, 

çözülemeyen bir mesele olarak devam etmekteydi.  

1999 Marmara depremi sonrası deprem yönetmeliği ile yapı standardı 

getirilmiş ve özellikle yapı inşaatında kullanılan malzemelerde sıkı denetim 

başlamıştır. Beş ayrı fay zonunun kavşağında yer alan Denizli birinci derece 

 

 

20 İstanbul 2004 (Önsöz’den) 
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deprem bölgesindeki diğer şehirlere göre deprem riskinin en yüksek olduğu 

bir şehirdir. Denizli’nin jeolojik olarak çoğunlukla kum, çakıl gibi gevşek 

zeminlerin üzerine kurulmuş olması ve yeraltı sularının da yüzeye yakın 

olması sebebiyle deprem şiddeti hissedilir seviyededir21. Denizli’nin 

tarihindeki deprem seyri, en az 8 şiddetine dayanıklı yapıların yapılmasını 

zorunlu kılar. Bu süreç Denizli’de yeni konut alanları seçimini etkiler ve şehir 

Karcı dağı etekleri ve Bağbaşı’na doğru yayar. Mevcut yapılar için de perde 

duvarların ve kolonların sıkılaştırılması için yollar önerilmektedir. 2020 yılına 

gelindiğinde yine de 1970’lerden beri oturulmakta olan bazı eski binaların 

yenilenmediği bilinmektedir. 

2012’deki Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi kapsamında da Denizli 

yaygın anlamda kentsel dönüşüm kavramıyla tanışır. Devletçe uygun kredi 

imkânı sağlanması ve yapıları yıkılan ailelere kira yardım desteğinin 

yapılması bu yöndeki çabayı kolaylaştırır. Ayrıca mülk sahibinin istediği 

müteahhit ile anlaşma serbestinin olması -özellikle kat karşılığı ile sözleşme 

yapılması- işleri pratikleştirir. Ortaya çıkan rant müteahhit ‘uyanıklığı’ ile 

birleşerek bina yapıları güçlendirilmeye başlanır. 2019 verilerine göre en 

riskli binalara sahip olan mahallelerden ilk beş mahalle şöyledir: İlbadı (180 

bina), Dokuzkavaklar (157 bina) Karaman (149 bina), Fatih (137 

bina),  Muratdede (116 bina). Akkonak, Deliktaş, Pelitlibağ, Anafartalar, 

Değirmenönü, Topraklık, 15 Mayıs, Sümer, Sırakapılar, İncilipınar da riskli 

binası olan diğer mahallelerdir22.  

     

Müzecilik ve Müze Girişimleri  

Tüm şehirlerde kültürel varlıkların envanterini çıkartma işi 1930’larda 

bilinçlenme ile başlar. Özellikle Halkevlerinin müzecilik kolunun girişimleri 

etkili olur. Konuya ilgi duyan öğretmenlerin gayretiyle Denizli ilinde de -ilçe 

ve köyler dâhil- korunmasız olan çoğu mermer eserler Gazi Okulunun 

bahçesinde toplanır. Bir kısım eser de Denizli Lisesinin bahçesinde muhafaza 

edilir23. Nihayet 1960’larda kurulan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müze 

memurluğu ile müzeciliğe giren bu türden çalışmalar devam eder. Kültür 

 

 

21 Jeolog Doç.Dr. Ali Kaya’nın açıklamaları. Sabah, 17 Şubat 2020; 

https://www.denizligazetesi.com/guncel/denizlide-deprem-riski-turkiyedeki-bircok-sehirden-

cok-daha-h87573.html (Erişim: Haziran 2020) 
22 Tüba Alkay, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Denizli İli Örneği, (yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi), Isparta 2019, s.77-78. 
23 Tarhan Toker, Denizli Tarihi-Toplu Bakış, Zafer Matbaası, Denizli 1961, s.22. 
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konuları ancak 1970’lerde bakanlık düzeyinde temsil edilmeye başladığı için 

(Kültür Bakanlığı ilk kez 1971’de Nihat Erim Hükümetinde tesis edilmişti) bu 

zamana kadar müze ile ilgili işler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülürdü. 

Nihayet 1978’de şehirlerde kurulan Müze Müdürlüğü ile işler uzmanlık eliyle 

adeta yeniden başlar24. İlk olarak Pamukkale’deki kazılarla çıkan eserlerin 

teşhiri için yapılan müze, 1984 yılının başında Hierapolis Ören Yeri Müzesi 

olarak açılır. Ancak zamanla hem teşhir alanının hem de depo 

alanının yetersiz kalması ile bu kez şehir merkezinde bir müzenin yapımı fikri 

1990’larda revaç bulur. Yer tahsisi için birkaç alan düşünülmüş olsa da müze 

binasının yapımına girişilemez.  

2000’lere gelindiğinde şehir için 40 yıllık bir özlemi anlatan müze 

konusu25 çoğu mimar olan bir grup kişinin 2002’de bir dernek kurmasına yol 

açar: Denizli Kent Müzesi Girişimcileri Derneği. Bu dernek, başta kent ve 

arkeoloji müzesi olmak üzere tarihi alanların korunmasına yönelik bu tip 

projelerde ilk akla gelen kurum olmayı ve sözleri dinlenir muhatap haline 

gelmeyi başarır. 

Denizli’de müze fikri, baştan beri Pamukkale’den dolayı 

neredeyse tamamen arkeoloji müzesi üzerine odaklanmıştır. Tarihçi Tarhan 

Toker’in 1961’de yazdığı küçük kitabında Gazi Okulu ve Denizli Lisesi 

bahçesindeki kalıntılar için bir “galeri” ihtiyacından söz etmesi boşuna 

değildir. Yani, son yıllarda olsun istenen kent, tekstil, sanayi, ahilik, 

etnografya gibi müze çeşitleri en azından 1990’lara kadar Denizli’nin 

gündeminde olmamıştır.  

İtalyan kazı heyetinin 1957’den beri çalışmalarını sürdürdüğü 

Hierapolis’ten sonra Laodikya kazılarını 2003’ten sonra Pamukkale 

Üniversitesinin yürütmeye başlaması şehirde müze fikrini bir kez daha yakıcı 

gündem haline getirir. Özellikle 2009’dan itibaren 12 aya yayılan kazı 

çalışmaları ile kazı sonuçları ve buluntularla ilgili yayın bolluğu şehrin 

yalnızca Türk tarihine değil, antik tarihine olan merakını da büyütür. 

Pamukkale haricinde turistleri şehir merkezine getirme fikri ‘ticari 

kurnazlıkla’ işlenen bir konu haline gelmiş ve bu yönde esnafların talebi de 

artmıştır. Günübirlik veya bir gece konaklamalı Pamukkale seyahatlerinin, 

 

 

24 Hüseyin Yılmaz, “Denizli’de Müzeciliğin Gelişimi ve Hierapolis Örenyeri Müzesi”, 

Geçmişten Günümüze Denizli S.24, s.28-29. 
25 Toker, 1961’de basılan Denizli Tarihi-Toplu Bakış, kitabında “bilhassa eski çağ tarihi 

bakımından zengin olan vilayetimizin bir müzeye ihtiyacı vardır. Zaman zaman bu mesele 

üzerinde durulmuşsa da birçok davalarında olduğu gibi bundan da sonuç alınamamıştır” yazar. 

s.22. 
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buraya yakın Karahayıt’ın sağlık turizmi ile birlikte en az bir hafta konaklama 

sağlayacak planlamaları dillenmeye başlamıştır. Bütün bunlar yerel yönetimi 

2005’ten sonra şehir merkezinde yapılacak müze fikrine daha çok ısındırır. 

2012 yılına gelindiğinde Denizlili iş adamı Ahmet Nazif Zorlu ile yapılan bir 

protokolde Valiliğin yanında, yıkılan Kız Meslek Lisesi ve taş atölyelerinin 

olduğu 14 bin metrekarelik alanında yapılmak üzere bir arkeoloji müzesi 

projesi hazırlanır, hatta çizilen mimari proje kamuoyuyla paylaşılır26.  Bu 

satırlar yazılırken, üzerinde devam eden tartışmalarla konunun harareti 

sönümlenmişti. Tartışmanın odak noktasında böylesi bir müzenin şehir 

merkezinde mi yoksa UNESCO’nun tavsiyesi olan ören yerlerinde veya onun 

yakınında mı olacağı meselesi vardır.  

Arkeolojik eserler haricinde etnografik unsurların sergilendiği müze 

oluşumundan mütevazı de olsa Denizli nasibini alır. Atatürk’ün 4 Şubat 

1931’de Denizli ziyaretinde bir gece kaldığı ev, “Atatürk ve Etnografya 

Müzesi” olarak 1984’te açılır. Bu bina, tek parti döneminde CHP binası olarak 

kullanılmış; 1950 sonrasında da bir süre Verem Dispanseri olarak hizmet 

etmiştir. İki katlı binanın giriş katında Denizli yöresinden toplanan kültürel 

eserler teşhir edilmekte, üst katta Atatürk’ün kaldığı odada ona ait eserler 

aynen korunmaktadır. 

Bu arada Denizli’de biri devam eden, diğeri artık olmayan iki tematik 

müze deneyimi yaşanır. Bunlardan ilki iş adamı Osman Nuri 

Sözkesen tarafından 2005’te açılan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) 

Müzesidir. Sözkesen’in kişisel çabasıyla oluşturulan bu müze açıldıktan beş 

yıl sonra müze kurucusunun ölümü üzerine kapanır. UFO Müzesi, bu sürede 

geride bıraktığı 30 bin ziyaretçi kaydı ile Denizli’nin renkli tarihinde yerini 

alır. İkinci tematik müze olan Folklorik Bez Bebek Müzesi ise Denizli 

Belediyesinin restore ettiği eski evlerden 15 Mayıs Mahallesindeki Tarihi 

Balcı Evi Konağında 2014’ün hemen başında açılır27. Türkiye’de benzeri 

olmayan bu müzede, aynı zamanda müzenin kurucusu olan emekli öğretmen 

Zeynep Karaaslan’ın kendi yaptığı 700’e yakın bez bebek sergilenir. Müze 

içinde yer alan kukla odasında da randevu ile küçük gruplara belirli gün ve 

saatte gösteri yapılırken ayrıca bez bebek yapımı için kurslar düzenlenir. Bu 

 

 

26 Efekta Mimarlık web sayfası. http://www.efektanet.com/tr/main/detail/projects/35 (Erişim: 

Haziran 2020) 
27  Denizli Büyükşehir Belediyesinden haberler. https://denizli.bel.tr/Default.aspx?k=haber-

detay&id=14012 (Erişim: Haziran 2020) 
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müzeden dolayı Tarihi Kentler Birliğince Denizli Büyükşehir Belediyesi 

2018’de, müze özendirme yarışmasında ödüle layık görülür28.  

Heykel ve Anıt Yapılar  

Osmanlı Devletinde başkent haricinde Anadolu’da görülmeyen heykel yapılar 

Cumhuriyet devrinde devletin kurucu figürü Atatürk’lü büst, heykel, rölyefler 

olarak kendini gösterir. Bunda özellikle 1930’lu yılların başında etkili olmaya 

başlayan Batılılaşmaya meyleden “yeni” sanat ve mimarlık anlayışı ile 

birleşen anıtsallık ve sembolizm anlayışının da etkisi vardır. Nitekim 1935 

baharında dönemin valisinin talimatı ve belediye meclisinin de desteğiyle 

hükümet konağının önündeki meydana konulmak üzere bir Atatürk heykeli 

için yarışma açılır29. Bu konu ile ilgili ihaleye çıkılmasına ve kısacık bir 

şartnamesi hazırlanmasına rağmen bir türlü heykel yapılamaz. Bunun için 

aradan 30 yıl geçtikten sonra 1960’lı yılların şartlarında Atatürk heykeli 

konusu yeniden gündem olur. Şehirlerde hâlâ olmayan Atatürk heykelleri ile 

ilgili faaliyet yürütmek üzere kurulan Milli Abideler ve Atatürk Anıtları 

Yaptırma Derneği Denizli’de de teşkilatlanır ve başına yukarıda andığımız bir 

isim olan Feridun Alpat geçer. 1964’te bu derneğin oluşturduğu kamuoyu ile 

yerel yönetimle birlikte yeniden yarışma açılır. Bu arada Milliyet gazetesinin 

Abdi İpekçi’nin genel yayın yönetmeni olduğu yıllarda “Her ile bir Atatürk 

Anıtı kampanyası” ile halktan toplanan paralar bu derneğin işini kolaylaştırır. 

Yarışma jürisi, 30 eser arasından yüksek iç mimar ve dekoratör Reşat 

Sevinçsoy’un eserini seçer. Ancak 4 yıl sonra 1968 Cumhuriyet Bayramı 

törenlerinden önce anıt -bugünkü Pamukkale Kaymakamlığı (Eski Valilik 

binası) önündeki avluya yerleştirilmek üzere- bitirilebilir. Bu kadar 

gecikmesinin sebebi, dönemin Denizli belediye başkanı Mehmet Candoğan’ın 

basına da yansıyan anıtın yeri ve biçimi ile ilgili karşı görüşe sahip olması 

olarak görülür. Anıtkabir’in Aslanlı Yoldaki heykel biçimlerinden ilham alan 

6 metre genişliğindeki bir kaide üzerinde Atatürk önde, hemen arkasında 

kadınlı erkekli vatandaşlar grubunu temsil eden rölyefli bu heykel bundan 

sonra resmigeçit ve törenlerin başlıca mekânı olur.  

Bu arada Kenan Ülkünün müdür ve başöğretmen olduğu devirde 1959’da 

Gazi Okulunun ön tarafında çocuğa okuma öğreten Atatürk heykeli açılır. 17 

Haziran’da yapılan bu açılışa devrin valisi, tugay komutanı, il milli eğitim 

müdürü ve bir grup öğrenci katılır30. Bu heykelin, yukarıda andığımız 

 

 

28 Hürriyet, 14 Mayıs 2018. 
29 Denizli, 14 Mart 1935. 
30 Önder Göçgün, “Başöğretmen Kenan Ülkü”, Geçmişten Günümüze Denizli. S.3, s.8. 
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1930’lardaki girişimi saymazsak, 1968’deki Valilik önündeki anıt yapılana 

kadar Denizli’deki ilk Atatürk heykeli olduğunu söylemek gerekir. 

1960 darbesinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra seçimle belediye 

başkanı olan Mehmet Candoğan şehrin merkezi sayılan Delikliçınar’da halka 

açık bir park düzenlemesine girişirken bu parkın bir parçası ve dikkat unsuru 

olarak heykel yaptırır. Halk deyişinde bazen başkanın soyadından ötürü 

Candoğan Parkı olarak andığı, bazen de bu parkı işleten “pastacı” Orhan 

Danişmend ve Rafet Kul’dan Orkul akronomisiyle andığı Saraçadası Parkının 

ortasındaki daire biçimindeki süs havuzunun bir kenarına heykeltraş Hüseyin 

Can imzalı bir heykel 1964’te yerleştirilir.31. İki küçük çocuğun bir kadının 

şalını çekiştirdiği bu kadın heykeli, şimdilerde Pamukkale Üniversitesinin 

Kınıklı Yerleşkesindeki Gölbahçe denilen yerdedir.   

Denizli Belediyesi önündeki şaha kalkmış at üzerinde askeri kıyafetli 

Atatürk heykeli ise askeri idarenin sürdüğü ve belediye yönetimlerin askeri 

rejimce üstlenildiği 1982’de yapılır. Bu yıllar tüm Türkiye’de Atatürk 

heykellerinin enflasyonist artışının en fazla olduğu dönemdir. Emekli bir 

albayın belediye başkanı olduğu bir sırada heykel önce Delikliçınar’ın tam 

orta yerine -Atatürk/Lise/İstiklal kavşağında- konulmak istenirse de o sıra 

şehrin bazı önde gelenlerinin içinde yer aldığı “Delikliçınar Düzenleme 

Kurulunca” bu teklif benimsenmez ve bugünkü yerine -yani Belediye 

binasının giriş tarafına- yerleştirilmesine karar verilir. Asıl itiraz, “zamanın 

ruhu” etkisiyle asker olan belediye başkanının Atatürk heykelinin mareşal 

üniformasıyla yapılmasına ısrar etmesiydi çünkü Atatürk Denizli’ye hiç böyle 

gelmediği gibi iki ziyaretinde de sivil kıyafetliydi32. Buna rağmen başkanın 

istediği biçimde sipariş edilen heykel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Akademisi Heykel bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Tamer 

Başoğlu’na (1938-) yaptırılır. Heykelin ön tarafında birinde (sağ tarafta) 

İstiklal Marşının onuncu kıtası, diğerinde (sol tarafta) o sıra belediyeciliğinin 

özü sayılarak hatırlanan Atatürk’e ait bir  vecizenin yer aldığı hafif eğik 

mermer kaideler yer alır. 

Şehirle özdeşleşen figürler ise daha yakın bir zamanda heykelleşmeye 

başlar. Bununla ilgili ilk girişim her biri el işi 7 bin parçalı 2,60 m boyutundaki 

traverten motifli bir kaide üzerindeki cam horoz heykeli 20 Ağustos 2013’te 
 

 

31 1988’de Denizli belediye başkanı olan Ziya Tıkıroğlu’nun fotoğraf koleksiyoncusu Coşkun 

Önen’e hazırlattığı ve daha çok fotoğraflarla dolu olan “Denizli” kitabında yer alan bir 

fotoğrafta bu heykel o 1965’teki haliyle görülebilir s.78. 
32 Atilla Sezener ve Süleyman Boz, Anılarla Geçtik, Çal’dan Denizli’den, Denizli 2018, s.191-

192. 
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açılır. Cam sanatçısı Ömür Duruerk (1984-) imzası taşıyan bu heykel yaklaşık 

bir yılda tamamlanır. Açık havada sergilenen ‘en büyük’ cam heykel olma 

özelliği taşıyan bu heykel Denizli’nin son yıllarda gelişen cam sanayisini de 

sembolize eder. Bundan daha önce -1960’lı yıllarda- öylesine yaptırılan ve 

Delikliçınar’da Atatürk-Lise-İstiklal Caddesinin kavşak noktasına 

yerleştirilen horoz heykeli ise şu anda Albayrak Parkına konulur. 

Denizli mahalli tarihinde önemli birkaç isim de bu minvalde anıtlaşır. 

Milli Mücadelenin hemen başlarında 15-16 Mayıs 1919 mitinglerinde halkı 

işgale karşı gelmeye çağıran devrin Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi’nin 

büstü ancak 1985’te Ziya Tıkıroğlu’nun belediye başkanı olduğu dönemde 

yapılabilir. Mermer işleriyle uğraşan Nihat Kömürcüoğlu’na rica ile yaptırılan 

bu anıtta, Müftü Ahmet Hulusi Efendinin büstünün altına üç kanatlı kitabe 

yerleştirilir. Bir tarafında “Mili Mücadele için teşkilatlanan ilk şehir” yazan 

lejand, orta kanatta Ahmet Hulusi Efendi’nin bilinen konuşmasının en 

etkileyici kısmı, bir tarafında Milli Mücadele için toplanan heyetteki isimler 

yer alır. Müftü Ahmet Hulusi Efendi anıtı, Bayramyeri meydanın orta yerine 

Kayalık Mahallesinden geleceklere bakacak şekilde konumlanır. Her 15 

Mayıs günü Denizli yerelinde Belediye Meclis Kararıyla33 2007’den beri 

kutlanan Milli Mücadele Gününde Kayalık Camiinde başlayan yürüyüşün son 

noktası olan bu anıt, sözü edilen törenin önemli mekânı olur. 2019 ve 2020 

yıllarında Denizli Büyükşehir Belediyesinin içinde olduğu Milli Mücadelenin 

100. yılı etkinlikleri ile Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin bu kez güçlü bir 

şekilde anılması, Denizli’nin bu mücadelede yerini hikâyeleştiren görkemli 

bir anıtın yapılmasını gündeme taşır. (Bu satırlar yazılırken de hazırlıklar 

devam etmekteydi.) 

Son yıllarda Denizli ile özdeşlesen halk müziği sanatçısı Özay 

Gönlüm’ün 2000’de 60 yaşında iken akciğer kanserinden ölümü üzerine, iki 

ay içinde tambura, bağlama ve curayı aynı gövdede birleştirdiği kendi tasarımı 

“Yaren” denilen sazı elinde, yüzü gülen Özay Gönlüm heykeli de, onu 

hatırlatan bir mekâna dönüşür. Azeri heykeltıraş Sait Rüstem imzası taşıyan 

bu anıt Ali Aygören’in başkanlığının ilk somut işlerinden olur. Her yıl, ölüm 

günü olan 1 Mart’ta Özay Gönlüm’ü anma toplantıları bu heykel önünde 

yapılır. 

Genel Türk tarihini ve köklü maziyi sahiplenmenin bir sembolü olarak 

Nihat Zeybekçi’nin belediye başkanlığı döneminde ve onun kişisel çabalarını 

öne çıkartan bir heykelcilik işi olarak baştan aşağıya yeniden düzenlenen 

 

 

33 Denizli Belediye Meclis Toplantı Tutanağı, 4. Birleşim 1. Oturum, 9 Mayıs 2007, s.192-197. 
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İncilipınar Parkında Orhun yazıtları ve Türk büyükleri büstleri dikilir. 

Pamukkale Üniversitesi Resim bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Sadettin 

Sarı ve Öğr. Gör. Ahmet Özer’e bir proje dâhilinde yaptırılır. Açılışı 2008’in 

Cumhuriyet bayramında yapılan bu heykeller dizisi Hunlardan Türkiye 

Cumhuriyetine (Mete Han’dan Atatürk’e kadar) kısa bir kronoloji çizer. Aynı 

yerde milli tarihin devamı mahalli tarihin inşa etmek içn Denizlili 

kahramanların da büstleri yer alır. 

Denizli’nin son yıllarda büyüyen mermer sanayisi, bu sektör içinden 

birini heykel ve anıt yapımına yönelten sanatsal faaliyetin başlatıcısı yapar. 

Denizli’de mermer işleriyle tanınan iş adamı Nihat Kömürcüoğlu’nun başında 

olduğu Kömürcüoğlu Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfının girişimiyle 2011’den 

itibaren her yıl yaz mevsiminde -çoğunlukla Temmuz ayında- bir ay boyunca 

süren Taş heykel kolonisi sürmektedir34. 2020 yılına kadar çoğu yabancı 70’in 

üzerinde heykeltıraş bu sanatsal faaliyette yer aldı35. Denizli Belediyesinin de 

paydaş olarak destek verdiği bu faaliyetler Denizli’nin mermer ve traverten 

taşlarının tanıtımına katkı yapar. 

Bu heykeller haricinde şehrin imajından çok, yön tayininde belirli nokta 

işlevi gören estetik kaygısı taşımayan anıtlar da vardır. Bunlardan biri 

Çamlık’tan askeri yolun bittiği noktada Servergazi mahallinin başlangıcı 

sayılan başak biçimindeki heykel “bereket anıtı” adıyla dikilmiştir. İnsanların 

kısaca “başak” diye andığı bu yapı özellikle adres anlatımlarında kullanıldı. 

Benzer bir işlevi Göveçlik-Bereketler ve Denizli Belediyesi sınırlarının 

kavşağındaki Albayrak anıtında da görürüz. 

 

Denizli’de Nüfus ve Demografik Değişim 

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’te Denizli’nin genel nüfusunun 275 bin 

olduğu tahmin edilir. Bundan üç yıl sonra oldukça sınırlı nüfus bilgisi sunan 

1926 Vilayet tahririnde ise toplam nüfus yaklaşık 244 bine geriler. 

Cumhuriyet hükümetinin kapsamlı ilk nüfus sayımı olan 1927 verileri bir 

önceki senenin tahriri ile örtüşür. 1923’te 275 bin olan nüfusun 1926-27’de 

245 binlere düşmesini ve aradaki anlamlı farklılığını (eksi 35 bin sayısını) 

yalnızca bu yılların büyük göç değişim hareketliliği olan Mübadele ile 

açıklamak ikna edici görünmemektedir.  

 

 

34 Koloni bilgileri için bkz; https://www.heykelkolonisi.com/koloni/1-koloni (Erişim: Haziran 

2020) 
35 Denizli, 1 Temmuz 2019. 
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Türkiye’ye Mübadele ile gelecekler için belirlenen iskân havalisi içinde 

Denizli, İzmir- Muğla-Manisa ile birlikte anılır ancak Denizli’ye gelenlerin 

sayısı ismi geçen mıntıkalara göre daha azdır. Bir araştırmaya göre 1924-26 

arasında Denizli’ye gelen mübadil sayısı 2728’dir36. (Bu rakam, başka bir 

araştırmada 460 “hane” olarak aktarılır)37.  Mübadele ile gelenlerin daha çok 

Denizli şehir merkezi, Honaz ve Korucuk’a yerleştiğini anlıyoruz. Az da olsa 

Sarayköy, Çivril, Tavas ve Acıpayam’a mübadillerin yerleşimleri söz 

konusudur. 

Denizli’nin nüfusu, sonraki yıllarda sürekli artan bir yükseliş grafiği 

izler. Nüfus artışı 1925-35 döneminde yıllık binde 2,1’e kadar yükseldikten 

sonra, 1960’larda binde 3’e yaklaşır ve bundan sonra düşmeye başlar. 

2000’lerin ilk yirmi yılındaki nüfus artış oranı ise ortalama binde 12’dir. 

Toplam nüfusu 1935’te 286 bin, 1950’de 340 bin, 1965’te 463 bin, 1985’te 

667 bin, 2000’de 850 bin, 2010’da 926 bindir. En son yapılan 2019 sayımında 

1 milyonu aşarak (1.037.208) Türkiye’nin illeri arasında nüfus büyüklüğü 

açısından 22. sırada yer alır. (Ege Bölgesinde İzmir, Manisa, Aydın’dan sonra 

4.sıradadır) Özellikle 1950 sonrası artışta Üçüncü Dünya ülkelerinin yirminci 

yüzyıldaki kaderi olan nüfus patlamasından (baby boom) payını tüm ülke gibi 

Denizli de alacaktır. Ortalama 11 bin kilometrekarelik yüzölçümü (2010 

sonrası 12 bini geçer) ile Denizli’deki nüfus yoğunluğu da ortalama şöyle 

seyreder: 1927’de 11 kişi, 1950’de 31 kişi, 1965’te 39 kişi, 1985’te 56 kişi, 

2000’de 73 kişi, 2010 sonrası için de 84 kişi. TÜİK’in yaptığı tahmine göre 

Denizli’nin nüfusu 2025’te 1.200.000 üzerinde olacak gibi görünmektedir. 

1927-50 arasında şehirlerde bulunan nüfusun oranında önemli bir 

değişim görülmez. İl merkezi ve ilçelerdeki nüfus 1950’den sonra yavaş, 1985 

sonrası ise hızla artar. Çocukluğu 1960’larda geçen ressam Gürcan Ekici’nin 

kitaplaşan resimlerinin çoğunun konusu odun taşıyan adamlar, mahalle 

çeşmesinden su dolduran ve dere kenarında çamaşır yıkayan kadın tasvirleri 

1980’lerde bile kırsal kültürün ağırlığına işarettir38.  Denizli’de 1985 yılından 

sonra şehirde bulunan nüfusun köylerde bulunan nüfustan daha fazla olduğu 

bir dönemin başlangıcı olarak görülmektedir. 1927’de şehirde yaşayanların 

oranı yüzde 17 iken, en son sayım 2019’da bu oran yüzde 70’in üzerindedir. 

 

 

36 Safiye Bilge Temel, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Mübadeleye Yol Açan İhtilafların Analizi, 

Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2014, s.98. 
37 Ercan Haytoğlu, “Denizli-Honaz’a Yapılan Mübadele Göçü”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları 

Dergisi, İzmir 2006, C.V, S.12, s.50. 
38 Bazı resimlerin isimleri de şöyle: Harmanyeri, Tırpan, Bağbozumu, Dibek, Bulgur, 

Pamukçular. Bkz: Belleğimdeki Denizli, Denizli 2017. 
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Kırsaldan şehre göçün tespitinde şehir/il merkezinin nüfusu bize bir fikir 

verir. Denizli, 1923’te 17 bine yakın olan ‘küçük’ bir şehirdir. (O sıra başkent 

Ankara’nın nüfusunun 21 bin olduğunu belirtelim.) 1931’de Denizli’yi ziyaret 

eden Atatürk’ün deyişiyle Denizli “büyükçe bir köyü” andırır39. Şehir 

nüfusunun 1950’lerde bile 22 bin olduğu düşünüldüğünde, tüm ülkede olduğu 

gibi erken cumhuriyet devrinde köycü politik-kültürün devam ettiği 

söylenebilir. 1960’ta şehir merkezi nüfusunun 33 bine çıkması ise gerideki o 

10 yılın -yani DP’li yıllarının- sosyal hareketliliğini gözler önüne seren 

kentleşmenin bir emaresi olarak okunabilir. Özellikle 1980 sonrası şehirdeki 

nüfusun sıçrayarak yükselişleri dikkat çeker: 1980’de 135 bin, 1990’da 204 

bin, 2000’de 275 bin, 2010’da 525 bin, 2020’de 658 bine çıkar. Cumhuriyetin 

ilk yıllarına geri dönüp şehir merkezi nüfusu, son sayımın verisi ile 

kıyaslandığında dünden bugüne 32 kat arttığını görürüz. Nüfus yoğunluğunda 

kilometrekareye düşen kişi sayısı da 1927’de tahmini 2 kişi iken, en son sayım 

2019 verisinden bu 557 kişidir. Başka deyişle Denizli şehir merkezinde 

kilometrekareye düşen kişi sayısı dünden bugüne 278 kat artmıştır. Denizli 

şehir merkezindeki büyük nüfus değişimini, Denizli belediyesinin 1975’te 

kardeş kent kabul ettiği Hollanda’nın Almelo şehrinin nüfusuyla kıyaslayarak 

belirlemek de çarpıcıdır40. 1975’te Denizli ve Almelo’nun merkez nüfusu 70 

bin civarında birbirine neredeyse eştir. 2020’lere gelindiğinde ise Almelo 

nüfusunu en fazla 72 binin biraz üzerine çıkarırken Denizli büyüyen nüfusuyla 

Almelo şehri ile olan nüfus farkını 9 kat arttırmıştır. Bugün ilçe bazında 

bakıldığında en çok nüfusa sahip ilçe Pamukkale (345 bin); en az nüfuslu ilçe 

de Baklan’dır (5 bin küsur). 

1980 sonrası dönem, Denizli için iktisadi ve sosyal olarak yoğunlaşmanın 

açıkça büyüdüğü yıllar olarak kayda geçer. Sanayileşme ile işgücüne olan 

ihtiyaç özellikle çevre illerden -özellikle Burdur, Afyon, Uşak ve Aydın’dan- 

göçlerin yaşanmasına sebep olur. 1965’te Denizli ilinde doğanların oranı 

yüzde 95 iken, bu oran 2000’de yüzde 82’ye düşer. Denizli dışında doğanlar 

arasında uzun süre Afyon’da doğanlar ilk sırada olmuştur. 

Tavas, Acıpayam ve Çal’ın köyleriyle birlikte toplam nüfusu, 

Cumhuriyet yılları seyrinde her vakit Denizli merkez nüfusundan yüksek 

olmuştur. Geniş düz ovalar veya hafif dağlık yerlere sahip bu yerlerin verimli 

 

 

39 Ömer Gökmen, “Cafer Kutluk ile…”, Geçmişten Günümüze Denizli, S.3, s.5. 
40 P. Yavuçehre, Kentsel Mekânda Değişim: Denizli, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 

Denizli 2011, s.181. 
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arazileri ve hayvancılığa elverişliliği beşeri nüfusu 1990’lara kadar köylerde 

ama özellikle bu yerlerde tutmayı sağlamıştır.  

Kadınların sayısı 1920’lerden 1980’lere kadar hep önde seyreder. Bu 

tarihten sonra erkeklerin sayısı kadınlara oranlara artar. 1927’de 22 bin farkla 

kadın sayısı fazla iken, 2000’de 2 bin farkla erkek sayısı artış gösterir.   

Doğum oranı, işgücü potansiyeli, ölüm sayıları hakkında fikir veren 

nüfus bilgilerine yöneldiğimizde çocuk sayısının nüfusa oranları 1935’te %46, 

1950’de %49, 1965’te %49,6 olarak görülüyor. 65 yaş üstünü “yaşlı” sayan 

nüfus oranları ise şöyle seyreder: 1935’te %8,3, 1950’de %5,8, 1965’te %4,7. 

Ekonomik toparlanmada ihtiyaç hissedilen faal kitle olan gençlikle ilgili 

demografik bilgiler tam anlamıyla Cumhuriyetten bir 40 yıl sonra elde 

edilebiliyor. İstatistik biliminin 15-24 yaş aralığını “genç” kabul ettiği bu yaş 

dilimine bakıldığında ilk sağlıklı veriyi 1965 sayımından itibaren buluyoruz: 

Bu da yüzde 16,1’dir, yani 6 kişiden birinin “genç” sayılan kesimden 

olduğunu anlıyoruz.  

Son dönem Osmanlı kayıtlarında hemen her yerde gayrimüslim nüfusa 

rastlamakla birlikte 1923 sonrası İstanbul ve birkaç şehir haricinde Anadolu 

şehirlerinde ve tabi ki Denizli’de gayrimüslim nüfus neredeyse tamamen 

kaybolur.  

Okuryazarlık oranları da Denizli’de eğitim gelişiminin göstergesidir. 

1927’de okuma yazma bilenlerin oranı, zaten düşük olan Türkiye’deki genel 

ortalamanın da altındadır. Ülkenin okuryazar oranı yüzde 11 iken, Denizli’de 

bu oran bunun yarısı kadardır (yüzde 5,4). Bu oran, 1935’te yüzde 15’e, 

1950’de yüzde 35’e çıkar. İlk kez 1965 verilerinde Denizli’de okuryazar oranı 

yarıyı geçer: Yüzde 51,4. Bu oran Denizli’de hâlâ iki kişiden birinin okuma 

yazma bilmediğini de gösterse de Türkiye ortalamasının üstündedir. 

Okuryazarlık oranı bundan sonra yükselmeye devam eder: 1985’te yüzde 79, 

2000’de yüzde 90, 2010’larda yüzde 98 olur. İstanbul Üniversitesince yapılan 

iller arası yapılan rekabet endeksi raporuna göre 2020’de Denizli eğitimde 

Türkiye birincisidir. Bu başarıda hayırseverlerle desteklenen okullaşma, erken 

çocukluk eğitimine yaygın bir şekilde verilen önem, eğitim için yaratılan 

rekabetçi ortam akla gelen ilk etkiler olarak anılabilir. ÖSYM’nin verilerine 

göre özellikle üniversiteye yerleşme başarısında Denizli son 10 yıldır ilk 10 

arasında yer alır. 

2010 sonrası kimi uluslararası anlaşmaların yükümlülükleri ile özellikle 

yurt dışından gelen göçle şehir, sığınmacı ve iltica eden nüfusla hareketlenir. 

Bunlar arasında iktisadi-sosyal gelişmişliği ile dikkat çeken Denizli de 

etkilenir. 2011’de başlayan Suriye iç savaşı sonrası Türkiye’ye yapılan 

göçlerde Denizli’de hissedilir oranda Suriyeli göçmen olgusundan söz edilir. 
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Daha çok dini/siyasi sebeplerle Türkiye’yi bir “araf/berzah” (transit) 

ülkesi olarak gören İranlıların bir kısmı (sayıları değişebilmekte) belirlenen 

Birleşmiş Milletler (BM) ofisi yönlendirmesi ile bir kısmı da daha önce 

gelenlerin akrabalık-yakınlık bağları ve tavsiyeleri ile Denizli şehrine 

geldikleri bilinmektedir. 2019 verilerinden çıkartılabilen “tahmin” (veriler 

sorunlu) Denizli’deki İranlı mültecilerin sayısının 10-12 bin arasında olduğu 

düşünülmektedir. Türkiye’de belirlenen geçici ikamet merkezi olan 62 uydu 

kentten biri olan Denizli’nin, şu durumda en fazla İranlı mülteci bulunduran 

şehir olduğu varsayılabilir. İranlıların Türkiye’de daimi olarak kalma 

düşünceleri olmayıp üçüncü ülkelere özellik ABD ve AB ülkelerine gitme 

düşüncesinin varlığı, Türk sosyal yapısına uyma konusunda onları istekli 

yap(a)mamaktadır. Sözgelimi Türkçeyi iyice öğrenmek yerine işlerine 

yarayacak az sayıda Türkçe kelime ve deyim öğrenmeleri kendileri burada 

geçici gördüklerini göstermektedir. Başta AB’nin göçmenlik normlarının 

kısıtlayıcı hükümleri dolayısıyla yine de İran’dan gelenlerin 6-7 yıl sonra 

ancak istedikleri ülkelerce kabul edildikleri varsayılmaktadır. Bu süre 

içerisinde, araştırmalara bakılırsa, Denizlililerin önemli oranda İranlı 

mültecileri benimsemekte zorlandıklarını göstermektedir.  
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EKLER: 

 

Fotoğraf 1- 1920’lerde Denizli Vilayet Hükümet Konağı binası. 1888’de yapılan bu bina 

1953’te yıkılmıştı. (Coşkun Önen koleksiyonundan) 

 

 

Fotoğraf 2-    1950’lerde Çınar Meydanı. 1948’de başlanan ve 1955’te tamamen biten Yeni 

Cami, bu meydana ismini veren (yeni) çınar ağacı ve Meserret Oteli/Kıraathanesi. (Ali Küçüka 

albümü) 
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Fotoğraf 3- 1976 Denizli depremi sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına karar verilen 

Denizli Memleket Hastanesi. 

 

 

Fotoğraf 4-   Denizli Lisesi 1940’larda şeflik sisteminin bir “icabı” olarak devrin 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ismini almıştı. 
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IV. YÜZYIL HIRİSTİYANLIĞININ 
İLAHİYAT VE SİYASET 

TARTIŞMALARINDA ARKADAŞLIK 
VE HEMŞEHRİLİK MESELESİ 
 

Turhan KAÇAR* 

 

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğü “arkadaşı” birbirini 

tamamlayan iki şekilde açıklamaktadır: “birbirlerine karşı sevgi ve anlayış 

gösteren kimselerden her biri” ve “bir ortamda birlikte bulunanlardan her 

biri”. Rahmetli Kemal hoca bu iki tanımın da hakkını layıkıyla veren çok iyi 

bir arkadaşımızdı. Nur içinde yatsın.  

 

Giriş 

Roma dünyasında siyasal ve dini gruplaşmalarda arkadaşlık (philia / amīcitia) 

ve akrabalık ilişkileri kurumsal politikaları yönlendirmede etkili faktörler 

arasındaydı. Bilhassa Geç İmparatorluk döneminde Diocletianus ile 

Iustinianus arasındaki imparatorların tahta geliş biçimleri yakından 

incelendiği zaman, haleflerin seleflerle aile, akrabalık, arkadaşlık ve 

hemşehrilik ilişkileri açık bir şekilde görülebilecektir. Diğer yandan sadece 

imparatorluk düzeyinde değil, aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğu 

bürokrasi içerisinde de bu türden ilişkiler ve irtibatlar nadirattan değildi. 

Nitekim IV. Yüzyılın sonlarında Likyalı Tatianus’un ve çevresinin başkent 

Constantinopolis’te güçlerini ertesi yüzyılın ikinci yarısına kadar 

sürdürdükleri gösterilebilecek pek çok örnekten bir tanesidir. Arkadaşlık ve 

hemşehrilik ilişkileri elbette sadece devletin din dışı idari kurumlarında 

karşımıza çıkan bir durum değil, aynı zamanda devlet içerisinde ortaya çıkan 

ve gelişen kilise örgütünün yaygınlaşmasında da etkiliydi. İmparatorların 

arkadaş çevrelerini iktidara taşımaları gibi, kiliselerin liderleri olan 

piskoposlar veya daha genel olarak din adamları da nüfuz alanlarını 

genişletmek amacıyla kendi arkadaş ve akraba çevrelerini tercih ediyorlardı. 

 

 

* Prof. Dr., Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
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Bilhassa IV. yüzyıl kilise politikalarını göz önüne aldığımız zaman, böylesi 

bağların piskoposluğa yükselmelerde dikkate değer bir faktör olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Bu makale kapsamında IV. Yüzyıl Hıristiyanlığında meydana gelen 

teoloji tartışmalarında ve kilise içi siyasi gruplaşmalarda arkadaşlık ve 

hemşehrilik ilişkilerinin önemine dikkat çekilecektir. Klasik dünyada 

arkadaşlık meselesi üzerine çok çalışılmış bir alan olmamakla birlikte, 

büsbütün ihmal edilmiş bir alan da değildir. Pek çok münferit çalışma arasında 

David Konstan’ın Friendship in the Classical World adlı eseri Yunan ve 

Roma dünyasında Homeros’tan başlayarak MS IV. Yüzyılda Hıristiyanlığın 

Roma dünyasında kurumsal olarak yerleşmesine kadar geçen sürede, edebi 

metinlere yansıyan arkadaşlık meselesinin doğasını tartışmaktadır.1 Diğer 

yandan Raymond Van Dam, (Basileios, Gregorios, Amphilochius ve 

Gregorius gibi önde gelen Kapadokyalı Babalar arasındaki arkadaşlık 

bağlarını incelediği “arkadaşlığı hatırlamaya davetiye” diye takdim ettiği eseri 

Families and Friends in Late Roman Cappadocia’da arkadaşlığın sadece 

olumlu yönlerini değil, aynı zamanda arkadaşların yol açtığı çıkmazları da 

dikkate alarak Ortodoks Hıristiyanlığın kurucuları arasında çok önemli bir 

yere sahip olan Kapadokyalı Babalar arasındaki ilişkileri incelemektedir.2 Bu 

iki önemli eser, okuyacağınız makalede bilhassa sunulan perspektifin 

şekillenmesinde çok kayda değer bir yere sahiptir. Diğer yandan genel manada 

IV. Yüzyıl Hıristiyanlığı edebi metinler, arkeolojik ve nümizmatik veriler 

bakımından çok zengindir, ancak arkadaşlık gibi bir temanın görsel olarak 

maddi kültür üzerinde izlerini sürmek çok da kolay değildir. 

 

Arius’un Arkadaşları ve Hemşehrileri 

IV. yüzyıl Hıristiyanlığının en büyük toplantısı hiç kuşkusuz 325 yılında 

yapılan ve geleneksel olarak eskiçağ Hıristiyanlığının ilk genel (ekümenik) 

meclisi olan İznik konsiliydi. Bu konsil sadece dini bir toplantı değil, çeşitli 

temellere dayanan ittifakların kurulduğu siyasal bir platformdu. Hiç şüphesiz 

konsilin tek amacı Arius adlı İskenderiyeli bir papazın yol açtığı din 

tartışmasını çözümlemek değildi, ancak Arius tartışması en önemli 

gündemlerden birisiydi. Bu tartışmanın özünde Arius’un Hz. İsa’nın tanrısal 

niteliğini sorgulaması vardı. Arius bu sorgulamaları üzerine 318-323 arası bir 

tarihte İskenderiye’den kovulduğu zaman, kendisine bir savunma cephesi 

 

 

1 D. Konstan, Friendship in the Classical World, Key Themes in Ancient History, Cambridge, 

1997.  
2 R.Van Dam, Families and Friends in Late Roman Cappadocia, Philadelphia, 2003.  
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kurmaya çalıştı ve bu kapsamda arkadaşlarından ve hemşehrilerinden dikkat 

çekici destek aldı.3  

Ariusçu tartışma ilk başladığı sırada, Nicomedia (İzmit) piskoposu 

Eusebius’a yazdığı bir mektupta, Arius onu ‘Lucianus çevresinden arkadaşı’ 

(συλλουκιανιστà) olarak anmaktadır.4 Arius’un eğitimiyle de ilgili olan bu 

ifade, onun bir dönem Antiochealı Lucianus’un derslerine devam ettiğini ve 

Eusebius ile burada tanıştıklarını düşündürtmektedir.5 İskenderiye’den 

kovulduğu zaman, Nicomedia’da Eusebius’un himayesine sığınması ve 

Nicaea konsilinde ve sonrasında Eusebius’un, Arius’u büyük oranda 

desteklemeye devam etmesi, ortak bir eğitim ve düşünce dünyasına sahip 

oldukları gibi, aralarındaki eski arkadaşlık bağının sonucuydu. V. yüzyılda 

yazan Ariusçu kilise tarihçisi Philostorgius’un, Lucianus’un öğrencileri 

arasında Arius’u göstermemesi, Eusebius ile eskiye dayanan ilişkisinin 

sorgulanmasına yol açmışsa da V. yüzyılda yazan bir tarihçinin Lucianus’un 

öğrencilerinin tam bir listesine hâkim olduğu da düşünülemez. Arius’un 

eğitimi hakkında başka hiçbir bilgiye sahip değiliz. Tarihçi Sozomenus’un, 

onu usta bir mantıkçı (λογικόν / διλεκτικόν) olarak tanımlaması, aldığı 

eğitimin felsefi niteliğine işaret edebilir.6  

Arius tartışmasının başlangıcı sadece arkadaşlık ilişkilerinin tarihi için 

değil aynı zamanda hemşehrilik bağlantılarının tarihi için de veri sunmaktadır. 

İznik konsilinde Arius aforoz edildiği zaman, bu aforoza karşı çıkan ve 

sürgüne gitmeyi göze alan Libya’daki Ptolemais kenti (Pentapolis olarak da 

anılır) piskoposu Secundus ve Marmarica kenti piskoposu Theonas’ın bu 

davranışı Arius ile hemşehrilik bağları çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Gerçekten de doğrudan veya dolaylı atıflar vasıtasıyla Arius’un Libyalı 

olduğunu biliyoruz. IV. yüzyılın sonunda yazan Epiphanius, onun Libyalı 

 

 

3 Bu bölümün bazı kısımları daha önce Arius’un biyografisi üzerine yazdığım kısa makaleden 

aktarılmıştır: T. Kaçar, “Arius: Bir ‘Sapkın’ın Kısa Hikâyesi” Lucerna, Klasik Filoloji 

Yazıları (2009), 7-15. 
4 H-G. Opitz, Urkunden Zur Geschichte Des Arianischen Streites 318-328, Berlin & Leipzig, 

1934, Urkunde I.5.  
5 Antiochea okulu diye bilinen çevrenin önemli isimlerinden birisi olan Lucianus, uzun süre bu 

kentte öğretmenlik yaptıktan sonra, Nicomedia’ya taşınmış ancak burada bulunduğu sırada kısa 

süre imparator olan Maximinus tarafından Hıristiyanlara uygulanan zulüm politikası esnasında 

312 yılında öldürülmüştür. Lucianus’un ismi Doğu Akdeniz kentlerinin Hıristiyan piskoposları 

arasında uzun süre etkisini korumuş ve hatta 341 yılında Antiochea’da toplanan bir konsilin 

ortaya attığı itikat metni Lucianus’a atfedilmiştir. Eusebius, HE, 8.13.2, 9.6.3; H.C. Brennecke, 

“Lukian von Antiochien in der Geschichte der arianischen Streites”, Logos: Festschrift für 

Luise Abromowski (Berlin, 1993), s. 170-192.   
6Sozomenus, HE, 1.15.  
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olduğunu yazmaktadır.7 Arius, İskenderiye piskoposuna yazdığı bir 

mektubunda kendisini destekleyen bir grup din adamının ismini 

listelemektedir.8 Bu isimlerin sadece ikisi (Secundus ve Theonas) İznik 

Konsilinin katılımcıları arasında yer aldığı ve konsil esnasında Arius’un 

aforoz edilmesine açık bir şekilde karşı çıktıkları için, desteklerinin gerisinde 

hemşehrilik bağı dikkate alınabilir. Diğer yandan V. Yüzyılda yaşamış kilise 

tarihçisi Philostorgius’un İznik Konsili’inde Arius’u destekleyen yirmi 

civarında piskoposun Antiochea çevresinden olması şaşırtıcı olmadığı gibi, 

bunların birçoğunun Lucianus’un öğrencileri ve dolayısıyla Arius’un 

arkadaşları olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü başta meşhur kilise tarihçisi 

Filistin Caesarea’sı piskoposu Eusebius gibi, bu isimlerin çoğu Arius ile 

akrandılar. Son bir not olarak  Arius tartışmasının sonraki evrelerinde de 

arkadaşlık ilişkileri teoloji politikalarında etkili olmaya devam etmiştir.  

 

Arkadaşlığın Maliyeti: Kapadokyalı Gregorius’un Yükselişi ve Düşüşü 

Arius tartışması IV. Yüzyılın ikinci yarısında farklı bir yöne evrildi. 

Tartışmanın bir tarafı 360’lı yıllarda Kutsal Ruh’un tanrısal niteliğini 

sorgulamaya başladı. Bu tartışma sırasında da arkadaşlık ilişkileri ve 

hemşehriliğin farklı yönleri göze çarpmaktadır. Bu ilişkilerin bütün iniş 

çıkışları elbette tartışmaların farklı taraflarında da görülmektedir. Kutsal Ruh 

tartışmalarının yaşandığı ve Ortodoks Hıristiyanlığın inşa edilip tamamlandığı 

IV. Yüzyılın ikinci yarısında en dikkat çeken şahsiyetler “Kapadokyalı 

Babalar” diye bilinen Basileios, kardeşi Gregorius ile arkadaşları (bir başka) 

Gregorius’tur.9 Bunlar arasında Gregorius ile Basileios arasındaki arkadaşlık 

dikkat çektiği gibi, Gregorius aynı zamanda hem arkadaşı Basileios’un vefat 

yıl dönümünde verdiği söylev hem de “Arkadaşlık Üzerine” söylevi ile ayrıca 

dikkat çekicidir. Gregorius’un Basileios ile arkadaşlık hikâyesinin özünde 

Gregorius’un Constantinopolis piskoposluğuna yükselişinde ve tam resmi 
 

 

7 Epiphanius, Panarion, 69.1.2. 333 yılında İmparator Constantinus’a mektup yazan Arius’un 

‘bütün Libya halkının’ kendisiyle birlikte olduğunu ifade etmesi, onun Libyalılığına ilişkin bir 

başka delil olarak gösterilmektedir. Opitz, Urkunden Zur Geschichte Des Arianischen Streites, 

Urkunde III; R.P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God, The Arian 

Controversy 318-381, Edinburgh 1988, s. 3, not 4.  
8 Papazlar: Arius, Aeithales, Achillas, Karpones, Sarmatas, [bir başka] Arius; Diyakozlar: 

Euzoius, Lukius, Julius, Menas, Helladius, Gaius; Piskoposlar: Pentapolis piskoposu 

Secundus, Marmarica piskoposu Theonas ve Pistus. Arius’un burada sunulan mektubu şu 

eserler içerisinde yer almaktadır: Athanasius, On the Synods of Ariminum and Seleucia, 16; 

Epiphanius, Panarion, 69.7.2-8.5; H-G. Opitz, Athanasius Werke, urkunde 6, Berlin (1934), 

s.12-13. 
9 Thomas A. Kopecek, “The Social Class of the Cappadocian Fathers”, Church History 42/4 

(1973), 453-66;  Hanson 1988, 676-737.  
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ataması yapılacakken görevden ayrılmak zorunda kalması gibi dramatik bir 

yön vardı.  

Eskiçağ Hıristiyanlığının en önemli ilahiyatçılarından birisi olarak 

kabul edilen Gregorius 330 yılında nispeten üst sınıf bir aileye mensup olarak 

Roma Kapadokya’sında Nazianzus’ta dünyaya geldi.10 Günümüzde 

Kapadokya denildiği zaman daha çok Nevşehir ve civarı akla gelmesine 

karşın Roma dönemi Kapadokyası, Strabon’un anlattığına göre doğu batı 

kuzey güne bağlamında çok daha geniş coğrafyayı kapsamaktaydı.  

Ve Kappadokia da çeşitli kısımları olan bir ülkedir ve bir çok 

değişiklikler geçirmiştir. Fakat bu ülkenin aynı dili kullanan sakinlerinin, 

güneyde Kilikia Torosları diye adlandırılan dağlar, doğuda Armenia ve 

Kolkhis ve değişik dil konuşan aradaki halklar ve kuzeyde Halys (Kızılırmak) 

ırmağının ağzına kadar Eukseinos (Karadeniz) ve batıda hem Paphlagonia’lı 

kabileler ve hem de Phrygia’da yerleşmiş olan Lykaonia’lılara kadar uzanan 

Galatialılar ve Kilikia Trakheia’da oturan Kilikialılar tarafından çevrilmiş 

oldukları söylenebilir. Strabon, Geographika, XII.1.1 

Gregorius’un doğduğu Nazianzus ise ismini Nenizi olarak yakın 

zamana kadar muhafaza etmiş günümüzde Aksaray’a bağlı Gülağaç’ta 

Bekarlar köyüdür. Kendisiyle aynı adı taşıyan babası Gregorius, Hellenleşmiş 

bir Yahudi grubu olan Hypsistarianlıktan İznik konsili sıralarında 

Hıristiyanlığa döndürülmüş Nazianzus’ta piskopostu. Varlıklı bir aileye 

mensup olmanın avantajı Gregorius’un eğitiminde görülebilmektedir. Önce 

Nazianzus’ta babasından eğitim alan Gregorius daha sonra Caesarea’da 

devam etti. Burada Basileios ile karşılaştı ve arkadaş oldular. Basileios’un 

babası da Caesarea’da ders veriyordu. Caesarea o dönemde eğitim imkânları 

açısından çok daha sınırlı bir kent değildi. Çünkü daha sonra Gregorius ile 

Atina’da karşılaşacak olan İmparator Julianus da (Gregorius ile akran) aynı 

dönemde Caesarea’da eğitim aldı. Elbette Caesarea daha derin entelektüel 

tutkular için çok yeterli de olamazdı ve Gregorius, bir önceki yüzyılda ünlü 

ilahiyatçı Origenes’in öğretmenlik yaptığı ve çok zengin bir kütüphaneye 

sahip bir liman kenti olan Filistin Caesarea’sına geldi. Gregorius buradan 

İskenderiye’ye ve nihayet devrin Harvard’ı sayılabilecek en zengin üniversite 

kenti Atina’ya gitti.  

 

 

10 Gregorius’un hayat hikâyesi antik ve modern literatürde pek çok yerde bulunabilmektedir. 

Şu iki modern çalışma pek çok biyografik ayrıntıyı içermektedir. Bkz. John A. McGuckin, St 

Gregory of Nazianzus, An Intellectual Biography, New York 2001; Brian E. Daley, Gregory of 

Nazianzus, Oxford, 2006.  
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Atina’da daha önce Kapadokya Caesarea’sında arkadaş olduğu 

Basileios ile ve daha sonra kısa bir süre imparatorluk yapacak olan Iulianus 

ile karşılaştı. Atina’da önde gelen Aristocu filozof Himerius’tan ve bir başka 

Kapadokyalı Prohaeresius’tan dersler aldı. Atina’daki yıllarında Basileios ile 

arkadaşlığı ilerletti. Gregorius’un yazılarından anlaşıldığı kadarıyla aslında 

ikisi karakter olarak birbirlerine pek de yakın değillerdi. Gregorius 358/59 

yılında Nazianzus’a geri döndü ve burada hitabet dersleri vermeye başladı. 

Babası tarafından 361 yılında Nazianzus’ta piskopos olmaya zorlandığı 

zaman arkadaşı Basileios’un yanına sığınan Gregorius, aslında çileci bir keşiş 

hayatını da idealize etmesine karşın, bir yanda kamusal alanda da görünmeye 

hevesli bir kişilikti. Bir yıl sonra Nazianzus’a geri dönen Gregorius, burada 

fiili olarak piskoposluk görevini ifa etmeye başladı.  

Atina’da tanıştıkları Iulianus bu sırada Roma imparatoru olmuş ve 

Hıristiyan karşıtı bir politika izliyordu. Ancak Iulianus’un iktidarı 18 aydan 

biraz daha fazla sürdü ve Sasaniler üzerine düzenlediği bir seferde öldü. 

İmparatorluk Arius yanlısı piskoposlarca desteklenen Valens tarafından 

yönetiliyordu. Valens 371 yılında idari gerekçelerle Kapadokya eyaletini 

Cappadocia Prima ve Cappadocia Secunda olarak ikiye böldüğü zaman, 

Gregorius, daha bir yıl önce Cappadocia Prima eyaletinin metropol kenti olan 

Caesarea piskoposluğuna yükselen ve İmparator Valens’in Arius yanlısı kilise 

politikalarının sıkı bir muhalifi olan arkadaşı Basileios’un (ve babasının) 

baskısıyla, tamamen politik nedenlerle iki eyaletin tam ortasında bir posta 

menzili olan Sasima piskoposu oldu. Bu Gregorius’u mutlu eden bir atama 

değildi, çünkü atandığı yer kendi ifadesiyle neredeyse köy bile sayılamayacak 

bir posta menzili yerleşimiydi. Ancak Gregorius’un yakınmasından da 

anlaşılacağı gibi, iki eyalet arasındaki haber akışı açısından stratejik bir 

noktaydı.  

Kapadokya’dan geçen anayolun ortasında, yolun üçe ayrıldığı bir 

kavşak vardır. Su yok, bitki yok, pek medeni bir yer değil, tamamen can sıkıcı 

ve sıkışmış küçük bir köy. Her yerde toz, gürültü, tekerlek gıcırtısı, ağlayanlar, 

böğürenler, vergi tahsildarları, işkence alet edevatı, devletin topladığı 

hayvanlar var. Halkı gündelikçiler ve serserilerden oluşuyor. İşte benim 

kilisem, Sasaima böyle bir yerdi. Elli köy piskoposuyla kuşatılmış Basileios, 

beni buraya mahkum ederken pek de yüce gönüllüydü!11 

Ancak bu terkedilmiş yeri beğenmediği için muhtemelen hiç gitmeyen 

Gregorius, bir süre memleketi Nazianzus’da piskopos olan babasına yardım 

etmiş ve babasının ölümüne müteakip fiilen Nazianzus piskoposluğunu 

 

 

11 Gregory of Nazianzus, Concerning His own life, 439-48.  
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üstlenmiştir. İmparator Valens 378 yılında Edirne savaşında öldüğü zaman, 

imparatorluğun doğu yarısı, günümüzde halen Sultanahmet meydanında 

bulunan dikilitaşın alt kısmındaki rölyeflerde hipodromdaki oyunları 

seyrederken tasvir edilen, İznik itikadına mensup bir imparator olan 

Theodosius’un kontrolüne girdi. Yeni rejim, Doğu Roma İmparatorluğu kilise 

politikalarında da bir değişim anlamına geliyordu, çünkü çünkü kaynaklar 

tarafından genelde Ariusçu olmakla suçlanan Valens’e mukabil, yerini alan 

Theodosius “zorunlu olarak” İznik itikadı yanlısı ve doğal olarak Ariusçu 

düşüncelerin karşıtı olarak tasvir edilmektedir. Bu siyasi ortamda Gregorius, 

Basileios ile ortak arkadaşları olan Antiochea piskoposu Meletius’un 

desteğiyle Constantinopolis’e geldi.12  Gregorius bu tarihten itibaren başkentte 

kurduğu Anastasia (uyanış) kilisesi etrafında İznik itikadı yanlılarının dini 

işlerine nezaret etmeye başladı.13 Bu arada Basileios 379 yılı başında öldü.  

İmparator Theodosius 381 yılında II. Genel kilise konseyini topladığı 

zaman, konsilin katılımcı piskoposlarının en önemli gündemlerinden birisi 

başkente İznik itikadı yanlısı resmi bir piskopos seçmenin yanı sıra, kentin 

kilise hiyerarşisindeki yerini de düzenlemekti.14 Çünkü Theodosius’un İznik 

itikadı yanlısı olmasını önerdiği kendin Ariusçu piskoposu Demophilus, 

makamını korumak için dini inançlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi 

reddetmişti. Bu Gregorius’un resmi olarak da Constantinopolis 

piskoposluğuna yükselişinin yolunu açacak çok önemli bir gelişmeydi, çünkü 

o zamana kadar Gregorius zaten başkentte Demophilus karşıtı ve İznik itikadı 

yanlısı küçük bir grubun dini liderliğini yapıyordu. Ancak Gregorius şanssız 

bir adamdı: Tam 379 yılında Constantinopolis’e ilk defa gelirken, Antiochea 

piskoposunu kendisini desteklemesi için ikna eden yakın arkadaşı Basileios 

ölmüş; İmparator Theodosius üzerinde nüfuz sahibi olan hamisi Antiochea 

 

 

12 Meletius, Basileios’un mektuplaştığı arkadaşlarından birisiydi. Bkz. St. Basil, The Letters, I-

IV; (Loeb Classical Library serisi, Londra, 1986.  
13 J. Mossay, “Gregor von Nazianz in Konstantinopel (379-381 A.D.)” Byzantion 47, (1977), 

223-238.  
14 Okuduğunuz metnin bazı kısımları daha önce Türkçe ve İngilizce yayınladığım şu iki 

makaleye dayanmaktadır: T. Kaçar, “Tarsuslu Nectarius’un İlk Constantinopolis Patriği 

Olarak Seçilmesi” Olba 17 (2009), s. 179-192; T. Kaçar, “The Election of Nectarius of 

Tarsus: Imperial Ideology, Patronage and Philia” Studia Patristica 44-49 (2010), s. 307-313. 

Konsil için bkz. Geonakoplos, D. J., “The Second Ecumenical Council at Constantinople 

(381): Proceedings and Theology of the Holy Spirit” Constantinople and the West. Essays on 

the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and Byzantine and Roman 

Churches, 159-177, Madison & Londra, 1989; R.M. Errington, “Church and State in the First 

Years of Theodosius I” Chiron 27, (1997) 21-72; B. E. Daley, “Position and Patronage in the 

Early Church: the Original meaning of ‘Primacy of Honour’” The Journal of Theological 

Studies 44/2, (1993) s. 529-553.  
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piskoposu da seçim meselesi tamamlanmadan 381 yılındaki konsil sırasında 

ölmüştü. Antiochea piskoposu Meletius’un konsil esnasında ölümü ve yerine 

yapılacak seçimde iki farklı aday ortaya çıktığı için bilhassa Anadolu ve 

Suriye’den gelen piskoposlar arasında kamplaşma ortaya çıktı. Gregorius bu 

kamplaşmada kaybedenler tarafında yer aldığı için, Constantinopolis 

piskoposluğu için adını ileri sürmesi gereken Antiochea grubunun desteğini 

kaybetti. Ayrıca konsil sırasında İskenderiye kilisesi Maximus isimli bir başka 

aday çıkardığı zaman, işler Gregorius için tamamen sarpa sarmıştı. Üstelik 

İskenderiye grubu, İznik konsilinde çıkarılan bir yasaya atıf yaparak, 

Gregorius’un Constantinopolis piskoposu olamayacağını savunuyordu. İznik 

konsilinin 15. Yasası “…böylece piskoposların, papazların ve diyakozların 

bir kentten diğerine atanmasının engellenmesine karar verilmiştir. Kutsal ve 

yüce meclisin bu kararından sonra böyle bir çabaya girişilirse ya da bu tür 

bir eylem devam ettirilirse, yapılan düzenleme hemen iptal edilecek ve kişi 

önceden piskopos, papaz ya da diyakoz olarak atanmış olduğu kiliseye geri 

dönecektir” hükmünü ilan ederek piskoposların rotasyonunu açık bir şekilde 

yasaklıyordu.15 Ne yeni Antiochea piskoposunun ne de imparatorun tam bir 

desteğini alabilen Gregorius büyük bir hayal kırıklığı içerisinde adaylıktan 

istifa etti ve istifası da İmparator Theodosius tarafından derhal kabul edildi. 

Muhtemelen imparator, Gregorius’un, parlak bir ilahiyatçı olmasına karşın 

kozmopolit bir başkentin piskoposu olamayacağının farkına varmıştı.  

Gregorius’un hikâyesi arkadaşlık ilişkilerinin sonuçları bakımından 

ilginçtir. Geçmişte kendi arzusu hilafına arkadaşı Basileios’un politik 

hesapları yüzünden küçük bir posta menziline zorla atanmış olması, yasal 

olarak Constantinopolis patrikliği için en büyük engel olmuştu. Hikâyedeki 

bir diğer ilginç kısım, Constantinopolis’e gelişi ve piskoposluğuna aday 

olması da Basileios’un, iletişimi sayesinde gerçekleşmişti. 

Constantinopolis’te yaşadığı bu sevimsiz tecrübe Gregorius’u “kilise 

konsillerini problem çözen değil, problem üreten platformlar” olarak 

nitelemesine neden olmuştur. Gregorius, Constantinopolis’te yaşadığı hayal 

kırıklığı üzerine önce memleketi Nazianzus’a dönmüş ve buradayken 382 

yılında arkadaşı Basileios’un ölümünün üçüncü yıldönümünde, çok uzun bir 

cenaze söylevi kaleme almış ve bunun Basileios’nn mezarı başında 

okumuştur. Gregorius’un 394 yılında öldüğünü biliyoruz.  

 

 

 

15 İznik konsilinin bu maddeleri için bkz. W. Bright, Canons of the first four General Councils, 

Oxford, 1892.  
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Güçlü Hemşehrinin İmkânları: Tarsuslu Nectarius Arkadaşlık ve 

Bölgesel Dayanışma  

Gregorius’un istifası üzerine İmparator Theodosius, yeni Antiochea 

piskoposundan bir aday listesi hazırlamasını istemiştir. Tarihçi 

Theodorethus’un anlattığını göre, imparator kendisine sunulan listeyi 

incelemiş ve listenin en sonunda yer alan daha vaftiz bile olmamış emekli bir 

senatörün ismi üzerine karar kılmıştır. Kilikyalı bir grubun önerisiyle ismi ön 

plana çıkan emekli senatör Nectarius da aslen Tarsusludur ve dahası kilise 

kaynaklarının aktardığına göre, piskoposluk için ismi listeye girmezden önce 

memleketine dönüş hazırlıkları yapıyordu ve o sırada II. Genel Konsil’e 

katılmak için Constantinopolis’te bulunan Tarsus piskoposu Diodorus’a veda 

ziyaretine gitmişti. İşte bu ziyaret sırasında Nectarius’un ismi gündeme gelmiş 

ve Diodorus, yakın arkadaşı Antiochea piskoposunu ikna ederek Nectarius’u 

listeye ekletmişti. Liste İmparatora sunulmuş ve o da Nectarius’un ismi 

üzerinde kanaat belirtince, II. Genel Konsil’in katılımcı piskoposları 

İmparator’un tercihini onaylamışlardı. İmparator açısından kilise 

hiyerarşisinde tartışmalı herhangi bir konumu da olmadığı için imparator 

açısından başkentteki farklı grupları idare edebilecek ideal bir adaydı. Bir 

hemşehrisi tarafından adı öne çıkarılan Nectarius, imparatorluk 

bürokrasisindeki yükseliş ve düşüşlerde etkili olan hemşehrilik bağına önemli 

bir örnek olduğu kadar, kilise politikalarında da hemşehrilik bağlarının 

etkisini örneklemek için de dikkat değer bir vakıadır.  

Nectarius’un piskoposluk öncesi kariyerine ilişkin bildiklerimiz çok 

sınırlıdır. Hakkında bildiğimiz en önemli ayrıntı, kariyerinin zirvesini 

Constantinopolis’te praetor urbanus’luk görevi oluşturmaktadır. Bu makam, 

340 yılında İmparator Constantius tarafından ihdas edilmiş ve devlet 

yönetimindeki en önemli rolü başkentte kamuya açık oyunları organize 

etmekti. Dolayısıyla Nectarius potansiyel olarak halk tarafından yakinen 

tanınan (ve sevilen) hem de teşkilat becerisini sergileyebildiği için idari 

tecrübe sahibi bir şahsiyet olarak dikkat çekme imkânı vardı. Nitekim kilise 

kaynaklarının, Nectarius’un piskopos olarak seçilmesinin halkta büyük bir 

sevinç yarattığına atıf yapmaları bunu göstermektedir.  

Nectarius’un seçiminde ortaya çıkan bölgesel dayanışma veya 

hemşehrilik ilişkileri meselesi sadece kendi kentiyle sınırlı bir mesele değildi. 

Nectarius’un seçiminde ortaya çıkan bölgesel ittifakların başında, Antiochea 

kilisesinin İskenderiye’ye karşı oluşturmaya çalıştığı cephe gelmektedir. Bu 

cephe bölge piskoposlarının aralarındaki kişisel arkadaşlık bağları ile de 

pekiştirilmektedir. Bu bağların en temelinde, Cilicia metropolisi Tarsus 

piskoposu Diodorus ile Nectarius’dan hemen önce Antiochea için seçilen 
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piskopos Flavianus arasındaki arkadaşlık vardır. 378 yılında Tarsus 

piskoposluğuna seçilen Diodorus, aslen Antiochealı asil bir aileye mensuptur. 

Eğitimini doğu dünyasının bu önemli kentinde ve Atina’da tamamlayan 

Diodorus, 350li yıllarda arkadaşı Flavianus ile birlikte Antiochea’da kiliseye 

diyakoz olarak girmişler ve burada İznik itikadı yanlısı bir cephe 

oluşturmuşlardır.16 Diodorus’un, selefi Tarsus piskoposu Silvanus ile 

yakınlığı, Caesarea piskoposu Basileus (370-79) tarafından not 

edilmektedir.17 Dolayısıyla Diodorus’un Tarsus ile ilgisi seçiminden çok 

önceye dayanmaktadır. Diodorus ve Flavianus aynı zamanda, Antiochea 

yakınlarında bir manastır okulu (asketerion) kurarak, burada bir ilahiyat 

geleneği oluşturmaya çalışmışlardır.18 Daha sonra Nectarius’un halefi olan 

Ioannes Chrysostomus (398-404), bu ikilinin kurduğu okuldan yetişmiştir.19 

Flavianus ve Diodorus, 360 yılından itibaren Antiochea piskoposu seçilen 

Meletius’un etrafında yer almışlar ve hatta Meletius aynı yıl içerisinde 

sürgüne gönderildiği zaman, kentte onun izleyicisi olan İznik itikadı yanlısı 

Hıristiyanlara önderlik etmişlerdir. Diodorus, 378 yılında Tarsus 

piskoposunun ölümü üzerine, sürgünden yeni dönen Antiochea piskoposu 

Meletius tarafından piskoposluğa atanmış ve 394 yılında ölümüne kadar 

Cilicia metropolisinin piskoposu olarak kalmıştır. Diodorus, II. Genel Konsil 

toplantıları devam ederken, Antiochea piskoposu Meletius ansızın öldüğü 

zaman, onun yerini yakın arkadaşı Flavianus’un doldurmasını sağlayan 

grubun da lideri olmuştur. Dolayısıyla, Diodorus ve Flavianus arasındaki 

arkadaşlık bağı, bölge piskoposlarının çıkarını savunacak hemşehrileri 

Nectarius’un başkent piskoposluğuna seçilmesinde de etkili olmuştur.  

Nectarius, başkentte sadece Antiochea çevresinin çıkarlarının 

koruyucusu değildi, o aynı zamanda Cilicia’nın da bir patronusu idi. Kilise 

tarihçisi Sozomenus, Nectarius’un seçiminin akabinde, kendi memleketinden 

pek çok kişiyi başkent kilisesi kadrolarına aldığını yazmaktadır. Alınanlar 

arasında kardeşi Arsacius ve Martyrius adlı doktoru da vardı.20 Bunlar kiliseye 

diyakoz olarak girmişlerdi. Roma dünyasında zengin ve etkili kişilerin 

çevrelerinde patron rolü oynamaları çok eski bir gelenekti. Dolayısıyla 

 

 

16 Flavianus ve Diodorus, Ariusçu din adamlarının kilise kadrolarına girmelerine engel olmaya 

çalışmışlar ve bu çerçevede radikal Ariusçu Aetius’un, Antiochea’da diyakoz olarak atanmasını 

engellemişlerdir.   
17 Basil, The Letters, 244.3’de (Loeb 243, s.457-59) bir başka Cilicialı, Aegae piskoposu 

Patrophilus’a yazdığı mektupta, Diodorus’u, Silvanus’un yetiştirmesi olarak anmaktadır.  
18 Socrates, HE, 6.3; Sozomenus, HE, 8.2.  
19 Ioannes’den başka, Cilicia Mopsuestia piskoposu Theodorus (392-428 arası) ve 

Constantinopolis piskoposu Nestorius (428-431) bu okuldan yetişmiş en ünlü ilahiyatçılardır.  
20 Sozomenus, HE, 7.10.  
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Nectarius’un başkentte Cilicialıların patronu olarak görülmesi de bu 

çerçevede değerlendirilmelidir. Bir patron her zaman güvenilir astlara 

(clientēla), astlar ise kendilerini koruyacak bir patrona (patrōnus) ihtiyaç 

duyuyorlardı. Patronlardan beklenen, çevrelerine yarar sağlamak ve kontol 

altında tuttukları makamları astlarına dağıtmaktı.21   

Nectarius devlet işlerinde tecrübeli bir bürokrat olmasına karşın, kilise 

geleneklerine yabancıydı, onun için etrafına güvenebileceği hemşehrilerini 

almıştı. Böylesi hemşehrilik bağlarının bir sonucu olarak, Nectarius’un 394 

yılında Diodorus’un ölümünden sonra, başkent kilisesine aldığı kendi kardeşi 

Arsacius’u onun yerine piskopos seçtirmeye teşebbüs etmiştir.22 Hâlbuki bu 

teşebbüs de dönemin kilise geleneklerine uygun değildi, çünkü Tarsus’a 

piskopos seçimi Antiochea piskoposunun yetkisindeydi. Arsacius, Tarsus 

piskoposu olmayı kabul etmedi, çünkü daha büyük idealleri vardı: 

Constantinopolis’de kardeşi Nectarius’un halefi olmak istiyordu. Gerçekten, 

Nectarius 397 yılında öldüğü zaman, başkent kilisesi yerine aday seçmeye 

çalıştı ve adaylardan en güçlüsü de Arsacius idi, ancak İmparator Arcadius’un 

ve saray çevresinin planları daha farklıydı. İmparator’un başmabeyincisi 

(praepositus sacri cubiculi) Eutropius’un da etkisiyle Antiochea’dan 

Ioannes’i (sonraları Chrysostomus – ‘altın ağız’ olarak ün kazanacaktır) 

Constantinopolis patriği olarak seçtiler. Daha önce de ifade edildiği gibi bu 

Ioannes, Tarsus piskoposu Diodorus’un öğrencisiydi. Ancak Ioannes’in 

piskoposluğu çok uzun sürmedi ve Arsacius onun yerine piskopos seçilmeyi 

başardı, ancak piskoposluğu bir yıl bile sürmeden ertesi yıl 405’de öldü.   

 

Sonuç 

Sonuç olarak, Roma dünyasında siyasal yükselmelerde akrabalık ve 

arkadaşlık (philia / amīcitia) ilişkileri ve bölgesel çıkarlar ya da dengeler, 

sadece imparatorluk düzeyinde ve bürokraside değil kilise içi yükselmelerde 

veya atanmalarda da ne kadar etkili olduğunu farklı kaynak grupları 

kullanılarak yukarıda anlatılanlardan çok daha zengin bir şekilde belgelemek 

mümkündür.  Şimdiye kadar incelenen üç örnek, piskoposların da aynı 

imparatorlar gibi, üst makamları aile bireyleri veya arkadaşları arasında 

 

 

21 R. Saller, Personal Patronage in the Early Empire, Cambridge, 1982, s. 30. 

Eskiçağ Roma dünyasında patronluk ilişkileri için ayrıca şu çalışmalara da bakılabilir: G.E.M. 

De Ste. Croix, “Suffragius: From Vote to Patronage” The British Journal of Sociology 5/1, 

(1954) s. 33-48; A. Wallace-Hadrill, (ed.) Patronage in Ancient Society, Londra, 1989. 

Piskoposluk seçimleri için ayrıca bkz. Norton, P., Episcopal Elections 250-600, Hierarchy 

and Popular Will in Late Antiquity, Oxford, 2007. 
22 Palladius, Dialogue on the Life of St. John Chrysostom, 69-70. 
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paylaştırabildiklerini ortaya koymaktadır. Bu perspektiften bakıldığı zaman, 

kilise politikalarının gelişimi, devletin diğer unsurlarındaki yükselişlerden 

model olarak çok da farklı değildir. Özellikle IV. yüzyıl kilise politikalarını 

göz önüne aldığımız zaman, böylesi bağların piskoposluğa yükselmelerde 

dikkate değer bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Kilise tarihinde karşımıza 

çıkan şahsiyetler hakkında yapılacak prosopografik incelemeler, atama, 

yükselme ve kilise – devlet ilişkilerinin farklı yönlerini ortaya koyacağı gibi, 

teoloji tartışmalarının arka planında yer alan arkadaşlık veya hemşehrilik 

ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  
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XVI. YÜZYILDA ÇERMİK 
SANCAĞI’NDA SOSYAL VE 

İKTİSADİ HAYAT 
 

Behset  KARACA 

Durmuş Volkan  KARABOĞA 

 

Giriş 

Günümüzde Diyarbakır iline bağlı olan Çermik ilçesi, Ergani ovasının 

batısında, çevresi Güneydoğu Anadolu’nun Toroslara ait dağlık ve tepelik 

alanlarla kuşatılmış bir mevkide, yöresel olarak Sinek Çayı olarak bilinen ve 

Fırat Nehri’ne karışan Çermik Çayı kenarında, deniz seviyesinden 685 metre 

yükseklikte kurulmuştur. Matematiksel konum olarak 39⁰ 27' 30'' doğu 

boylamı ile 38⁰ 08' 10" kuzey enleminde yer almaktadır.1 Diyarbekir 

Eyaleti’nin Yurtluk-Ocaklık2 tarzında ida re edilen Ekrâd sancaklarından olan 

Çermik3, doğusunda Ergani Sancağı, güneyinde Siverek Sancağı ile çevrilidir. 

 

 

 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

behsetkaraca@sdu.edu.tr 
 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

durmuskaraboga@sdu.edu.tr 
1 Aydoğan Meşeli, “Çermik ve Yakın Çevresinin Morfografik Özellikleri, Dicle Üniversitesi 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, S.5/2005, s.55. 
2 Yurtluk-Ocaklık: Bölgenin fethi sırasında hizmet ve itaatlerinden ötürü eski sahiplerine tevcih 

edilmiş ve sancakbeyliği belli bir ailenin elinde bulunan sancaklardır. Bunlarda, sancakbeyi, 

umumiyetle ölünceye kadar görev yapmaktadır. Fakat bir kusuru veya suçu sabit görüldüğü 

takdirde yerine kardeşlerinden veya oğullarından biri atanabilmektedir. Bu sancaklarda, klasik 

sancaklarda olduğu gibi tahrir yapılmakta ve tımarlı sipahi bulunmaktadır. Burada esas olan adı 

geçen mansıbın irsi olarak intikal etmesidir. Bkz. Mehmet Ali Ünal, “Yurdluk ve Ocaklık”, 

Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s. 738.  Bu konuda ayrıca bkz. Behset Karaca, “Osmanlı 

Devleti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Fethi ve Burada Uyguladığı İdari Sistem”, 

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.8/2003, ss.57-72; Orhan Kılıç, 

“Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancaklar Üzerine Bazı Tespitler”, OTAM/1999, S.10, ss.119-

137. 
3 Çermik Beyleri, Şah İsmail’in Güneydoğu Anadolu coğrafyasında aktif faaliyette bulunduğu 

1507 yılından Diyarbakır bölgesinin Osmanlı birliğine katıldığı 1515 yılına kadar devamlı 

surette Şii Safevilerle mücadele halindeydiler. Çermik beylerinin Sünni olması, bu bölgenin 

Osmanlı idaresine girmesini kolaylaştırmıştır. Çermik beyliğinin kurucusu, Mırdasî Emir 

Muhammed’in oğlu Emir Hüseyin’dir. Emir Hüseyin’in torunlarından Muhammed Bey, 
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Çermik, Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra XVI. yüzyıl boyunca dört 

tahrir geçirmiştir. Bunlardan ilki 1518, ikincisi 1523’e, üçüncüsü 1540’a ve 

dördüncüsü ise 1566 yılına aittir. 1518–1566 yılları arasında Çermik Sancağı 

idari taksimatında birtakım değişikliklerin olduğu görülmektedir. 1518 yılında 

sancak; Nahiye-i Çermik ve Nahiye-i Berdinç olmak üzere iki nahiyeden 

müteşekkildir. 1523 yılında ise Nahiye-i Çermik (Kaza-i Çermik), Nahiye-i 

Berdinç, Nahiye-i Ebutahir4, Nahiye-i Çüngüş, Nahiye-i Hasaran, olmak 

üzere, nahiye sayısı 5’e yükselmiştir. 1540’ta ve 1566’da sancağın nahiyeleri 

2’ye düşerek, nahiye-i Çermik ve nahiye-i Berdinç olarak idari birime 

ayrılmıştır. Çalışmamızda tahrir defterlerinden yola çıkılarak Çermik 

Sancağı’nın 1518–1566 yılları arasındaki demografik yapısı, şehir-köy hayatı 

ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

 

1.Demografik ve Sosyal Yapı 

1.a.Şehir Nüfusu 

Şehirler, yerleşiklerinin ürettiği tarım dışı mal ve hizmeti yakın ve uzak 

çevreye pazarlayan birimlerdir. Osmanlı döneminde hazırlanan tapu tahrir 

defterlerinde şehir ve kasaba “cum’a kılınur ve bazarı durur” yer olarak 

tanımlanmıştır. Tarım dışı üretim yapılan kent sınırları içinde kalan topraklar 

miri arazi sayılmadığından sipahi alanı içinde yer almamaktadır. Bu topraklar, 

sipahi dirliği olmayacak kadar küçüktür.5 Yerleşim birimi bağlamında 

kent/şehir özelliği taşıyan bir bölgenin en önemli unsurlarından biri de 

nüfusun çeşitli zanaat kollarında faaliyet göstermeleridir.  

 Diyarbekir Eyaleti’ne bağlı sancaklar arasında yer alan Çermik 

Sancağı’nın XVI. yüzyılda kalabalık bir şehir özelliği taşımadığını 

söyleyebiliriz. Bunun sebepleri arasında yörenin dağlık bir yapıya sahip oluşu 

gösterilebilir. Kuzeyinde Hennarek Dağı, kuzeydoğusunda Karababa dağları 

ile Beyaz Dağ, doğusunda ise Hazartaş Dağları önemli kütleler olarak sancağı 

 

 

Çermik yöresini Kızılbaşların elinden kurtarmış, Diyarbakır’ın Osmanlı idaresine katılışı 

sırasında da Yavuz Sultan Selim’den bir sultanlık emirnâmesi alarak beyliğini sürdürmüştür. 

Bkz. Şevket Beysanoğlu, Anıtları ve Kitabeleri İle Diyarbakır Tarihi, C.II, Diyarbakır 2003, 

s.508-511.  
4 1523 yılında Ebutahir Nahiyesi, Harput Sancağı’na bağlı bir nahiyedir. Harput Sancağı 

merkezine en uzak nahiye olduğundan gelirleri Çermik ve Eğil Sancakbeylerinin tasarrufuna 

verilmiştir. Bkz. Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518–1566), Ankara 1989, 

s.39. Bu cümleden olmak üzere 1523 yılında Çermik Sancağı’na bağlı nahiyeler içerisinde 

gösterilen Ebutahir nahiyesi, iki ayrı nahiye (der nahiye-i Ebutahir der kaza-i Çirmük ve der 

nahiye-i Ebutahir tâbi-i Harput) halinde bulunmaktadır. Bkz. BOA, TD 998, s.118 ve 122. 
5 Halime Doğru,  XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, 

Eskişehir 1995, s.101. 
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çevrelemiştir. Diğer taraftan sancağın kuzey cenahı, dik eğimli yamaçların 

bulunduğu alan olup köy ya da köy-altı yerleşme türlerinin görülmediği 

bölgedir. Yükseltisi az ve eğimi düşük alanlar ise nispeten sancağın 

güneydoğu ve güney kesimlerinde yer almakta olup, sancağın konumlandığı 

arazi, genel itibariyle kuzeyden güneye gidildikçe alçalmaktadır. Bu türden 

fiziki özelliklere sahip olan Çermik Sancağı’nda şehir hayatının çok aktif bir 

özellik göstermediğini söylemek mümkündür. Sancağın ana ticaret yolları ile 

bağlantısının olmaması ve Paşa Sancağı’na ulaşım noktasında oldukça uzak 

kalması gibi özellikler de sancakta kent hayatının ikinci planda kaldığını ve 

köy ekonomisinin daha etkin olduğunu göstermektedir.  XVI. yüzyıl boyunca 

sancak merkezinde Müslim ve Gayrimüslim cemaatlerin bir arada yaşadıkları 

bilinmektedir. 1518 yılında sancaktaki şehirli hane sayılarına baktığımızda, 

121 İslam hanesi ve 19 mücerred, 88 Eramine hanesi ve 5 mücerred 

kaydedilmiştir.  Başka bir ifadeyle 1518’de sancakta İslam hane oranı % 58, 

Eramine hane oranı % 42’dir. 1518 yılında sancağın şehir merkezinde yaşayan 

gayrimüslim bekâr nüfus oranı % 21 iken, müslim bekâr nüfus oranı % 79’dur. 

1523 yılında Çermik toplam şehir nüfusunun % 34 oranında arttığı görülmekte 

olup, bir önceki döneme nazaran 1523 yılı hane miktarında en yüksek artış, % 

53 ile gayrimüslim hanesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Müslim hane 

haricinde 1 müflis6, 5 muaf nefer, 2 pir-i fâni kaydı bulunmaktadır.7 Tüm 

dönemler boyunca sancaktaki şehirli toplam hane artışlarına baktığımızda; 

1523’te % 34, 1540’da % 109,  1566’da % 30 olduğu dikkate alınırsa, 1540 

yılının Çermik Sancağı’nda şehirleşme oranının en yüksek olduğu yıl olduğu 

ifade edilebilir. 1540’da şehirli hane toplamı 588 olup, Müslim hane miktarı 

311, gayrimüslim hane miktarı 277’dir. Müslim hane miktarının dışında 6 

imam, 2 pir-i fani ve 3 muaf bulunmaktadır.8 Son dönemde ise şehirli hane 

sayısının 763’e ulaştığı bilinmekte olup bu rakamın 426’sını Müslim hane, 

337’sini de gayrimüslim hane oluşturmaktadır (Tablo 1) ve (Grafik 1).  

 

Tablo 1: 1518–1566 Yılları Arasında Çermik Sancağı’ndaki Şehir 

Nüfusu 

HANE/MÜCERRED 

1518  % 152

3 

% 1540 % 1566 % 

Müslim Hane 
121 58 146 52 311 53 426 56 

 

 

6 Müflis: Parasız, züğürt. Bkz. Ferit Devellioğlu, “ Müflis (مفلس)” Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2012, s.832. 
7 BOA, TD 998, s.115. 
8 BOA, MAD 351, s.177. 
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Gayrimüslim Hane 
88 42 135 48 277 47 337 44 

TOPLAM 
209 100 281 100 588 100 763 100 

Müslim Mücerred 
19 79 23 46 45 _ 200 80 

 
        

 
        

Gayrimüslim Mücerred 5 21 27 54 _ _ 51 20 

TOPLAM 24 100 50 100   251 100 

 

Çermik şehrinde Müslüman nüfusun sosyal statülerine dair önemli 

unvanlara da rastlanılmaktadır. Bu anlamda cami imamı, mescit imamı, mescit 

müezzini, müderris muîdi, mescit ve cami hadimi, muhassıl9 gibi unvanlar10, 

şehirde hizmet sektöründe yer alanlar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.  

Grafik 1. 1518–1566 Çermik Sancağı’nda Şehirli Hane Dağılımları 

 

 

Çermik şehrinde, 1566’ya kadar mahalle kavramına rastlanılmazken, 

bu tarihe ait tahrir defterinde  “Mahalle-i Müslümân” kavramının bulunması, 

mahalle kültürünün gerçek anlamda bu tarihte oluşmaya başladığını 

göstermektedir. Ancak hemen şunu da ifade etmeliyiz ki, şehirde gayrimüslim 

mahalle kaydı olmayıp, gayrimüslimler aynı mahalle içerisinde “Cemaat-i 

Nasara-i Nefs-i Çermik” olarak kaydedilmiştir.11 Sancağın önceki 1518–1540 

yıllarına ait tahrir defterlerinde mevcut olmayıp, 1566 yılı kaydında 

 

 

9 Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, tahrir ve avarız defterlerinde geçen muhassıl kelimesinin ilim 

tahsil eden talebe anlamına geldiğini belirtmektedir. Bkz. Mehmet Ali Ünal, “Muhassıl”, 

Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.486.  
10 BOA, MAD 351, s.175-177. 
11 TKGM, TTD 106, s.332a. 
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rastladığımız diğer bir bilgi ise, ashab-ı kiramdan olan kişilerdir. Onlar, Molla 

Hasan Ali, Molla Abdülkerim, Molla Abbas bin Molla Hüseyin,  Molla 

Mehmed, Molla Bekir ve Molla Bicankulu isimli 6 nefer olup Hz. Ömer’in 

neslinden gelmelerinden dolayı deftere muaf kaydedilmişlerdir.12  

 

1.b.Köy Nüfusu 

Tahrir defterlerinde 1 hane bile meskûn olan yer köy kabul edilmektedir. 

Nüfusu kalmayan köyler ise mezra olarak kayıt altına alınmıştır.13 Kır 

yerleşmelerinin yani köylerin şehirlerden en büyük farkı, yerleşme alanı ile 

ekonomik faaliyet alanlarıdır. Şehirlerde ekonomik faaliyetlerin yapıldığı 

toprak parçası az alan kaplarken yerleşme alanı geniş yer kaplıyor; kır 

yerleşmelerinde ise yerleşme alanı az yer kaplarken ekonomik faaliyete 

ayrılan toprak parçası çok alan kaplamaktadır.14 Osmanlı idari sisteminde 

herhangi bir kırsal alanın köy sayılabilmesi için defterde belli bir süre yazılmış 

olması ve ahalisini geçindirmeye yeterli miktarda tarım arazisi, koşum ve 

kesim hayvanları için otlağı, genellikle köyden çok uzak olmayan çayırı, 

harman yeri, çeşmesi ve mezarlığı olması gerekirdi.15 

Halkın geçimini genellikle tarım yoluyla temin etmesi, nüfusun büyük 

çoğunluğunun köylerde toplanmasına sebep olmuştur.16 Çermik Sancağı’nda 

da nüfusun büyük oranda köylerde toplandığını görmekteyiz. Nüfus ile ilgili 

verilere geçmeden evvel, sancaktaki köy sayılarının dönemlere göre 

dağılımını vermenin konumuz açısından yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

1518’de 53, 1523’te 13017, 1540’ta 60 ve 1566’da ise 65 köy adına 

rastlanmaktadır. Sancaktaki köylü hane miktarı dağılımlarına baktığımızda 

tüm dönemler boyunca Müslim hane oranının gayrimüslim hane oranına göre 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir ki bu durum Çermik Sancağı’ndaki köy 

nüfusunun yaklaşık % 85’inin İslam olduğunu göstermektedir (Tablo 2).  1518 

yılında Müslim ve gayrimüslim hanelerin karışık yaşadığı köylere çok fazla 

 

 

12 “Zikr olan altı nefer kimesneler Ashab-ı Kirâm’dan Emir’ü-l Mümîn Hazreti Ömer Faruk 

neslinden olub…” Bkz. TKGM, TTD 106, s.332a. 
13 Mehmet Ali Ünal, “Karye”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.384. 
14 Alpaslan Demir, XVI. Yüzyılda Samsun-Ayıntab Hattı Boyunca Yerleşme, Nüfus ve Ekonomik 

Yapı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

2007, s.102. 
15 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I (1300-1600), İstanbul 

2000, s.222-223. 
16 Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Isparta 2002, s.152. 
17 1523 yılında sancağın nahiye sayısı 5’e yükselmesi, köy sayısının artmasıyla neticelenmiştir. 

Tespit edilen köyler, sadece hane kaydının olduğu köylerdir. Bu dönemde karye olarak yazılan 

ancak hanesi olmayan köyler mezra olarak değerlendirilmiştir. Bkz. BOA, TD 998, s.115-123. 
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rastlanılmamakla beraber bu dönemde Karye-i Habirman18, Karye-i 

Herebzar19, Karye-i Hasudek’in20 gayrimüslim köy olarak kaydedildiğini 

görmekteyiz. Diğer taraftan Nahiye-i Berdinç’in merkezi olan nefs-i 

Berdinç’teki mevcut 33 hanenin 28 hanesi gayrimüslim (Eramine) olarak 

kaydedilmiştir.21   

 

Tablo 2. 1518–1566 Yılları Arasında Çermik Sancağı Köylü Hane ve 

Mücerred Miktarları 

HANE 1518 % 1523 % 1540 % 1566 % 

Müslim  446 87 272922 88 1393 85 1945 82 

Gayrimüslim 65 13 386 12 252 15 429 18 

TOPLAM 511 100 3115 100 1645 100 2374 100 

MÜCERRED  

Müslim 74 91 566 84 556 82 963 93 

Gayrimüslim 7 9 109 16 119 18 77 7 

TOPLAM 81 100 675 100 675 100 1040 100 

 

1518–1566 yılları boyunca genel anlamda Müslim mücerred sayısında 

kayda değer bir artış görülürken,  gayrimüslim mücerred sayısında böyle bir 

artıştan söz etmenin mümkün olmadığını ifade edebiliriz. Gayrimüslim 

mücerred sayısının en yüksek olduğu yıl 1540 yılı iken, Müslüman mücerred 

sayısının en yüksek olduğu yıl ise 1566’dır (Grafik 2).  

 

 

 

 

 

18 BOA, TD 64, s.514. 
19 BOA, TD 64, s.514. 
20 BOA, TD 64, s.515. 
21 BOA, TD 64, s.519. 
22 1523 yılı Müslim hane verilerine baktığımızda 1518 yılı verilerine nazaran olağanüstü artışın 

olduğu görülmektedir. Bu dönemde hane sayısında görülen bu artışın nedeni olarak, sancaktaki 

nahiye sayısından kaynaklanmaktadır. Zira 1523’te nahiye-i Çüngüş, Nahiye-i Hasaran ve 

nahiye-i Ebutahir’in, Çermik Sancağı’na dâhil edildiğini görmekteyiz. BOA, TD 998, s.118, 

119 ve 121. 
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Grafik 2. 1518–1566 Yılları Arasında Çermik Sancağı Köylerindeki 

Mücerred Miktarları 

 
 

1518 yılında hane miktarı 20’nin üzerinde olan sadece 3 köy tespit 

edilmiştir. Bu köyler sırasıyla Karye-i Sarımi23, Karye-i Terbil-i Kurd24 ve 

Karye-i Habirman’dır.25 1523’te tespit edilebilen gayrimüslim köyler ise şu 

şekilde sıralanabilir: Karye-i Habirman, Karye-i Hasud, Karye-i Dernasi, 

Karye-i Ayvas ile Hasaran nahiyesine bağlı Karye- i Ribat, gayrimüslim 

köyler olarak kaydedilmiş iken Çüngüş Kazası’na bağlı nefs-i Ribat ve 

Berdune köyü karışık olarak kaydedilen köyler olarak bilinmektedir.26 

Tespitlerimize göre 1523’te hane miktarı 20’inin üzerinde olan köy sayısı, 

27’dir. Bu köyler; Haburman, Terbili, Hasud, Kazo, Görme, Medine, 

Emilkök-i Ûlya,  Avsiyye, Samahto, Uslu, Ayvas, Alyos, Adiş-i Ûlya, Adiş-i 

Sufla, Hoye, Mısırgan, Keydan, Karye-i Nefs-i Ribad (nahiye-i Çüngüş’e 

bağlı), Sami, Çanakçılar, Berdure, Ermiye, Avda, K. Ribat (nahiye-i 

Hasaran’a bağlı), Bestam, Sekarak, Bobduran’dır.   1540 yılı tahririnde Karye-

i Habirman ve Karye-i Hasud gayrimüslim köyler olup, Berdinç nahiyesi ile 

ispenç resmi kaydına rastlayamadığımız Ekrek köyünde yapılan bağcılıktan 

alınan resmin, hem Müslüman olanlardan hem de gayrimüslimlerden olmak 

üzere ayrı ayrı tahsil edildiğine dair açıklamanın olması, bu köyde de 

gayrimüslimlerin yaşadığını göstermektedir.27 Bu tarihte hane sayısı 

bakımından öne çıkan köyleri şu şekilde sıralayabiliriz: Habirman, Hasude, 

Terbili, Mısırkendi, Nurşin-i Ûlya, Burta, Temiloğlu, Kendir Kürd, Bestil-i 

 

 

23 BOA, TD 64, s.512. 
24 BOA, TD 64, s.513. 
25 BOA, TD 64, s.514. 
26 BOA, TD 998, s.116-123. 
27 BOA, MAD 351, s.203. 
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Sufla, Bestil-i Ûlya, Medine, Medine, Nurşin-i Sufla, Sarac. Son olarak 

1566’da sahip olduğu hane miktarları bakımından öne çıkan köylere bakacak 

olursak; Habirman, Herebzad, Mısırkendi, Bestil-i Ûlya, Bestil-i Sufla, 

Kaçooğlu, Hasud, Burta, Gazuri, Terbili, Nurşin-i Ûlya, Kadim, Nurşin-i 

Sufla, Beşik, Gemelen ve Kesenek nüfus bakımından yoğun olan köylerdir. 

1566 yılı tahririnde de 1540 yılında olduğu gibi Habirman, Hasud köylerinin 

gayrimüslim köyü olduğu ve Ekrek köyü ile Berdinç nahiye merkezinde, 

Müslim ve gayrimüslimlerin karışık halde yaşadıklarını tespit etmekteyiz.  

 

1.c. Konar-Göçerler 

Çermik Sancağı’nın sahip olduğu doğal fiziki özellikler, yaylak ve kışlak 

hayatına olan elverişliliği dolayısıyla, bazı cemaat ve aşiretlerin bu bölgede 

yaşam alanı bulmalarına sebebiyet vermiştir. Sancakta mevcut aşiret ve 

cemaatlerin tamamı, köylerde yaşayan hanelerle beraber değil, müstakil 

olarak kaydedilmiştir. Bu durum Çermik Sancağı’ndaki aşiret ve cemaatlerin 

yerleşik hayata geçmediğinin bir göstergesidir. 1518 yılında sancak dâhilinde 

Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Modanlu Köçer’e tabi 60 hane, 10 mücerred kaydı 

bulunmaktadır. 1523 yılında padişah hasları içerisinde kayıtlı “Cemaat-i 

Ekrad Aşiret-i Vasavî tabi-i Mahmud Kethüda”, “Cemaat-i Zilân tâbi-i Kara 

Yusuf Kethüda”, “Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Melevanlu”, “Cemaat-i Ekrad 

Aşiret-i Merdanlu”, Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Millî”, “Cemaat-i Ekrad Aşiret-i 

Badılu tâbi-i Şeyh Ali Kethüda” ve tımar-ı umerâ-ı aşâir der livâ-i Çermik 

başlığı altında28: “Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Kikî tabi-i Celaleddin Kethüda”, 

“Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Badılu tabi-i Şeyh Emir”, “Cemaat-i Ekrad Aşiret-

i Badılu tabi-i Şeyh Hüseyin Beğ”, “Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Badılu tabi-i 

Şeyh İsa Beğ”, “Cemaat-i Ekrad Merdanlu tabi-i Çermik” adlarıyla kayıtlı 

taifeler bulunmaktadır. 1540 yılındaki cemaat-aşiret kayıtları ile ilgili olarak; 

“Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Merdanlu”nun oymaklar halinde deftere yazıldığı 

tespit edilmektedir. Bu bağlamda sancakta, “Oymak-ı Cîb”, “Oymak-ı Hasan 

bin Hüsam”, “Oymak-ı İsmail”, “Oymak-ı Abdalanlu”, “Oymak-ı Reşo bin 

Hüsam”, “Oymak-ı Halod bin İbrahim”, “Oymak-ı Bevar Kethüda” olarak 

toplam 7 oymak bulunmaktadır. 1566 tahririndeki kayıtlar incelendiğinde; 

“Cemaat-i Merdanlu tabi-i Ali Kethüda”nın yine oymaklara ayrılarak 

yazıldığını görmekteyiz. Nitekim, “Oymak-ı  Himdilân”, “Oymak-ı 

Emirgenlü tabi-i Sefer Kethüda”, “Oymak-ı Endelenlü”, “Oymak-ı Uskenlu 

tabi-i Umay Kethüda”, “Oymak-ı Reşo Hüsam – Beranlu Kethüda”, “Oymak-

ı Berketlü tabi-i Hacı Kethüda”, “Oymak-ı Beşranlu tabi-i Can Ahmed 

 

 

28 BOA, TTD 998, s.123. 
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Kethüda” adlarıyla kayıtlı oymakların sancak dahilinde yaşadıkları müşahede 

edilmektedir.  

Netice itibariyle 1518–1566 yılları arasında Çermik Sancağı’nda; 

Cemaat-i Modanlu29, Cemaat-i Merdanlu30,  Cemaat-i Zilân31, Cemaat-i 

Milli32, Cemaat-i Badılu33, Cemaat-i Kikî ve Cemaat-i Melevanlu34’ya tabi 

aşiret ve oymakların konar-göçer hayat yaşadıklarını ifade edebiliriz (Tablo 

3). 

Tablo 3. 1518–1566 Yıllarında Çermik Sancağı’ndaki Konar-Göçer 

Teşekküller 

1518 Yılı 

 Cemaat/Aşiret/Oymak Bağlı Olduğu 

Kethüdâ 

H M 

1 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i  Modanlu Köçer -- 60 10 

1523 Yılı 

2 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Vasavî Mahmud Kethüda 12 - 

3 Cemaat-i Zilân Kara Yusuf Kethüda 65 2 

4 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Melevanlu Koz Ali 19 - 

5 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Merdanlu Bayezid Kethüda 19 - 

6 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Millî  - 34 7 

7 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Badılu Şeyh Ali Kethüda 38 - 

 

 

29 Türkmen Ekrâdı Taifesinden olan Modanlu Cemaati, Mırdasî Aşiretine tabi olduklarına dair 

malumat bulunmaktadır. Bkz. Cevdet Türkay, Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve 

Cemaatler, İstanbul 2012, s.502-503. 
30 Ekrâd Yörükânı Taifesinden olduğu bilinen Merdanlu Cemaati’nin Çermik Sancağı’ndan 

başka Edirne Kazası, Rakka Eyaleti ve Gelibolu Sancağı’nda da mevcut oldukları 

bilinmektedir. Bkz.Türkay, Aynı eser, s.497. 
31 Çermik Sancağı’ndan başka Erzurum, Kars, Bayezid, Rakka ve Çıldır Eyaleti dâhilinde de 

yaşadıkları bilinen bu aşiret taifesi, Ekrâd Taifesinden’dir. Bkz. Türkay, Aynı eser, s. 672.  
32 Millî Cemaati, Badili aşiretinden olduğu bilinmektedir. Sadece Çermik Sancağı’nda değil 

Mardin Kazası, Çemişgezek, Ergani, Rakka, Sivas, Teke, Adilcevaz ve Ayıntab livâlarında da 

cevelân ettiklerine dair kayıtlar bulunmaktadır. Bkz. Türkay, Aynı eser, s.500.  
33 Konar-Göçer Türkmen Ekrâdı Taifesinden olan Badılu Cemaati, Merdisî Aşiretine tâbi 

oldukları bilinmektedir. Bkz. Türkay, Aynı eser, s.188. 
34 Ekrâd taifesinden oldukları bilinmektedir. Bkz. Türkay, Aynı eser,  s.496. 
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8 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Kikî Celaleddin Kethüda 312 3 

9 Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Badılu Şeyh Emir 137 3 

1

0 

Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Badılu Şeyh Hüseyin Beğ 114 1 

1

1 

Cemaat-i Ekrad Aşiret-i Badılu Şeyh İsa Beğ 85 - 

1

2 

Cemaat-i Ekrad Merdanlu - 105 5 

1540 Yılı 

1

3 

Cem. Ekr Aşr. Merdanlu Oymak-ı Cîb - 84 10 

1

4 

Cem. Ekr. Aşr Merdanlu Oymak-ı Hasan 

bin Hüsam 

- 22 4 

1

5 

Cem. Ekr. Aşr. Merdanlu Oymak-ı İsmail - 10 4 

1

6 

Cem. Ekr.Aşr.Merdanlu Oymak-ı 

Abdalanlu 

- 48 6 

1

7 

Cem. Ekr.Aşr. Merdanlu Oymak-ı Reşo 

bin Hüsam 

- 30 7 

1

8 

Cem. Ekr.Aşr. Merdanlu Oymak-ı Halod 

bin İbrahim 

- 71 12 

1

9 

Cem. Ekr.Aşr. Merdanlu Oymak-ı Bevar 

Kethüda 

- 288 66 

1566 Yılı 

2

0 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Himdilân - 73 29 

2

1 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Emirgenlü  Sefer Kethüda 63 21 

2

2 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Endelenlü - 36 16 

2

3 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Uskenlu Umay Kethüda 29 12 

2

4 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Reşo Hüsam Beranlu Kethüda 23 9 

2

5 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Berketlü Hacı Kethüda 23 10 

2

6 

Cemaat-i Merdanlu Oymak-ı Beşranlu Can Ahmed Kethüda 29 18 
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2.Arazi ve Ziraî Üretim 

Köylünün elindeki topraklar, umumiyetle bir çiftçi ailesinin işleyebileceği 

büyüklükteki parçalara ayrılmıştır. Bu parçalara çift veya çiftlik 

denilmektedir. Çiftlik, ziraat yapılan yer anlamında ve umumiyetle bir çift 

öküzün işleyebileceği arazi olarak tanımlanmıştır.35 Fakat resmi tanıma göre, 

bir çift(lik) arazi, bulunduğu mahalle ve toprağın yetiştirme kabiliyetine bağlı 

olarak değişmek üzere, âlâ (verimli) yerden 60–80, evsât (orta) yerden 80–

100 ve ednâ (kıraç) yerden 100–150 dönüm arası olarak belirlenmiştir.36 

Dönüm ise, “yürümek adımı ile eni ve uzunu kırk adım yer”e deniyordu.37 Bu 

ölçüler içerisinde yer tasarruf eden reaya, tahrirlerde bütün çift, yarısı kadar 

yer tasarruf eden de nîm çift tabir edilmiştir. Ayrıca çiftlik tasarruf eden 

reayanın evli ve müzevvec olması şarttı. Nîm çift’den az yerler ise, zemin 

kaydedilerek, ekseriya iki dönüme bir akçe olarak tayin edilmiş olan resm-i 

zemin (dönüm resmi) eda edilmesi şartıyla topraksız reaya tasarrufuna 

bırakılmıştır.38 Çermik Sancağı’ndaki tarım arazileri ile ilgili olarak, 1518 

yılında çift-nimçift kaydına rastlanılmakta iken, sonraki yıllarda çift kaydının 

yerini zemin (dönüm)  ile ilgili verilerin aldığını görmekteyiz. Bu durum 

sancağın topoğrafik özellikleri ile yakından ilgili olmalıdır. Zira 1518’den 

itibaren köylerde nüfusun artmasına paralel olarak ekilen arazi miktarı da 

arttığından nîm çift’ten az olan araziler, zemin –dönüm ölçeğinde işlenmiştir.  

Nitekim Sancak’ta 1518 yılı için, 116 tam çift, 129 nim çift, 17 bennâk39 

mevcut iken, 1540’ta iki dönüme bir akçe ödenmek suretiyle toplam 15.910 

dönüm ve 464 adet de bennak bulunmaktadır. 1540’ta sahip olduğu dönüm 

miktarı bakımından öne çıkan köyler sıralanacak olursa aşağıdaki gibi bir 

tablo ortaya çıkmaktadır (Tablo 4): 

 

 

 

35 Halil İnalcık, “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsûmu”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve 

Ekonomi, İstanbul 1996, s.37-39. 
36 Ö. Lütfi Barkan, “Çiftlik”, Türkiye’de Toprak Meselesi – Toplu Eserler I, İstanbul 1980, 

s.790. 
37 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri  Tarihi, Isparta 2017 (12.Baskı), s.152. 
38 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.90. 
39 Bennâk, çiftliği olmayan evli raiyyete denilmektedir. Bennâk resmi ise, çift resmi gibi çiftlik 

tasarruf etme şartına bağlı olmayıp evli olan Müslüman reayadan alınmaktadır. Mücerredden 

farkı evli oluşudur. Bazı yerlerde bennâkler, ekinlü bennâk ve caba bennâk olmak üzere iki 

kısımda mütalaa edilmiştir. Buna göre nim çiftten az yer tasarruf eden bennâkler ekinlü, hiç yer 

tasarruf etmeyenler de caba-bennâk telakki edilmektedir. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı 

Müesseseleri Tarihi, s.178. Diyarbekir Eyaleti’nde bennâk resmi olarak 12 akçe alınmaktadır. 

Bkz. Ömer, L. Barkan, “Diyarbekir Vilayeti Kanunu”, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, C.I, İstanbul 1943, s.132. 
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Tablo 4. 1540 Yılında Dönüm Miktarı Açısından Öne Çıkan Köyler 

 
Karye 

Dönüm Resmi 

(Akçe) 
Dönüm 

1 Killedan 805 1610 

2 Medine 650 1300 

3 Terbili 350 700 

4 Mısırkendi 300 600 

5 Burta 300 600 

6 Temiloğlu 300 600 

7 Gözübüyük 250 500 

8 Kendirkurd 250 500 

9 Bestil-i Ûlya 200 400 

10 Bestil-i Sufla 200 400 

 

1566 yılında sancaktaki dönüm miktarı, bir önceki döneme nazaran % 

7 oranında artış göstererek 16.950’ye yükselmiştir ki bu durum sancakta ziraî 

faaliyetlerin de doğru orantılı olarak arttığını göstermektedir. Bu dönemde 

sancakta kaydedilen bennâk sayısı ise 2370’tir. Nitekim son tahrirde, bennâk 

sayısındaki ciddi bir artıştan söz etmek mümkündür (Grafik 3). 

Grafik 3. 1518–1566 Yılları Arasında Bennâk Miktarındaki Artış Seyri 

 

Tablo 5: 1518–1566 Arasında Çermik Sancağı’ndaki Mezralar ve 

Gelirleri 

Çermik Sancağı’nda tarımsal faaliyetlerin yapıldığı ve “dönüm” olarak 

kaydedilen arazilerin haricinde, mezraların da sancak dâhilindeki köylüler ve 

konar-göçerler tarafından ekinlik olarak kullanıldığı söylenebilir. Mezralar, 
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umumiyetle, evvelce meskûn iken zamanla ahalisi “perakende” olmuş, terk 

olunmuş köy yerleri olup, çok defa çevre köy halkı, bazı cemaatler ya da 

şahısların ziraat yaptıkları alanlardır. Mezralar, tahrir defterlerinde bazen 

yakınında bulunduğu bir karye ile birlikte yazılmakta ve geliri de ayrıca 

kaydedilmeyerek o karye geliri içerisinde değerlendirilmektedir. Bazen de 

mezra başlığı altında aynı karyeler gibi ayrı bir vergi biçimi olarak 

yazılmaktadır.40 Çermik Sancağı’nda da mezraların hem ayrı müstakil olarak 

hem de yakınındaki köylerle beraber tahrir defterlerine kaydedildikleri 

görülmektedir. Tahrir defterlerine 1 hane yaşayan yerin dahi karye olarak 

kaydedildiği bilgisi dikkate alındığından, sancakta nüfusu olmayan virân 

köyler de mezra olarak değerlendirilmiştir. 1518–1566 yılları arasında 

sancakta kaydedilen mezralar ve gelirleri şu şekildedir: 

 Mezra Adı Mezra Geliri 

(Akçe) 

Mevkii/Tür  

1518 Yılı 

1 Hop Viranı 1000  

2 Belluoğlu Viranı 1000  

3 Delükbelengöz 1000  

4 Kanis Viranı 3000  

5 Gürkendi 1000  

6 Hacı Bestam 1500  

7 Duru Viranı 1500  

8 Kürd Hasan 1500  

9 Nasib-i Sufla 1000  

1523 Yılı 

1 Hasto  8500 Haburman Köyü İle 

2 Karacaviran 3508 Gözübüyük Köyü İle 

3 Şişe Viranı 350 Müstakil 

4 Mislar 320 Müstakil 

5 Sumaklu 320 Müstakil 

6 Pirkinik 200 Müstakil 

7 Belilü 1578 Müstakil 

8 Merdan 1530 Müstakil 

9 Kozluk 5300 Cüge Köyü İle 

10 Ahur 720 Müstakil 

11 Karuk 715 Müstakil 

12 Hanözü 1000 Müstakil 

13 Balakürderesi 1000 Müstakil 

14 Çevan 632 Müstakil 

15 Summuverdi 8053 Sekenak Köyü İle 

 

 

40 Mehmet Ali Ünal, “Mezraa”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.472. 
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16 Pir Mensur Viranı 437 Müstakil 

17 Metvan 1018 Müstakil 

18 Dirgemerik 2073 Şeyhler Köyü İle 

19 Çollaz 850 Müstakil 

20 Karuk 2012 Hızırağa Köyü İle 

21 Resdek 1218 Müstakil 

22 İso 1200 Müstakil 

23 Çetüközü 1576 Müstakil 

24 Mercümüt 2436 Müstakil 

25 Dülegan 1336 Müstakil 

26 Yaylacık 1578 Müstakil 

27 Biskava 1284 Müstakil 

28 Hayro 964 Müstakil 

29 Merkeb 2410 Müstakil 

30 Kab 181 Müstakil 

1540 Yılı 

1 Girmügü ve Coş 45973 Nefs-i Çermik İle 

2 Hasto 15961 Habirman Köyü İle 

3 Girmerik 6556 Hasud Köyü İle 

4 Şaşa 5985 Temiloğlu Köyü İle 

5 Mervan / Mehmed Kuyusu 400 Müstakil 

6 Kücü 200 Müstakil 

7 Herlekil 550 Müstakil 

8 Söğüd, Kürücik, Vank 19175 Medine Köyü İle 

9 Melek Ahmed 400 Müstakil 

10 Merik Mustafa Viranı 400 Müstakil 

11 Çernik 300 Müstakil 

12 Cisb Virnı 700 Müstakil 

13 Karaim Viranı 500 Gözübüyük karye halkı 

14 Demilviranı 200 Müstakil 

15 Harabkürdi 1314 Zuş Ali Köyü İle 

16 Gürkendi 591 Pamlu Köyü Yakını 

1566 Yılı 

1 Hasto 27394 Habirman Köyü İle 

2 Küçükviran 200 Müstakil 

3 Söğüd, Kürücik, Vank 30184 Medine Köyü İle 

4 Helki ve Malüyüğü 550 Müstakil 

5 Hacı Bestam 1036 Kurdviranı Ahalisi 

6 Mırık Ramazan Viranı 1384 Nurşin-i Sufla Ahalisi 

7 Melek Ahmed 500 Müstakil 

8 Karacaviran 500 Gözübüyük K.Ahalisi 

9 Dehilviranı 200 Müstakil 

10 Kezalik 500 Müstakil 

11 Mevilviranı 700 Müstakil 
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12 Ebu Ganik 700 Müstakil 

13 Harabgözü 2052 Ali Köy İle  

 

Tablo 5’te de görüldüğü üzere, sancak dâhilindeki mezraların bir kısmı 

yakınındaki köyün geliri ile birlikte, bir kısmı ise ayrı olarak tahrir defterine 

kaydedilmiştir.  

 

2.1. Hububat ve Bakliyat Üretimi  

Sancak’ta ekimi yapılan tarım ürünlerinin başında hububat ürünleri 

gelmektedir. Hububat ürünlerinden olan buğday, günümüzde olduğu gibi 

XVI. yüzyıl Osmanlı toplumu açısından da reayanın beslenmesi noktasında 

büyük önem arz eden yiyeceklerin başında gelmektedir.  Arpa ise umumiyetle 

hayvanların beslenmesinde rol oynayan hububat türüdür. Ancak bazı 

yörelerde buğday kadar makbul olmasa da bazı dönemlerde arpa unundan 

ekmeğin yapılıp tüketildiği bilinmektedir. 1518 yılında sancak genelinde 

gerçekleşen buğday üretimi 75.635 kile, arpa üretimi ise 32.445 kiledir. 1518 

yılında hububat ürünlerinden bazı köylerde 1/5 öşür alınırken bazı köylerde 

1/7 oranında öşür alındığı bilinmektedir. 1523 yılı tahririnde hububattaki öşür 

oranı 1/5’e düşürülmüştür.41 Bu durum tarıma açılan köy arazisinin verimlilik 

durumu ile doğrudan ilgilidir. Tespitlerimize göre sancağın 1518 tahririndeki 

toplam buğday öşrü 86.440 akçe, arpa öşrü ise 28.210 akçe idi. Sancak 

dâhilinde buğday ve arpanın haricinde darı üretimine de rastlanılmaktadır. 

1518 yılında sancakta gerçekleşen toplam darı üretimi, 17.605 kile olup 

bundan alınan öşür ise 15.180 akçedir. Şunu ifade etmeliyiz ki, Çermik 

Sancağı’nda ölçüt alınan 1 kilenin, yarım İstanbul kilesine eşit olduğu 

bilinmektedir.42  1540 yılındaki hububat üretimine baktığımızda, buğday 

üretimi 41.670 kile,  arpa üretimi 22.760 kile, darı üretimi ise 9.095 kile olarak 

gerçekleşmiştir. Bu dönemde sancakta tahsil edilen öşür miktarı 

dağılımlarından olarak, buğday öşrü 75.006 akçe, arpa öşrü 27.312 akçe, darı 

öşrü ise 10.914 akçedir.  

 1540–1550 tahrir döneminde Diyarbekir Eyaleti’nde en az darı 

üretiminin yapıldığı sancak, Çermik Sancağı’dır.43 1566 tahrir verilerine göre 

sancak dâhilinde hububat ürünleri arasında buğday ve arpada nispeten üretim 
 

 

41 Ömer, L. Barkan, “Çirmik Livâsı Kanunu”, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, s.169. 
42 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.3, İstanbul 1991, s.243. 
43 Durmuş Volkan Karaboğa, XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti’nde İktisadi Hayat 

(1518–1568), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Isparta 2017, s.215. 
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artışı gözlenirken darı üretiminde azalma meydana gelmiştir. Bu bağlamda, 

buğdayda 50.725 kile, arpada 25.920 kile ve darı da ise 3645 kile istihsal 

gerçekleşmiştir. Bu döneme ait hububat öşrü dağılımları ise, buğday öşrü 

121.740 akçe, 41.472 akçe, 5.832 akçe olarak belirlenmiştir. 

1518 tahririnde rastlanılmamakla beraber 1540 ve 1566 yılı kayıtlarına 

göre, sancak dâhilindeki köylerde az da olsa nohut üretimi yapıldığı 

bilinmektedir. Bu bağlamda 1540’ta 405 kile, 1566’da ise 25 kile nohut 

üretilmiştir. Ayrıca Çermik Sancağı’nda Sinekçayı ve buna bağlı kollarda 

çeltik üretimi de yapılmakta idi. Bu üretimin kile/müd cinsinden miktarı 

hakkında kesin bilgi sahibi olamamakla beraber akçe cinsinden değeri 

hakkında verilere ulaşabilmekteyiz. 1518’de 10000 akçe44, 1523’te 5000 

akçe45, 1540 da 12000 akçe46, 1566’da 12000 akçe47 değerinde çeltik üretimi 

gerçekleşmiştir. 

 

2.2.Bağcılık 

Üzüm bağları ve üzümden elde edilen şıra, Çermik Sancağı’nın zirai 

üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bakımının fazla meşakkatli olmayışı 

ve hububat ekiminin mümkün olmadığı alanlarda da kolaylıkla yetişebilmesi 

sebebiyle,  Anadolu’nun diğer birçok yörelerinde olduğu gibi, Çermik Sancağı 

ve çevresinde de bağcılık oldukça yaygındır. Sancakta mevcut olan bağlardan 

ne miktarda vergi alınacağı sancak kanunnamesinde açıkça belirtilmiştir. Şıra 

üretimine dair sadece 1518 yılına ait defterde kayıtlar mevcut olmakla 

beraber, bundan alınan öşür kimi yerlerde 1/5 iken kimi yerlerde 1/7 

oranındadır. Yine aynı yıla ait Kanunnâme mucibince Müslim ve gayrimüslim 

ayrımı olmaksızın her 100 tevekten48 2 akçe alındığı görülmektedir.49 

Sancakta 1518 yılına ait 1.293.000 kök üzüm bulunmaktadır. 1523 yılında 

sancağın kanunnamesinde yeni bir düzenlemeye gidilerek bağdan alınan öşür 

oranı değişmiştir. Bu doğrultuda Müslümanların bağlarından her 100 tevekte 

dörder akçe, gayrimüslimlerin bağlarından ise her 100 tevekte beşer akçe 

alınmasına karar kılınmıştır.50 1540 yılına gelindiğinde de aynı konu üzerinde 

yeni bir düzenleme gündeme gelmiştir ki bu da, sancakta Müslüman 
 

 

44 BOA, TD 64, s.507. 
45 BOA, TD 998, s.116 
46 BOA, MAD 351, s.180. 
47 TKGM, TTD 106, s.334b. 
48 Tevek: Asma, kavun, karpuz gibi sürünücü bitkilerin dalları, bu bitkilerin yaprağı, asma 

kütüğü, genç asma fidanı, üzüm bağı. Yaşar Çağbayır, Türkçe Sözlük, C.V, İstanbul 2007, 

s.4784. 
49 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.3,  s.243-244. 
50 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C.5, İstanbul 1992, s.472. 
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bağlarından 100 tevekte 5 akçe, kefere bağlarından 100 tevekte 6 akçe 

alınması yönündedir. Nitekim 1540 yılında sancak genelinde 1179100 kök 

üzüm tespit edilmiş olup bu sayı 1566 yılında 1516520 köke çıkmıştır.  

 

2.3.Pamuk Üretimi 

Çoğunlukla sulak ve ılıman bölgelerde yetiştirilen pamuk Fırat nehri kollarına 

yakın mevkilerde üretilen ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. İplik ve dokuma 

sanayinin ham maddesi olan pamuk hem sancak merkezinde hem de Harput 

ve Ergani sancaklarında yetişiyor olmalıdır. Zira 1518 yılında şehir 

merkezinde cullahlardan resim alındığına dair veri olmasına rağmen sonraki 

yıllarda bu kalemden alınan vergi ile ilgili herhangi bir bilgiye 

ulaşamamaktayız. 1518’de 2265 menn51, 1540’da 7158 menn, 9591 menn 

pamuk üretimi gerçekleşmiştir. Dönemsel bazda pamuk üretiminde görülen 

artış, sancak genelinde pamuğun ekonomik değerinin oldukça yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

 

3. Hayvancılık 

Çermik Sancağı’nda tarımı destekleyici ekonomik faaliyet kollarından 

arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktaydı. 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine dair bilgileri sadece 1518 yılı kayıtlarından 

elde edebilmekteyiz. Nitekim her mevaşiden 2 akçe üzere resim alınmakta 

olup52 toplam mevaşi sayısı 659 ve bunlardan alınan resim ise 1318 akçedir. 

Arıcılık ve bal üretiminin gerçekleştiği sancakta her kovandan 2 akçe resim 

alınmakta idi.53 Nitekim 1518 yılında 676 adet kovan, 1540’ta 231 adet kovan 

ve 1566’da ise 321 adet kovandan öşür alındığını tespit etmekteyiz.  

Elimizdeki verilere göre sancakta 1518’den sonra arıcılığın önemini yitirmeye 

başladığını ifade edebiliriz. Yine sancakta küçükbaş hayvan üretiminin 

özellikle ganem adı verilen koyun yetiştiriciliğinin, sancak ekonomisi 

içerisinde önemli bir payı bulunmakta idi.   1518’de sancak dâhilinde her üç 

koyundan iki akçe resim alınmakta idi.54 Bu doğrultuda sancaktaki 7500 
 

 

51 Menn, mann: İpek, pirinç bakır, çivit, un vs. gibi maddelerin tartılmasında kullanılan ve 

yörelere göre farklılık gösteren bir ağırlık ölçüsü birimidir. Birçok yerde farklı ağırlıklardadır. 

Diyarbekir menn’i ise 580 dirhem (1860) kg’dır. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, 

s.462. 
52 “Ve resmi mevaşi eğer müslüman ve ger keferedir her yonddan ve dişi himardan ve inekden 

birer tenge alınur imiş ki iki Osmanî akçe olur..” Bkz. Barkan, “Çirmik Livâsı Kanunu”, s.168.  
53 BOA, TD 64, s.505-531. 
54 “…Ve meraileri dahi üç koyuna bir tenge alınur imiş ki, iki Osman akçesi olur..” Bkz. 

Barkan, “Çirmik Livâsı Kanunu, s.168. 
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koyundan 5000 akçe adet-i ağnam alınmıştır. Kanuni döneminden itibaren, 

Diyarbekir Eyaleti’nde önceden tatbik edilegelen Hasan Padişah 

Kanunları’nın tasfiye edilerek tüm vilayete şamil yeni bir kanunname teçhiz 

edildiği bilinmektedir. Bunun en güzel örneğini de Harput Sancağı’nın 1523 

yılına ait Ebutahir Nahiyesi Kanunnamesinde görmekteyiz.55 Burada 

Diyarbekir Eyaleti’nin 1518 dönemine ait bazı sancaklarında görülen resm-i 

merâ’i türü vergilerin ilga edilerek tüm reayanın koyunlarının adet-i ağnam 

üzere kaydedildiği görülmektedir. Nitekim 1523 döneminde Diyarbekir 

Eyaleti’ndeki sancaklarda adet-i ağnam olarak iki koyuna bir akçe alındığını 

ifade edebiliriz.  Bu bağlamda 1523’te 51500 koyundan 27750 akçe, 1540’ta 

66304 koyundan 33152 akçe, 1566’da ise 68000 koyundan 34000 akçe resim 

alınmıştır. 

 

4.Sınâi Faaliyetler 

Çermik Sancağı’nda günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde 

sınâi tesislerin olduğu bilinmektedir. Özellikle değirmenler, boyahaneler, 

tabakhaneler; sancaktaki önemli sınâi kollarını teşkil etmektedir. 1518’de 

sancakta kayıtlı 4 adet değirmenin olduğu bilinmektedir ve bunların hasılatı 

4400 akçedir. 1540 yılında 15’i tam yıl dönen, 15’i de yarım yıl dönen toplam 

30 değirmen bulunmaktadır. Bunların geliri ise 3280 akçe idi. 1566’da ise 15’i 

tam yıl, 24’ü yarım yıl dönen toplam 39 değirmen kayıtlı olup bunların geliri 

1590 akçeye ulaşmakta idi. Dokumacılık alanında önem arz eden boyahaneler 

de her sancakta olduğu gibi Çermik Sancağı’nda da mevcut idi. 1518’de iki 

adet boyahane kaydına rastlamaktayız. Bunlardan ilki şehir merkezinde diğeri 

de Berdinç Nahiyesi’nde idi. İki boyahanenin geliri 13000 akçe idi. 1523’te 

sancaktaki merkez, Ebutahir ve Çüngüş nahiyelerindeki boyahanelerin toplam 

geliri 21488 akçe olup 1540 yılında 23120 akçe, son tahrir döneminde ise 

21000 akçeye gerilemiştir. Sancaktaki diğer sınâi tesisi olan tabakhane 

gelirlerine ise sadece 1523 yılında rastlamaktayız. Tabakhanenin bu yıla ait 

geliri ise 1450 akçedir. 

 

Sonuç 

Günümüzde de aynı ismi taşıyarak Diyarbakır ilimizin önemli ilçelerinden biri 

olan Çermik, XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nin güzide sancakları arasında 

yer almaktadır. Fizikî koşullar bakımından bulunduğu konum, her ne kadar 

uluslararası ticaret yolları üzerinde bulunmasa da dönemin hem ticari hem de 

sınaî sahada öne çıkan sancağı Harput ile komşu olması, bu sancağın az da 

 

 

55 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.247. 
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olsa iktisadi açıdan gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Orta ölçekte bir şehir 

hayatının hüküm sürdüğü sancakta nüfus daha ziyade güney ve güneydoğu 

hattında toplanmıştır. Fırat nehrine bağlı kolların sancağa hayat vermesi, kuru 

tarımın yanı sıra sulu tarım faaliyetlerinin yapılmasına zemin hazırlamıştır.  

Çermik Sancağı, 1518–1566 yılları arasında birçok konar-göçer aşiret 

için kayda değer anlamda yaylak ve kışlak alanı olma özelliği göstermektedir. 

Köy nüfusu ile kaydedilmeyip müstakil tarzda defterlere kaydedilen bu 

aşiretler, umumi olarak oymaklar halinde sancağa dağılmışlar, sancaktaki 

meralık alanları geçici iskân merkezi olarak kullanmışlardır. Sancağın dikkat 

çeken bir diğer yönü ise manevi iklim açısından sahip olduğu hususiyetlerdir. 

Özellikle Hz. Ömer (r.a.) neslinden gelenlerin bu sancak dâhilinde ikamet 

etmeleri, yöre halkı için farklı bir tasavvufi atmosfer ortamı oluşturmuştur. 

Ayrıca şehir merkezinde müderris muîdi, talebe, kadı naibi gibi unvanlara 

rastlanılması, sancakta ilmî-kültürel hayatın geliştiğinin bir belirtisi olmalıdır. 

Sancak ile ilgili olarak ifade edilmesi gereken bir diğer nokta ise hemen 

her sancakta resm-i ases ya da asesiye türünden resimlere rastlanılmakta iken, 

bu sancakta bu tür resimlerin alındığına dair verilerin olmaması, yörede 

aseslerin görev yapmasına sebebiyet verecek derecede asayişsizliğin 

olmadığını göstermektedir.  
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BÜYÜK TÜRK SAVAŞLARI 
DÖNEMİNDE BOSNA 

SERHADDİNDE ASAYİŞ VE DÜZEN 
(1683-1699)* 

 
Hakan KARAGÖZ** 

Yaşar KORKMAZ*** 

 

Çok değerli ağabeyim, canım hocam… Ebedî âleme göç ettin belki 

ama yüreğimizde tarifi imkânsız acı ve hüzünler bıraktın. Aramızdan 

ayrıldığın günden bugüne değin aklımızdan bir an olsun çıkmadın. Çiçekler 

içinde uyu.   

 

Giriş 

Viyana önlerinde 1683 yılında büyük bir yenilgiye uğrayan Osmanlı 

ordusunun, adeta bir bozgun şeklini alan karmaşa içinde geri çekilmesi yeni 

bir dönemin başlangıcıydı. Kuşatma sonrasında Habsburg, Venedik ve 

Lehistan’ın Osmanlı Devleti’ne karşı Mukaddes İttifak Antlaşması (15 Mart 

1684) imzalayarak karşı saldırıya geçmeleriyle 1699 Karlofça Barışı’na kadar 

sürecek “Büyük Türk Savaşı” dönemi başlamış oldu. 1686 Mayıs’ında 

Rusya’nın da ittifaka katılmasıyla Osmanlılarla bu dört müttefikin orduları 

arasındaki savaşların Balkan coğrafyasında cereyan etmesi, bölgedeki 

eyaletleri askeri ve sosyal açıdan İmparatorluğun diğer bölgelerine kıyasen 

çok daha fazla etkilemiştir. Bu nedenle 1683 yenilgisinden sonra başlayan 

harplerin, Balkanlar’daki Osmanlı eyaletlerini askeri, ekonomik ve sosyal 

bakımdan nasıl ve ne ölçüde etkilediğinin izahı oldukça önemlidir. 

Literatürde Osmanlı idaresindeki Balkan eyaletlerini, İslamlaşma, idari 

yapı, nüfus, siyasi ve askeri açıdan inceleyen pek çok çalışma mevcut 
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Prof. Dr. Kemal Beydilli’ye şükran borçludurlar. 
** Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

hakankaragoz@sdu.edu.tr 
*** Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 

Anabilim Dalı Isparta, yasarkorkmaz990@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

634 

olmasına rağmen, söz konusu eyaletleri, monografik bir biçimde ele alarak 

belirli bir tarih ya da dönem aralığında gerçekleşen olağanüstü (savaş, salgın 

hastalık, isyan gibi) hallerin yol açtığı etkileri de hesaba katmak suretiyle 

derinlemesine inceleyen çalışmaların sayısı oldukça azdır. Nitekim Bosna 

Eyaleti’ni konu alan çalışmalar, daha çok İslamlaşma, vakıflar, idari-askeri 

yapılanma ve toprak sistemi başlıklarında yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte 

Osmanlı idaresinde Bosna’yı konu edinen çalışmaların daha çok XV. XVI. ve 

XIX. yüzyıllarla sınırlı kalması1 ve XVII. ve XVIII. yüzyılları kapsayan 

çalışmaların sayıca az olması, tarihsel süreç içerisinde bölgenin ne gibi 

değişimler geçirdiğinin takibini zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan özellikle 

XVII. yüzyılda Bosna Eyaleti’ni konu alan çalışmaların artması, 

İmparatorluğun bu yüzyılda yaşadığı siyasi, askeri ve ekonomik 

istikrarsızlığın bölgeyi nasıl ve ne ölçüde değiştirdiğinin anlaşılması açısından 

önemlidir. 

  XVII. yüzyılın sonlarındaki uzun savaşlar, bizatihi savaş bölgesi 

içerisinde yer almasından dolayı her şeyden önce Balkanlar’daki eyaletleri 

etkilemiş ve şekillendirmiştir. Nitekim bozgun yıllarında kuzeyden Habsburg, 

güneyden ise Venedik baskısına maruz kalan Bosna Eyaleti, savaş 

koşullarından etkilenen bölgelerin başında gelmektedir. Bu nedenle kaleme 

alacağımız çalışmanın asıl gayesi, 1683 ile 1699 yılları arasında Bosna 

Eyaleti’nde savaşın ne şekilde ilerlediği ve eyaletin savaşlardan ne ölçüde 

etkilendiğini izah etmek olacaktır. Ayrıca çalışmamızda bahsi geçen 

muharebeler döneminde Bosna Eyaleti’nin toplumsal düzeni incelenerek, 

düzeni bozan eylemlerin neler olduğu ve bölgede ne gibi sosyal değişimlere 

yol açtığı belirlenmeye çalışılacaktır. 

 Çalışmada, 1683 ile1699 yılları arasını kapsayan dönemin Mühimme 

Defterleri ve ilgili yıllara ait farklı tasniflerde kayıtlı vesikalar etkin bir şekilde 

kullanılmıştır. Bunun yanı sıra oldukça zengin bir içeriğe sahip Saraybosna 

Şer’iyye Sicili (Y514 numaralı)2, bizatihi ilgili bölgede kaleme alınmış olması 
 

 

1 Bu duruma örnek oluşturan literatürün bazıları için bkz. Mehmet Emin Yardımcı, 15. ve 16. 

Yüzyıllarda Bir Osmanlı Livası: Bosna, Kitap Yayınevi, İstanbul 2006; Ahmed S. Aliçiç, 

“Hersek’te İslam’ın Yayılması”, çev. Hatice Oruç, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dergisi, c. XLVI, S. 2, 2006, s. 247-252; Adem Handziç, “Bosna’da XVI. Yüzyılda 

Kasabaların Gelişmesinin Bazı Özellikleri”, IX. Türk Tarih Kongresi (21-25 Eylül 1981), c. II, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 895-900; Milos Mladenoviç, “The Osmanli 

Conquest and the Islamization of Bosnia”, Slavic and East-European Studies, Vol. 3, No. 4 

(Hiver /Winter 1958-1959), pp. 219-226; Hatice Oruç, “15. Yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari 

Dağılımı”, OTAM, 18/2005, Ankara 2006, s. 249-271; Zafer Gölen, Tanzimat Döneminde 

Bosna Hersek, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2010. 
2 Söz konusu şer’iye sicilin verileri doğrultusunda yapılan tez hakkında bkz. Yaşar Korkmaz, 

Viyana Kuşatması’ndan Sonraki Harp Yıllarında Bosna Eyaleti’nde Asayiş ve Düzen (1683-



 

 

 

 

 

 

 

Büyük Türk Savaşları Döneminde Bosna Serhaddinde Asayiş ve … 

 

 

 

635 

ve aynı tarihli benzer arşiv belgelerine kıyasla Bosna Eyaleti hakkında daha 

ayrıntılı bilgiler içermesi bakımından çalışmanın ana kaynakları arasında yer 

almıştır. Söz konusu sicil, Saraybosna kazasının yanı sıra eyaletin tümüne 

ilişkin 1692 ile 1718 yılları arasındaki muhtelif kayıtları ihtiva etmektedir. Bu 

sicil hakkında Halil İnalcık, 1942 ve 1943 yıllarında iki ayrı makale3 

neşrederek, bahsi geçen defterin somut özelliklerini, paleografik incelemesini, 

hangi tarihleri kapsadığını detaylı bir şekilde açıklamış ve defterden bazı 

kayıtları yayımlamıştır. Adı geçen sicilin varlığı, Halil İnalcık’ın yayımlamış 

olduğu makalelerden öğrenilmiş ve söz konusu çalışmalar bizlere 

ehemmiyetini tahayyül dahi edemeyeceğimiz bir kaynağı inceleme fırsatını 

sunmuştur. 

 

1. Bosna’da İlk Çarpışmalar 

Bosna cephesindeki ilk çarpışmalar Habsburglardan ziyade Venedik’le 

Dalmaçya tarafındaki kalelerde başlamıştı. Venedik’in Bosna Eyaleti’ne 

yönelik ilk saldırıları Dalmaçya tarafında bulunan Sin4, Knin5 ve Livno 

(İhlivne)6 kaleleri üzerine olmuştur. Venedik’in bu girişimlerinden sonra 

 

 

1699), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Isparta 2018. 
3 Halil İnalcık, “Saraybosna Şer’iyye Sicillerine Göre Viyana Bozgunundan Sonraki Harp 

Yıllarında Bosna I”, Tarih Vesikaları Dergisi, II/9, (1942), s. 179-181; Bu makalenin devamı 

olarak; Halil İnalcık, “Saraybosna Şer’iyye Sicillerine Göre Viyana Bozgunundan Sonraki Harp 

Yıllarında Bosna I”, Tarih Vesikaları Dergisi, II/11, (1943), s. 372-384; Halil İnalcık, “Osmanlı 

Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 

Dergisi, I/2, (1943), s. 89-96. 
4 Sign (Sinj). Dalmaçya’da, Spalato’nun kuzey doğusunda bulunan ve bir kaleye sahip olan 

yerleşim yeri. Alfons Freiherrn von Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, Verlag des K. 

und K. Generalstabes, Wien 1892, s. 811. 1683 tarihli Bosna kaleleri yoklama defterine göre 

kalede 100-300 arasında nefer bulunmaktaydı. Bu sayı dikkate alındığında kale, asker sayısı 

bakımından orta ölçekte gösterilebilir. Okan Güven, İki Savaş Arasında Bosna Kaleleri (1669-

1683), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara 2017, s. 63. 
5 Knin. Dalmaçya’da, Kerka’nın üzerinde, Zara’nın doğusunda yer alan ve bir kaleye sahip olan 

yerleşim yeri. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 440. Sin ve Knin kaleleri, Gazi 

Hüsrev Bey tarafından fethedilmiştir. Safvet Beg Bašagić, Bosna Hersek Tarihi 1463-1850, 

çev. Saffet Atalay, Kastaş Yayınevi, İstanbul 2015, s. 67. 
6 Livno. Hersek’te, Mostar’ın kuzey batısında, Travnik’in güney batısında bulunan ve bir kaleye 

sahip yerleşim yeri. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 491; Livno (İhlivne), Osmanlı 

Devleti tarafından XV. yüzyıl sonlarında fethedilmiştir. Osmanlılar tarafından yürütülen imar 

faaliyetleri ve ahalinin avarız türü vergilerden muaf tutulması sayesinde kasaba, XVI. yüzyılda 

neredeyse tamamen İslamlaşarak, askeri ve ticari açıdan önemli bir merkez haline gelmiş 

bulunuyordu. Machiel Kiel, “Livno”, DİA, XXVII, (2003), s. 200-202. 
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Osmanlı yönetimi, Livno üzerine bir saldırı olabileceği ihtimali nedeniyle 

kalenin muhafazasını güçlendirerek asker sayısını artırmıştır. Bu minvalde 

Bosna beylerbeyi Siyavuş Paşa’ya7 gönderilen hükümlerde Livno Kalesi 

tahkimatının oldukça mühim olduğu bildirilmiş ve kendisinin askerleriyle 

birlikte bölgenin muhafazasına gitmesi istenmiştir8. 

Livno (İhlivne) Kalesi’ne ve nispeten Adriyatik kıyılarına daha yakın 

bir konumda bulunan Sin Kalesi ise Venedik saldırılarına doğrudan maruz 

kalan ilk yerlerden biridir. Venedikliler Uskok eşkıyalarıyla9 birlikte 1685 yılı 

başlarında Sin Kalesi’ni kuşatmışlar, civarındaki bölgeleri yağmalamışlardı. 

Bu gelişme üzerine Bosna beylerbeyi Fındık Mustafa Paşa10, kapı halkı ve 

sancakbeyleriyle birlikte kalenin yardımına gitmiştir. 7 Nisan’da Çetne Nehri 

sahrasındaki Osmanlı ileri harekâtı sonrasında Venedikliler, muhasarayı 

kaldırarak geri çekilmişlerdir. Bu başarılı gelişmenin hemen sonrasında 

Fındık Mustafa Paşa ani bir hücumla Venedik ve Uskok birliklerini bozguna 

uğratmıştır. Fazla asker kaybı vermeden kazanılan bu zafer sonrasında 

 

 

7 Köprülü Mehmet Paşa’nın kölelerinden ve aslen Abaza olan Siyavuş Paşa, Köprülü Mehmet 

Paşa’nın hizmetindeyken onun kızı Ayşe Hatun ile evlenmiştir. Siyavuş Paşa ilk olarak 

kethüdalık, silahdar ağalığı ve cebecibaşılığı gibi görevlerde bulunmuştur. Merzifonlu Mustafa 

Paşa’nın idamının ardından köprülülere karşı başlayan tasfiye hareketiyle birlikte vazifesinden 

uzaklaştırılmıştır. Ancak 31 Mayıs 1684 tarihi itibariyle sipahiler ağası olarak tekrar 

görevlendirilmiş ve 31 Temmuz’da vezirlikle birlikte Diyarbakır valisi olmuştur. Daha sonra 

Bosna beylerbeyliğine tayin olan Siyavuş Paşa, 23 Eylül 1687 tarihinde sadrazamlık görevine 

getirilmiştir. Fikret Sarıcaoğlu, “Siyavuş Paşa, Köprülü Damadı”, DİA, XXXVII, (2009), s. 

313-314; Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, V, haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 1996, s. 1518. 
8 Mesut Demir, 1686-1687 (h.1097-1098) Tarihli Atik Şikâyet Defteri’nin Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2010, s. 218/Hüküm 126 (H. Evâil-i Şaban 1097/M. Haziran-

Temmuz 1686); s. 218/Hüküm 127 (H. Evâil-i Şaban 1097/M. Haziran-Temmuz 1686); s. 

267/Hüküm 259 (H. Evâhir-i Şevval 1097/M. Eylül 1686); s. 277/Hüküm 290 (H. 11 Zi’l-ka’de 

1097/M. 29 Eylül 1686). 
9 Uskoklar, toprakları Osmanlılar tarafından zapt edilmiş olmasına rağmen kendilerine tabi 

olmak istemeyen, özellikle Dalmaçya sahil bölgelerinde korsanlık faaliyetleri yürüten ve 

birbirlerinden farklı etnik kökenlere sahip heterojen gruplardır. 1537 yılında Klis’in Osmanlı 

egemenliğine girmesinin ardından Sin bölgesi, en önemli yerleşim yerlerinden biri haline 

gelmiştir. Söz konusu bölgelerde 1618 yılına kadar varlığını sürdüren Uskoklar, Venedik 

çıkarlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı Habsburg-Venedik ortak komisyonu tarafından Sin 

şehrinden iç bölgelere sürülmüşlerdir. Uskoklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Catherine 

Wendy Bracewell, The Uskoks of Senj: Piracy, Banditry, and Holy War in the Sixteenth-

Century Adriatic, Cornell University Press, New York 2015. 
10 Fındık Mustafa Paşa, Bosna taraflarındaki savaşlarda askeri itibar kazanmış ve 1684 yılında 

Bosna Beylerbeyliği payesini elde etmiştir. 1685 Pojega, 1686 Kanije muhafızlığı 

görevlerinden sonra vezirliğe yükselmiştir. Paşa ayrıca, Rusçuk memuriyeti, Bolu ve Ankara 

valiliği (1691/1692) görevlerinde bulunmuştur. Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, IV, s. 1194. 
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bozguna uğrayan düşmanın zahire ve mühimmatı Sin Kalesi’ne 

nakledilmiştir. Fındık Mustafa Paşa başarıyla geçen bu harekât sonrasında, 

Edirne’de bulunan padişahın huzurunda hilat giydirilmek suretiyle 

ödüllendirilmiştir (28 Nisan 1685)11. 

Venedikliler, iki yıl sonra Nisan 1687’de Sin Kalesi’ni tekrar kuşattılar. 

Bu gelişme üzerine Osmanlı yönetimi tarafından kaleyi düşmandan kurtarmak 

amacıyla Bosna Beylerbeyi Mehmet Paşa görevlendirilmiş, Hersek paşasının 

da mevcut askerleriyle birlikte onun yardımına gitmesi istenmiştir12. Öte 

yandan Bosna Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın yanına gönderilmek üzere 

Bosna’nın, Banaluka13, Kamengrad, Kostaniçe, Yayçe, Derbend, Teşne, 

Travnik, Kladna, Birçe, Çelebipazarı, Vişegrad, Kreşevo ve Visoko14 

kazalarından halkı silahaltına alma (nefir-i âmm) girişimleri ya eksik katılım 

ya da hiç katılım olmayışından dolayı sonuçsuz kalmıştır. Bununla birlikte 

nefer ihtiyacının giderilmesi adına Saraybosna’dan 150, Banaluka’dan 150, 

Travnik’den 15, Kladna’dan 15 ve Birce Kazası’ndan 30 nefer yollanması15 

ve Sin Kalesi’ni kurtarmaya gidecek askerlerin de sıkıntı çekmemeleri için 

“narh-ı cari” üzerinden zahirelerinin temin edilmesi istenerek16 tedbir elden 

bırakılmamıştır. Sin Kalesi’ni kurtarmak için Bosna beylerbeyi Mehmet Paşa 

ve Hersek sancakbeyi yaklaşık 12.000 kişilik kuvvetle yardıma gitmişlerdir. 

Lakin Osmanlı yönetimi bu girişimlerinin karşılığını alamamış17, Venedikliler 

karşısında verdiği mücadeleyi kalenin kaybıyla sonlandırmak durumunda 

kalmıştır. Sin Kalesi’ni kaybeden Osmanlıların Adriyatik kıyılarındaki 

savunma düzeni bozulmuş ve o bölgedeki diğer kalelerin güvenliği tehlikeye 

girmiştir. 

Sin Kalesi’nin düşmesinin ardından bölgenin önemli kalelerinden biri 

olan Knin, Venedik’in yeni hedefi haline gelmişti. Knin garnizonu, 1683 

 

 

11 Nazire Karaçay Türkal, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa Zeyl-i Fezleke (1065-22 

Ca.1106/1654-7 Şubat 1695), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2012, s. 989-992; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i 

Vekayiât Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1074), haz. Abdülkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 1995, s. 208; Raşid Mehmed Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli, I, haz. 

Abdülkadir Özcan, vd., Klasik Yayınları, İstanbul 2013, s. 286. 
12 Atik Şikâyet Defteri, s. 477/Hüküm 750 (H. 14 Cemâziye’l-âhir 1098/M. 27 Nisan 1687). 
13 Banjaluka. Bosna’da Vrbas Nehri’nin altında, Zara’nın kuzey doğusunda ve Agram’ın güney 

doğusunda bulunan yerleşim yeri. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 54. 
14 Visokko. Saraybosna’nın kuzey batısında bulunan yerleşim yeri. Wrede, Orts-, Namen-, und 

Sach-register, s. 935. 
15 Atik Şikâyet Defteri, s. 476-477/Hüküm 749 (H. 13 Cemâziye’l-âhir 1098/M. 26 Nisan 1687). 
16 Atik Şikâyet Defteri, s. 477/Hüküm 751 (H.14 Cemâziye’l-âhir 1098/M. 27 Nisan 1687). 
17 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, 

s. 478. 
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tarihli Bosna kaleleri yoklama defterine göre en fazla nefer sayısına sahip 

yerlerden biriydi. Garnizon, 293 piyade, 190 süvari ve 17 topçu olmak üzere 

toplam 500 neferden müteşekkildi18. Takip eden yıllarda muhafazada bulunan 

neferlerin sayı ve niteliklerinin değişiklik göstermiş olması ihtimal dâhilinde 

olmakla birlikte Knin Kalesi, nefer, cephane ve mühimmat sayısı bakımından 

Osmanlı yönetimince yoklanarak izlenmiştir19. 

Veziriazam Siyavuş Paşa, H. 1099/M. 1687-1688 yılında Knin Kalesi 

muhafazasına Atlu Beyzade Mehmet Paşa’yı tayin etmiştir. Kroniklerin 

ifadelerinden anlaşıldığı üzere Siyavuş Paşa, Bosna Eyaleti mutasarrıflığı 

görevini ifa ettiği sırada, Atlu Beyzade Mehmet Paşa’ya içten içe düşmanlık 

beslemiş ve kendisini Knin muhafazasına göndermiştir. Bu durumun farkında 

olan Atlu Beyzade Mehmet Paşa, memnuniyetsizliğinden dolayı rehavete 

kapılarak Knin Kalesi’nin savunması için gereken ihtimamı göstermemiştir. 

Savunma işlerindeki bu suistimali fark eden Venedikliler, 1688 yılında on gün 

kadar süren kuşatmadan sonra kaleyi ele geçirerek Mehmet Paşa da dâhil 

olmak üzere tüm muhafızları esir almışlardır20. Bu gelişme, Knin Kalesi’nin 

etrafındaki birkaç palankanın da direnmeden teslim olmasına, neticede 

Venedik’in Dalmaçya kıyılarındaki hâkimiyetinin daha da güçlenmesine 

neden olacaktır21. 

 

2. Habsburg Cephesi: Belgrad’ın Kaybı ve Bosna Eyaleti’ne Etkileri 

Dalmaçya kıyılarında Venedik’le olan mücadeleler devam ederken 

Orta Avrupa’da Habsburglarla yapılan savaşlar giderek şiddetini 

artırmaktaydı. Uzun savaş döneminin başlarında Habsburgların 1684 yılı 

itibariyle ilk hedefi Budin’di. Bu amaç doğrultusunda harekete geçen 

Habsburg ordusu, fazla zorlanmadan Vişegrad, Vaç ve Peşte’yi almış ve 

ardından Budin’i kuşatarak ele geçirmiştir22. 145 yıl sonra Kanuni’nin 

yadigârı Budin’in kaybedilmesi, Osmanlı Devleti’nde sadece askeri açıdan 

değil psikolojik açıdan da bir yıkım oluşturmuştur. Budin’i 2 Eylül 1686 

 

 

18 Güven, Bosna Kaleleri, s. 67. 
19 Atik Şikâyet Defteri, s. 505/Hüküm 818 (H. 21 Receb 1098/M. 2 Haziran 1687). 
20 Zübde-i Vekayiât, s. 283-284; Târîh-i Râşid, s. 337. 
21 Johann Wilhelm Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, V, Gotha 1857, 

s. 137. 
22 Maximillian Schimek, Politische Geschichte des Königreichs Bosnien und Rama vom Jahre 

867-1741, Wappler, Wien 1787, s. 322-323; Joseph von Hammer, Geschichte des 

Osmanischen Reiches, VI, Pest 1830, s. 434; Alfred Arneth, Prinz Eugen von Savoyen (1663-

1707), I, Wien 1858, s. 33-34. 
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tarihinde Osmanlılardan geri alan Habsburglar23, Belgrad’a saldırmak için 

birtakım hazırlıklar içine girmişlerdi. Bu sırada Devlet-i Aliyye, cephede 

başlayıp İstanbul’da devam eden ve bir taht değişikliğiyle sonuçlanan isyan 

sebebiyle Habsburglarla olan mücadeleleri gerektiği gibi organize 

edememiştir. Belgrad Kalesi, yaşanan bu düzensizlik ve Yeğen Osman 

Paşa’nın yeterli direniş göstermemesi sonucu 167 yıl sonra Habsburglar 

tarafından geri alınmıştır (6 Eylül 1688)24. Bir sonraki sene Niş (24 Eylül 

1689) ve ardından Kanije (13 Nisan 1690) kontrolden çıkacak, Fazıl Mustafa 

Paşa’nın sadrazamlığına kadar kayıplar ve kötü gidişat devam edecektir. Bu 

süreçte özellikle Belgrad’ın Habsburgların eline geçmesi, dikkatlerin Bosna 

serhaddi üzerine çekilmesine sebep olacaktır. 

 Habsburglar, 1688 yazında 33.000 kişilik ana ordularıyla doğrudan 

Belgrad’a saldırdıkları sırada, Markgraf Ludwig von Baden25 ayrı bir birlikle 

Bosna üzerine saldırmıştı26. Bu saldırı esnasında Gradişka27, İzvornik28 gibi 

önemli kale ve kazalarla birlikte pek çok irili ufaklı palanka da Habsburgların 

hedefi haline gelmişti. Öyle ki Gradişka Kalesi, zikredilen dönemde saldırıya 

 

 

23 Budin’in Osmanlı hâkimiyetinden çıkışı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Carl von Martens, 

Allgemeine Geschichte der Türkenkriege in Europa, von 1356 bis 1812, II, Stuttgart 1829, s. 

29-35; Ekkehard Eickhoff, Venedig Wien und die Osmanen, Umbruch in Südosteuropa 1645-

1700, Kastner & Callwey, München 1973, s. 415-417. 
24 Zinkeisen, GOR., V, s. 146; Kemal Beydilli, “Avusturya”, DİA., IV, (1991), s. 174. 

Belgrad’ın 1688 yılında Osmanlı hakimiyetinden çıkışı ve ardından yeniden Osmanlı 

hakimiyetine girişi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Wilhelm Zimmermann, Prinz Eugen der 

edle Ritter und seine Zeit, Stuttgart 1838, s. 40-43; 49-53; Johann Rocka, Kriegs und Friedens 

Geschichte zwischen der Krone Hungarn und der ottomanischen Pforte seit dem Jahre 1526, 

Ofen 1785, s. 297-301; 314-315; Friedrich von Kausler, Das Leben des Prinzen Eugen von 

Savoyen, hauptsachlich aus dem militärischen Gesichtspunkte, I, Freiburg im Bresgau 1838, 

s. 107-113. 
25 Markgraf Ludwig von Baden (1655-1707): 1683 ile 1699 yılları arasındaki savaşlar 

döneminde Habsburgların Budin, Belgrad, Niş ve Vidin’i işgal ettiği muharebelerini 

yönetmiştir. Ludwig von Baden’in seferleri (1687-1692) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Freiherrn Philipp Röder von Diersburg, Des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, Feldzüge 

wider die Türken, II, Verlag der Chr. Fr. Müller’schen Hofbuchhandlung, Carlsruhe 1842, s. 

107-119. 
26 Zinkeisen, GOR., V, s. 146. 
27 Gradiska. Sava Nehri’nin sağ kıyısında ve Banaluka’nın kuzey doğusunda yer alan ve bir 

kaleye sahip yerleşim yeri. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 334-335. Bosna 

Sancağı’na bağlı olan Gradişka’nın 1683 tarihli Bosna kaleleri yoklama defterine göre nefer 

sayısı 455’tir. Güven, Bosna Kaleleri, s. 65. 
28 Bugünkü Sırbistan ile Bosna-Hersek sınırında yer alan ve Drina Nehri’nin sol tarafında 

bulunan yerleşim yeri. Osmanlılar tarafından 1460 yılında fethedilen İzvornik, Saraybosna ile 

Belgrad’ı bağlayan yol üzerinde bulunduğundan dolayı önemli bir yerleşim merkezidir. Nenad 

Moacanin, “İzvornik”, DİA, XXIII, (2001), s. 553-554. 
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uğradığında düşman işgaline direnecek cephane ve mühimmatı bulunmasına 

rağmen Habsburgların eline geçebilmiştir. Habsburglarla daha önce Derbend 

mevkiinde karşılaşan nefir-i âmm askerinin [Bosna’dan toplanmış] canını 

kurtarmak için firarı, bu yenilginin ana sebepleri arasında gösterilmiş; aynı 

günlerde benzer nedenlerle Gradişka civarındaki pek çok kale ve palanka 

düşman eline geçerek Bosna Eyaleti’nde asayiş ve düzen sarsılmıştır29. Bosna 

serhaddi için hayli önem arz eden Gradişka Kalesi’nin Osmanlı Devleti’nin 

elinden kolayca çıkması sonraki yıllar için Bosna’nın kuzey sınırlarını daha 

savunmasız hale getirecekti. Mart 1690 tarihli bir hükümden anlaşılacağı 

üzere düşman istilası sebebiyle harap olan Gradişka Kalesi’ni korumakla 

görevli müstahfizan başıboş kalmış; söz konusu neferler Gradişka Kalesi 

tamir edilinceye kadar muhafaza hizmetinde bulunmak üzere Travnik 

Kalesi’ne nakledilmişlerdir30. Sözü edilen kale 1677-1678 yılları arasında 

maliyeti 48.000 akçeye varan on haftalık bir onarım görmüştü31. Bu onarım, 

Gradişka Kalesi’ni savaş dönemi şartlarına hazır hale getirmişse de yukarıda 

zikredilen hadiseler nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 

 Gradişka Kalesi’nin düşmesinin ardından Habsburg birlikleri ve 

onlara bağlı çeşitli yerel gruplar Yenipazar ve Çaçka bölgelerine saldırmışlar, 

fakat Osmanlı kuvvetlerinin bu bölgelerde direniş göstermesi üzerine geri 

çekilmek zorunda kalmışlardır32. Buna karşın Markgraf Ludwig von Baden’in 

Belgrad’a çok yakın bir konumda bulunan İzvornik’e yaptığı saldırı 

engellenememiş ve kale Habsburgların eline geçmiştir33. İzvornik’in 

Habsburgların eline geçmesi, Belgrad’ın kaybıyla doğrudan ilişkilidir. Öyle 

ki Belgrad ve Bosna Eyaleti sınırındaki kaleleri ele geçiren Habsburg orduları, 

İzvornik ve eyaletin daha iç bölgelerinde kalan kazalarına rahatlıkla 

ilerleyebilmişlerdir. İzvornik Kalesi’nin kaybedilmesiyle civar bölgelerin 

güvenliği de tehlikeye girmişti. Nitekim 1689 başlarında İzvornik tarafından 

 

 

29 Zübde-i Vekayiât, s. 284-285; Târîh-i Râşid, s. 337-338. Türkçe kaynakları teyiden Schimek 

de Gradişka’nın elden çıkmasıyla genelde Bosna Eyaleti’nin, özelde ise Banaluka hatta 

mukavim kalesi olmayan Saraybosna’nın Habsburgların istilasına açık hale geleceği 

düşüncesindedir. Schimek, Bosnien und Rama, s. 330-331. 
30 Mehmet Ali Tan, 99 Numaralı Mühimme Defteri Transkripsiyonu Değerlendirilmesi (91-

180), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bitlis Eren Üniversitesi/Mardin Artuklu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bitlis 2015, s. 36/Hüküm 324 (H. Evâil-i Cemâziye’l-

âhir 1101/M. Mart 1690). 
31 Güven, Bosna Kaleleri, s. 43. 
32 Zübde-i Vekayiât, s. 326-327; Târîh-i Râşid, s. 364-365; Türkal, Silahdar Fındıklılı Mehmed 

Ağa Zeyl-i Fezleke, s. 1199. 
33 Zinkeisen, GOR, V, s. 146. 
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6.000 kadar Habsburg askeri Srebreniçe Kalesi’ne34 doğru harekete geçmişti. 

Ancak bölgeye zamanında gelen Osmanlı birlikleri Habsburgların bu 

girişimine mani olabilmişti. Hatta birlikler, firar eden Habsburgları takip 

etmişler, onlarla yaptıkları mücadeleyi kazanarak Srebreniçe’nin güvenliğini 

yeniden sağlamayı başarmışlardı35. 

Belgrad Kalesi’nin kaybedilmesinin ardından İzvornik’in çok 

yakınında ve Belgrad yolu üzerinde bulunan Saraybosna şehri de 

Habsburgların saldırılarına maruz kalmıştı. Belgrad’ı ele geçiren Habsburglar 

Saraybosna tarafına yönelmiş ve civardaki kasaba ve köyleri zapt etmek 

amacıyla harekete geçmişti. Vezir Hüseyin Paşa ise elli bayrak levendden 

oluşan kuvvetiyle düşman hangi menzilden gelmeyi denese o tarafa yönelmiş 

ve hemen her yerde kendilerine yaklaşan birlikleri karşılayarak püskürtmeyi 

başarmıştır. Habsburglar 3.000 kadar askeriyle Öziçe’ye de saldırma 

niyetindeydi. Lakin onların bu planları Saraybosna’da bulunan ve 20 bayrak 

levendi kontrol eden Rumeli beylerbeyi Kemankeş Ahmet Paşa ve Kara 

Mustafa Paşa tarafından öğrenilmiştir. Hazırlıklı olan Vezir Hüseyin Paşa ve 

Kemankeş Ahmet Paşa’nın birlikleri ise Öziçe’ye yönelen Habsburg askerinin 

tamamını katlederek tehlikeyi bertaraf edebilmişlerdir. Osmanlıların 

Saraybosna taraflarındaki bu başarıları, Habsburgların bölgeden geri 

çekilmesiyle sonuçlanmışsa da Kemankeş Ahmet Paşa’ya Osmanlı yönetimi 

tarafından Priştine’de kışlamasının emredilmesi Saraybosna ahalisini hiç 

memnun etmemişti. Öyle ki ahalinin mahzarlarından anlaşıldığı üzere 

Saraybosnalıların kışı güvende geçirmeleri için 20.000 askere ihtiyacı 

bulunmaktaydı36. Kemankeş Ahmet Paşa’nın kışı Saraybosna’da geçirmesiyle 

güvende olacaklarını belirten ahali, kazalarının savunmasız kalması halinde 

saldırıya uğrayacaklarını, hatta kadın ve çocuklarının düşmana esir 

düşeceklerini ifade ederek bu hususta fazlasıyla endişeli olduklarını 

göstermişlerdir37. 

Görüldüğü üzere Bosna Eyaleti’ne 1688 kışında başlayan Habsburg 

saldırılarının pek çoğu o bölgedeki vali ve sancakbeylerinin iyi örgütlenmesi 

sayesinde geri püskürtülmüştür. Bu dönemde savunulamayarak Habsburg 

 

 

34 Srebrenica. Saraybosna’nın kuzey doğusunda, Drina yakınlarında ve İzvornik’in güneyinde 

yer alan kale. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 828. 
35 BOA, 98 Numaralı Mühimme Defteri, 105/349 (H. Evâhir-i Rebîü’l-âhir 1100/M. Şubat 

1689). 
36 Söz konusu hükümde bu husus: “…bu kış içinde yirmi bin mikdârı asker imdâdımıza taʿyîn 

buyrulmaz ise ahvâlimiz yine müncer olacağın mülâhaza buyrulup…” şeklinde ifade edilmiştir. 

Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 43a/I (H. 12 Rebîü’l-evvel 1100/M. 4 Ocak 1689). 
37 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 43a/I (H. 12 Rebîü’l-evvel 1100/M. 4 Ocak 1689). 
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kontrolüne giren tek bölge İzvornik olmuştur. İzvornik’in kaybedilmesi, 

hinterlandındaki bölgelerin tehlikeye girmesini kolaylaştırmıştır. İzvornik 

Kalesi, Bosna Eyaleti açısından düşmana bırakılmayacak kadar önemli bir 

mevkide olduğundan, kalenin kurtarılması için Vezir Topal Osman Paşa ve 

yardımına gelen Arnavud paşalar harekete geçmişlerdir. Nihayet kale Hüseyin 

Paşa ve diğer paşaların başarılı kuşatma girişimleriyle ele geçirilmiştir38. 

İzvornik Kalesi, Bosna Eyaleti’ndeki kaleler içerisinde “…metânet ü istihkâm 

ile iştihâr bulan kalʿalarından ve ol tarafın sedd-i sedîdi olacak bir kalʿa…”39 

olduğundan tekrar ele geçirilmesi hem civardaki kazalar hem de Bosna ile 

Belgrad arasındaki güzergâhın güvenliği için oldukça önemliydi. 

 

3. Belgrad’ın Geri Alınması ve Yeniden Tahkiminde Bosna Eyaleti’nin 

Rolü 

1683-1699 yılları arasındaki savaşlara kadar Belgrad Kalesi, bir serhad kalesi 

olmasa da Macaristan’a yönelik seferlerde bir ikmal üssü ve kışlak olarak 

kullanıldığından önemini korumaya devam etmişti. Kalenin Habsburg 

serhaddindeki önemi garnizonda her zaman vezir rütbeli bir muhafız paşanın 

bulunmasından da anlaşılabilir. Ayrıca kaledeki muhafızın ve garnizonun 

sorumluluk alanı Tuna yoluyla Fethülislam’a, Batçina’dan Niş’e, Niş’ten 

İzvornik’e; yine Belgrad’dan Sava yoluyla Böğürdelen’e, karşı yakada 

Sirem’e ve Belgrad’ın karşısında olan Zemun sahrasına kadar uzanan oldukça 

geniş bir bölgeyi kapsamaktaydı40. 

Belgrad garnizonu, Viyana Kuşatması’ndan, kaybedildiği 1688 yılına 

kadar olan süreçte Bosna Eyaleti’nden gönderilen neferlerin toplanma yeri 

konumundaydı41. 1690 yılından sonra ise hem askeri hem de mimari açıdan 

Belgrad Kalesi’nin tahkiminde Bosna Eyaleti hatırı sayılır bir görev 

 

 

38 Zübde-i Vekayiât, s. 327; Târîh-i Râşid, s. 365; Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/1688-

1704), haz. Abdülkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s. 7. Anonim 

Osmanlı Tarihi, diğer kaynaklardan farklı olarak kuşatmanın süresini 19 gün olarak belirtmiştir. 

Yine aynı eserde kalenin fethinden sonra Şebeş, Luğoş, Modava, Fethülislam, İrşeve [İrşova], 

Yeni Palanka, Gorgofça, İhram ve Güğercinlik bölgelerindeki savaşlar sebebiyle yerlerini terk 

eden reayanın yeniden yerlerine iskân ettirildiği ve reayaya üç sene boyunca haraç vergisi de 

dâhil olmak üzere vergi muafiyeti sağlandığı ifade edilmiştir. 
39 Zübde-i Vekayiât, s. 327. 
40 Ömer Gezer, Kale ve Nefer: Habsburg Sınırında Osmanlı Askeri Gücünün Yeniden 

Örgütlenmesi (1699-1715), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara 2016, s. 170, 172-173. 
41 Atik Şikâyet Defteri, s. 310-311/Hüküm 374 (H. Evâhir-i Zi’l-hicce 1097/M. Kasım 1686); s. 

314-315/Hüküm 384 (H. Selh-i Zi’l-hicce 1097/M. 16 Kasım 1686); s. 322/Hüküm 388 (H. 

Gurre-i Muharrem 1098/M. Kasım 1686); s. 405/Hüküm 569 (H. Evail-i Rebîü’l-evvel 1098/M. 

Ocak 1687). 
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üstlenecektir. Nitekim kalenin 8 Ekim 1690 tarihinde Osmanlılar tarafından 

geri alınmasından sonra Bosna Eyaleti’nden, tüm imkânlarını zorlaması ve 

mümkün olduğu kadar çok neccarı Belgrad’a göndermesi istenecektir. Öyle 

ki Saraybosna kadısına ve Bosna mütesellimine hitaben gönderilen bir 

hükümde, düşmandan kurtarılan Belgrad Kalesi’nin tamiri için ücretleri 

miriden verilmek üzere Bosna’dan neccar gönderilmesi talep edilmişti. Bahsi 

geçen hükümde gönderilmesi talep edilen neccarlar için bir sayı verilmeyerek 

“…her ne mikdâr neccâr bulunursa…” şeklinde ifade edilmesi ihtiyacın 

fazlalığını göstermesi bakımından dikkate değerdir42. Zinkeisen ise, Belgrad 

garnizonunda çok sayıda neccara ihtiyaç duyulması hususunda, 8 Ekim’de 

barut deposunda baş gösteren patlamayı gerekçe olarak göstermiştir43. 

Yukarıda ifade edilen tedbirlerin dışında Belgrad Kalesi’ne, 

tahkimatının güçlendirilmesi amacıyla Bosna Eyaleti’nden 10 akçe yevmiye 

ile 500 müstahfız, 500 azeb, 150 yerlü cebeci ve 150 yerlü topçu olmak üzere 

toplam 1300 yerlü kulunun gönderilmesi44; Bosna beylerbeyi Hüseyin Paşa’ya 

hitaben gönderilen bir başka hükümde ise eyaletteki bazı geçit yerlerini 

korumakla görevlendirilen Budin yerli yeniçerilerinin, bu yükümlülüklerinin 

ortadan kalkması ve sefer hizmetine memuriyetlerinin olmaması şartıyla sevk 

edilmeleri emredilmişti45. 

Görüldüğü gibi Osmanlılar, Belgrad Kalesi’ni ele geçirdikten hemen 

sonra kuşatma sırasında zarar gören yerlerin onarımına başlamış ve 

muhafazası için asker sayısını arttırmak adına girişimlerde bulunmuşlardı. 

Öyle ki 1688 yılı kuşatmasında kalede bulunan 3500 kişilik Osmanlı birliği 

Habsburglara karşı kaleyi savunamamıştı46. Yine 1690 yılı Osmanlı kuşatması 

sırasında garnizonda bulunan 6.000 Habsburg askeri de kaleyi elinde tutmayı 

başaramamıştı47. Bu zafiyeti fark eden Osmanlı yönetimi, kalenin ele 

geçirilmesinden sonraki dönemde muhtemel bir Habsburg saldırısına karşı 

muhafız sayısını arttırma konusunda tedbirli davranarak önemli çabalar 

göstermiştir. 

 

 

42 Muzaffer Fehmi Şakar, 1101/1102 (1690/1691) Tarihli 100 Numaralı Mühimme Defteri, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 

İstanbul 2007, s. 199-200/Hüküm 108/407 (H. Evâil-i Muharrem 1102/M. Ekim 1690). 
43 Zinkeisen, GOR., V, s. 149. 
44 BOA, 100 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 62/222 (H. Evâhir-i Muharrem 1102/M. 

Ekim-Kasım 1690). 
45 BOA, 100 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 63/226 (H. Evâsıt-ı Muharrem 1102/M. 

Ekim 1690). 
46 Gezer, Kale ve Nefer, s. 175. 
47 Zinkeisen, GOR., V, s. 149. 
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Osmanlı Devleti, yukarıda zikredilen muhafız sayısı sorunundan dolayı 

1691 yılında Belgrad Kalesi’nin ihtiyacını karşılamak üzere Bosna 

Eyaleti’nde bulunan ve boş kalarak bir mahalle yerleşmeyen Bireden ve Akra 

kaleleri neferlerinin, iaşeleri verilmek suretiyle Belgrad muhafazasına 

gönderilmesi; muhafazaya katılmak isteyenlerin ise derhal Belgrad’a 

yollanması konusunda bir dizi girişimde bulunmuştur48. Yine Bosna’dan 

Belgrad Kalesi’ne asker yazılmasına dair bir başka hükümde 1.000 nefer 

yeniçerinin Bosna canibinden temin edilmesi uygun görülmüştü49. 1693 tarihli 

bir hükümden de anlaşılacağı üzere, merkezden Bosna’ya levend tahriri için 

gönderilmiş olan Fazlı bölükbaşının 2.000 nefer tahrir etmek suretiyle 

Belgrad’a gitmesi emredilmişti50. Belgrad Kalesi’nin 1690’da ele 

geçirilişinden Habsburgların kaleyi tekrar kuşattığı 1693 yılına kadar olan 

dönem içerisinde muhafaza işlerini yürüten askerler, Bosna’dan veyahut 

başka bölgelerden temin edilmiş ve kalenin savunma gücü artırılmıştı. 

Habsburgların 1693 sonbaharındaki başarısız kuşatma girişimleri sırasında 

Belgrad Kalesi’ni yaklaşık 15.000 kişilik bir kuvvet savunmuştu. Garnizon bu 

dönemde, 2700 yerlü kulu, 6.300 dergâh-ı ali yeniçerisi, 1.500 cebeci, 100 top 

arabacı, tımarlı serdengeçti ve sancak askerlerinden oluşmaktaydı51. Kalenin 

muhafazası için görevlendirilen 2700 yerlü kulunun önemli bir kısmının 

Bosna’dan gönderilmiş olması muhtemeldir. Ayrıca Bosna Eyaleti’nden 

cebeci ve topçu da gönderildiği göz önüne alındığında 1693 yılında mevcut 

bulunan 15.000 kişilik kalabalık garnizonun hatırı sayılır bir miktarı 

Bosna’dan temin edilmiş olmalıdır. 

Bosna Eyaleti, 1684 yılından itibaren başlayan düşman saldırıları 

sebebiyle askeri ve ekonomik açıdan iyi şartlarda olmamasına rağmen Belgrad 

Kalesi’nin tahkimi için asker göndermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Bu 

dönemde Bosna’daki asker sayısı Habsburg ve Venediklileri iki cephede 

birden karşılamaya yeterli gelmemişse de eyalet askerinin her şeye rağmen 

Belgrad’a gönderilmesi kalenin stratejik açıdan ne denli önemli olduğunu 

göstermiştir. Bosna yöneticileri ve ahali, bu durumdan memnun olmamışsa da 

Belgrad gibi önemli bir kalenin uzun süre düşman elinde kalmasının bölge 

 

 

48 Tuba Meryem Karacan, 101 No’lu Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Antalya 2010, s. 281/Hüküm 100/331 (H. Evâhir-i Zi’l-hicce 1102/M. Eylül 

1691). 
49 BOA, 102 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 105/444 (H. Evâil-i Rebîü’l-âhir 1103/M. 

Aralık 1691). 
50 BOA, 104 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 257/1181 (H. Evâhir-i Ramazan 1104/M. 

Mayıs-Haziran 1693). 
51 Gezer, Kale ve Nefer, s. 176. 
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için de yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini bilmelerinden dolayı, kendi 

güvenliklerini kalenin muhafazasıyla birlikte düşünmüşlerdir. Nitekim 

Belgrad’ın 1688-1690 yılları arasında Habsburg kontrolünde olması, Bosna 

Eyaleti’nin Saraybosna, İzvornik, Srebreniçe ve Yenipazar gibi iç bölgelerini 

bir hayli tehlikeye sokmuştu. 

 

4. Bosna Eyaleti’nin Genel Durumu (1690-1696) 

1684 ile 1699 yılları arasındaki savaş döneminde Bosna ahalisinin şikâyetçi 

olduğu başlıca konular arasında, halkı fazlaca silahaltına alma (nefir-i âmm) 

talebi, yüksek vergiler, düşman istilaları, eşkıyalık, salgın hastalık ve kıtlık 

gelmekteydi52. Söz konusu dönemde Bosna ahalisinin sosyal ve ekonomik 

durumunu birinci elden yansıtması bakımından Saraybosna şer’iyye sicili 

oldukça önemlidir. Bu konu bağlamında sicile yansıyan bazı hükümlerde 

Saraybosna halkı, Bosna Eyaleti’nde bulunan Sin, Nevekin ve Kostaniçe53 

kalelerinin düşman eline geçmesiyle sığınılacak bir kale kalmadığını, hem yaz 

hem de kış mevsiminde perişan olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca gerek 

silahaltına alınanlar gerekse akçe ile asker donatarak muhafazaya katkı 

sağlayan ahali, muharebelerin uzun sürmesi nedeniyle iktisadi bir daralma 

yaşamış, ticaret ise nerdeyse durma noktasına gelmişti. Silahaltına alınanlar 

gittikleri yerlerde, sağ kalanlar ise veba sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdi. 

Bölgede savaşmaya gücü yetecek adamın kalmaması, ahalide akçe ile sekban 

tutacak para bulunmaması gibi nedenlerden dolayı kasaba ve köyler 

savunmasız hale gelmişti. Dikkate değer bir başka nokta ise Bosna beylerbeyi 

Cafer Paşa’nın bir süredir Temeşvar muhafazasında bulunmasından dolayı 

Bosna’daki reayanın savunmasız kalmasıydı. Nitekim ahali, hallerine 

acınmasını ve Cafer Paşa’ya bölgenin savunmasında kullanılmak üzere 200-

300 kese akçe gönderilmesini, aksi takdirde memleketlerini muhafaza 

edemeyecekleri düşüncesindeydi54. Bosna Eyaleti o yıllarda güneyde 

Dalmaçya kıyılarındaki kalelerini kaybetmiş şekilde Venedik tehdidi altında, 

kuzey ve kuzeydoğuda ise Habsburg baskısı altında kalmış ve savaşa iki ayrı 

cephede ve düşmanla devam etmişti. Muharebelerin cereyan ettiği bazı 

bölgelerde zafer kazanılırken bazılarında ağır kayıplar veriliyordu. Tüm bu 

 

 

52 Atik Şikâyet Defteri, s. 369/Hüküm 507 (H. Evâsıt-ı Safer 1098/M. Aralık-Ocak 1686-1687). 
53 Kostainicza. Hırvatistan sınırında, Una Nehri yakınlarında, Agram’ın güney doğusunda yer 

alan kale. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 447. Kuzeyde Hırvatistan sınırında yer 

alan ve o tarihte Bosna Sancağı’na bağlı olan Kostaniçe’nin garnizonu 1683 tarihli Bosna 

kaleleri yoklama defterine göre 679 piyade, 158 süvari, 81 topçudan müteşekkildi. Güven, 

Bosna Kaleleri, s. 67. 
54 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 3a/I (H. Evahir-i Safer 1103/M. Kasım 1691). 
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gelişmeler yaşanırken Cafer Paşa, Temeşvar Kalesi’nin muhafazasında 

bulunmakta ve Bosna’dan Belgrad’a asker sevkiyatı devam etmekteydi. 

Saraybosna Şer’iyye Sicili’nde kayıtlı bir hüküm, Bosna Eyaleti’nde 

süregelen savaşın durumunu ve etkisini açıklar niteliktedir. Şubat 1694 tarihli 

hükümde, Uskokların Livno (İhlivne) ve Akhisar tarafına, Hırvatların 

Banaluka Kalesi ve madenlerine, Venediklilerle birlikte Karadağ 

haydutlarının Hersek Sancağı ve ona bağlı kasabalara, Habsburgların ise 

İzvornik, Srebreniçe ve Tuzla55 bölgesine saldırıp, buraları yağmaladıkları 

belirtilmektedir. Saldırıya uğrayan bu kazalarda ahalinin sığınabileceği 

kaleler ya düşman eline geçmiş ya da zarar görmüş olduğundan tahassun 

edilecek herhangi bir yer kalmamıştı. Öte yandan önceki savaşlarda verilen 

kayıplar ve kıtlık nedeniyle bu bölgeleri savunacak herhangi bir kuvvet de 

bulunmamaktaydı. Bu şartlar altında bulunan ahali, düşman taarruzlarına karşı 

beldelerinin savunmasız kaldığını ve Bosna beylerbeyi Mehmet Paşa’ya56 

hazine ve cephane gönderilmezse Bosna’nın istila edileceğini beyan etmişti57. 

Bu hüküm esas alındığında Livno Kalesi’nin 1686 yılından beri Venedik ve 

Uskok akınlarına maruz kaldığı, ayrıca Sin ve Knin kalelerinin düşman elinde 

olmasıyla Livno ve Hersek Sancağı’nın sürekli baskı altında tutulduğu 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte İzvornik, Srebreniçe ve Tuzla bölgeleri ilk 

olarak 1688’de Belgrad’ın düşman eline geçmesiyle tehlikeye girmişti. 1694 

yılına gelindiğinde hala bu bölgelerin Habsburg akınlarına maruz kalması, 

Belgrad’ın geri alınmasına rağmen iç bölgelerde hala güvenliğin tam 

manasıyla sağlanamadığını göstermekteydi. 

1695 ve 1696 yıllarında Bosna Eyaleti’nin durumu önceki yıllardan 

farklı değildir. Sözü edilen yıllarda Bosna ahalisi, düşman saldırıları, veba, 

esir ve ölü sayısının artması, kıtlık, fakirlik ve eşkıyaların yağmasından 

yakınmaktaydı. Bununla birlikte geçitler ve köprülerin düşman tarafından ele 

geçirilmesi bölgedeki ticareti engellemiş, kaza ve kasabalarda fiyat artışı 

yaşanmasına sebep olmuştu. Ayrıca Hersek Sancağı’nda bulunan Mostar58, 

 

 

55 Bosna’da, Gračanica’nın güney doğusunda, Spreca suyu yakınlarında yer alırdı. Wrede, Orts-

, Namen-, und Sach-register, s. 892. 
56 Mehmet Paşa, Topal Hüseyin Paşa’nın kethüdası iken 1691 yılında Bosna beylerbeyi 

olmuştur. Bosna’daki savaşlarda başarılı olmasından dolayı 1697 yılında vezirlik rütbesini 

almışsa da fermanı eline geçmeden vefat etmiştir. Halil İnalcık, “Saraybosna Şer’iyye 

Sicillerine Göre Viyana Bozgunundan Sonraki Harp Yıllarında Bosna I”, Tarih Vesikaları 

Dergisi, II/9, s. 182. 
57 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 7a/III (H. Evâhir Cemâziye’l-âhir 1105/M. Şubat 

1694). 
58 Hersek’te, Narcnta suyu üzerinde ve Ragusa’nın kuzey doğusunda yer alırdı. Wrede, Orts-, 

Namen-, und Sach-register, s. 577. 
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Blagay, İstolça, Lubin, Çerniçe ve Nevesin kazalarında yaşayan gayrimüslim 

reayanın büyük çoğunluğu düşmana tabi olmak istemiş ve bu durum başlı 

başına bir sorun teşkil etmiştir. Gayrimüslimlerin bu tutumları, Bosna ve 

Hersek’in nüfusunun azalmasına yol açmış, nahiye ve kazaların muhafazasını 

zorlaştırmıştır. Osmanlı yönetimi, Ocak 1695’te bu vaziyetin düzeltilmesi için 

Bosna’daki kale ve palankalara 2494 nefer, bazı boğaz ve geçitlere de 1126 

nefer göndermiştir. Ayrıca ordu Belgrad’da iken 750 nefer yeniçeri, 55 nefer 

cebeci, 28 topçu, 9 top arabacısı, 22 atik topçu ve 9 atik top arabacısı olmak 

üzere toplamda 873 nefer, Bosna muhafazası için görevlendirilmiş, bunun 

yanı sıra bir miktar mühimmat da yollanmıştı59. 

Öte yandan yine aynı Mühimme hükmünde geçen farklı ifadeler o 

yıllarda Bosna Eyaleti’nin durumu ve Mehmet Paşa’nın rolünü anlamak için 

dikkate değerdir. Ocak 1695 tarihli hükümde belirtildiği üzere Bosna 

serhaddinin haydut yatağı olduğuna ve Bosna beylerbeyi Mehmet Paşa’ya: 

“…ve lakin senden evvel Bosna muhafazasında olanlarda kangısının yanına 

bu kadar adem tayin olundu?” diye hitap edilerek yanındaki askeri güce ve 

teçhizata dikkat çekilmiş ve eyaletin güvenliğinden kendisinin sorumlu 

olduğu ifade edilmişti. Bosna eyaletinin bu vaziyetinin düzeltilmesi için 

Mehmet Paşa’ya gece gündüz gayret ve hamiyetle çalışması Osmanlı 

yönetimince bildirilmiş, Bosna eyaletindeki kale ve palankaların eski ve yeni 

neferatına nizam verip onların silah ve pusatlarını hazır hale getirmeleri 

istenmiştir. Ayrıca Mehmet Paşa’nın eyalet askerini hazır etmesi, cümlesini 

tüfekle donatması ve o taraflarda olan paşaların da benzer işleri yaparak 

Bosna’daki muhafazaya muhtaç mahallerin kurtarılması ve durumlarının 

düzeltilmesi beklenmiştir60. 

 

5. Prens Eugen’in Saraybosna’yı İstilası (1697) 

II. Mustafa’nın Viyana Kuşatması’nın ardından kaybedilen toprakları geri 

almak amacıyla çıktığı seferin bir bozgun şeklini alarak ağır bir mağlubiyetle 

sonuçlanması, Osmanlı serhaddinde askeri düzeninin bozulmasına ve 

bölgenin savunmasız hale gelmesine neden olmuştu. Osmanlı ordusunun 

 

 

59 Bekir Gökbunar, 105 Numaralı Mühimme Defteri (Özet-Transkripsiyon), (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 1996, Hüküm 

108/463 (H. Evâil-i Cemaziye’l-ahir 1106/M. Ocak 1695); Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, 

vr. 17b/I (H. 24 Receb 1107/M. 28 Şubat 1696); 17b/II (H. Evâhir-i Receb 1107/M. Şubat 

1696). 
60 BOA, 105 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 108/463 (H. Evail-i Cemaziye’l-ahir 

1106/M. Ocak 1695). 
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Zenta’da Prens Eugen61 kumandasındaki Habsburg birlikleri tarafından 

bozguna uğratılmasıyla başlayan kaos ortamı, Osmanlı serhatlerinin savunma 

düzeninde bir çöküntüye yol açmıştı (11 Eylül 1697)62. Zenta gibi büyük ve 

meşakkatli bir seferin hemen ardından Habsburgların kış mevsiminin 

getireceği olumsuz hava koşullarını da göze alarak Saraybosna’ya büyük bir 

cüretkârlıkla yönelmesini teşvik eden hususlardan belki de en önemlisi, 

Osmanlı Devleti’nin sefer sonrası içinde bulunduğu felaket ortamı olsa 

gerektir. 

Zenta önlerinde Osmanlılarla öğle saatlerinde başlayan muharebeyi 

aynı günün sonunda üstünlükle tamamlayan Prens Eugen63, tedbirli 

davranarak, sefer sonrasında Temeşvar’a çekilen Osmanlı ordusunu takip 

etmemiştir. Zira Habsburg ordusunda görülen para ve erzak sıkıntısı ne 

Temeşvar’a ne de Belgrad’a herhangi bir saldırı düzenlemesini mümkün 

kılmaktaydı. Yolların sürekli yağan yağmurlar nedeniyle geçilmez hale 

gelmesi, zaten odun, yem, içme suyu sıkıntısı çeken Habsburgları Temeşvar’a 

ilerleme planlarından vazgeçirmiştir. Söz konusu şartlar nedeniyle ordusunun 

büyük bir kısmını Erdel ve Tuna kenarındaki kış karargâhlarına gönderen 

Prens Eugen, Bosna üzerine yürümeye karar vermiştir64. Prens Eugen’in Zenta 

sonrası Saraybosna’yı hedef olarak seçmesinde bahsedildiği üzere ordusunun 

lojistik açıdan sıkıntı içinde olması etkiliydi. Söz konusu sorunlar nedeniyle 

yeni tahkim edilen Temeşvar veya Belgrad istikametinde bir sefere çıkılması 

oldukça zor görünüyordu. Fakat Bosna üzerine bir harekât 

gerçekleştirilebilirdi. Kış mevsimi yaklaşırken düzenlenecek bu harekâtın 

hedefinin Banaluka ve Yayçe bölgelerinden ziyade nüfus bakımından daha 

 

 

61 İlkin Zenta’ta ardından sırasıyla Petervaradin (1716), Temeşvar (1716) ve Belgrad’da (1717) 

Osmanlı ordularına karşı tesadüfi olmayan bir askeri başarı sergileyen Prens Eugen’in 

biyografisi ve muharebeleri hakkında bilgi için bkz. Alfred Arneth, Prinz Eugen von Savoyen, 

I-III, Wien 1858; Max Braubach, Prinz Eugen von Savoyen, I-V, Wien 1963-1965; Derek 

McKay, Prinz Eugen von Savoyen, Graz-Wien-Köln 1979; Peter Broucek, Erich Hillbrand, 

Fritz Vesely, Prinz Eugen-Feldzüge und Heerwesen, Wien 1986; Peter Broucek, “Die Feldzüge 

Prinz Eugen”, Heereskundliches – Kriegsgeschichtliches Materialen zum Vortragszyklus, 

Gesellschaft für österreichische Heereskunde Heeresgeschichtliches Museum, (1986), s. 71-95; 

Wolfgang Oppenheimer, Prinz Eugen von Savoyen, Wien 2010. 
62 Zenta Seferi’nin tarihi gelişimi ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Moriz Edlen 

von Angeli, Feldzüge gegen die Türken 1697-1698 und der Karlowitzer Friede, Verlag des k. 

k. Generalstabes, Wien 1876, s. 3-177; Feridun M. Emecen, Erhan Afyoncu, Savaşın Sultanları 

I-II, Osmanlı Padişahlarının Meydan Muharebeleri, (ed. Coşkun Yılmaz), Bilge Yayım 

Habercilik, İstanbul 2018, s. 278-347. 
63 Zinkeisen, GOR., V, s. 154-155. 
64 Éléazar de Mauvillon, Histoire du Prince François Eugene de Savoie: Généralissime des 

Armées de l’Empereur et de l’Empire, I, Arkstée & Merkus, Amsterdam - Leipzig 1750, s. 

255-256; Schimek, Bosnien und Rama, s. 356. 
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yoğun bir merkez olan Saraybosna olması da anlaşılabilir bir tercihtir. Diğer 

taraftan Saraybosna istilası öncesinde Bosna beylerbeyi Mehmet Paşa’nın 

vefat etmesiyle65 askerin nizamının bozulması ve bu sebeple eyaletin daha 

savunmasız hale gelmesi, Eugen’in bölgeye yapılacak bir harekâta ilgisini 

artırmış olmalıdır66. 

Prens Eugen, Bosna seferi için yanına 4.000 süvari, 2500 piyade ve 12 

hafif toptan oluşan küçük ve hızlı hareket edebilecek bir birliği67 alarak 

harekete geçmiştir68. Habsburg birlikleri 12 Ekim’de Brod’dan69 Sava 

Nehri’ni geçmiş70; buradan hiçbir direnişle karşılaşmadan ilerleyerek yaklaşık 

50 km güneydeki Doboy’a71 17 Ekim’de ulaşmış ve bölgedeki kaleyi ele 

geçirmiştir72. Habsburg ordusu Doboy’u aldıktan sonra yaklaşık 35 km 

güneyde bulunan Maglay Kalesi’ne73 hareket etmiş ve kısa bir süre içinde 

burayı da kontrolü altına almıştır74. Toplam muhafız sayıları 200’ü geçmeyen 

bu kaleler ve onlara bağlı palankalar düşman saldırıları karşısında fazla 

dayanamayarak teker teker düşmekteydi. Habsburgların Doboy ve Maglay 

kalelerini istila ettiği sırada, Kethüda Ahmet Ağa yanında bazı zuama ve 

defter halkıyla birlikte vefat etmiş olan Bosna beylerbeyi Mehmet Paşa’nın 

cenazesinde bulunuyordu. Prens Eugen’in Doboy’da olduğu haberinin 

alınması üzerine Kethüda Ahmet Ağa, yanında bulunan askerleriyle 

 

 

65 BOA, 110 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 117/484 (H. Evâhir-i Rebi’ül-evvel 1109/M. 

Eylül 1697); Hüküm 117/485 (H. Evahir-i Rebi’ül-evvel 1109/M. Eylül 1697). 
66 Zübde-i Vekayiât, s. 630-631; Târîh-i Râşid, s. 551. 
67 Rüffer, Eugen’in 9 gün boyunca (220 km) süren Bosna harekâtı için yanına güçlü bir 

humbaracı kıtasını da aldığını ifade etmiştir. Eduard Rüffer, Bosnien und Hercegovina, Carl 

Bellmann Verlag, Prag 1878, s. 26. 
68 Hakan Karagöz, Prens Eugen’in 1697 Bosna Harekâtı’nın seyri ve sonuçlarıyla ilgili hem 

Türkçe kaynakların hem de Avusturya arşiv belgelerinin perspektifinde hususi bir çalışma 

hazırlığı içerisindedir. 
69 Bosna’da Sava Nehri’nin sağ kıyısında bulunan yerleşim yeri. Wrede, Orts-, Namen-, und 

Sach-register, s. 120. 
70 Zinkeisen, GOR., V, s. 157. 
71 Doboj. Bosna’da, Spreča Nehri’nin döküldüğü yerde ve Brod’un güney doğusunda yer alan 

kale. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 227. 
72 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45a/I (H.1109/1697). 
73 Maglai. Bosna’da, Doboy’un güneyinde yer alan kale. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-

register, s. 514. 
74 Mehmet Topal, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa Nusretname Tahlil ve Metin (1106-

1133/1695-1721), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2001, s. 338. 
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Habsburgları karşılamak üzere Vranduk Boğazı’na75 doğru yola çıkmıştır76. 

Habsburgların Saraybosna’ya doğru yaklaştığını fark eden ahali ise, Poçitel 

Kalesi’nde sürgünde olan Daltaban Mustafa Paşa’yı77 Saraybosna’ya yardıma 

çağırmıştır. Bu yardım çağrısı üzerine Saraybosna’ya intikal eden Mustafa 

Paşa ise ilk icraat olarak civar kazalara buyruldular yazarak şehrin müdafaası 

için asker toplamaya çalışmıştır. Paşa, savaşmaya gücü yeten kadı ve 

imamlara varıncaya kadar hemen herkesi silahlandırarak örgütlemek için bir 

hayli çaba göstermiştir78. Saray mollalarından Mehmet Efendi ise Mustafa 

Paşa’ya destek olmak düşüncesiyle civardaki menzillere mahzarlar 

göndermiş, Habsburgların nihai hedefinin Saraybosna olduğunu, şehrin 

müdafaası için ise sekban ve cephaneye ihtiyaç duyulacağını beyan etmiştir79. 

Habsburg ordusu, Maglay Kalesi’ni aldıktan sonra Saraybosna’ya 

doğru ilerleyişine devam ederken geçtiği yerleri Silahdar Fındıklılı Mehmed 

Ağa’nın ifadesiyle “seyl-i revân”80 gibi yakıp yıkmaktaydı. Habsburglar, 

Maglay’dan sonra Saraybosna’ya 12 saat uzaklıkta olan Zeniçe kasabasına81, 

ordunun öncü birlikleri ise Visoko kasabasına varmış bulunuyordu. Bu sırada 

hem Zeniçe hem de Visoko kasabaları halkı ve civardaki karye ahalisi, 

evlerini, mallarını ve erzaklarını olduğu gibi bırakarak Saraybosna şehrine 

sığınmışlardı. Diğer taraftan Kethüda Ahmet Ağa, kapı halkı, Bosna askeri ve 

bir miktar levendle birlikte Habsburglarla savaşa girişmiş, fakat düşmanın 

önünü kesemeyerek Zeniçe ovasına çekilmiştir. Bunun üzerine Habsburglar, 

Zeniçe palankasını kuşatarak ele geçirmiş ve kasabasını ateşe vermiştir82. 

Sava Nehri’ni 12 Ekim’de geçen Prens Eugen, Brod, Doboy, Maglay, 

Vranduk, Zeniçe, Visoko güzergâhını takip ederek yaklaşık 11 gün gibi kısa 

 

 

75 Vranduk. Saraybosna’nın kuzey batısında yer alan kale. Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-

register, s. 940. 
76 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45a/I (H.1109/1697). 
77 XVII. yüzyıl ortalarında Manastır’da doğan Mustafa Paşa, sırasıyla kapıcılar kethüdalığı, 

kapıcıbaşılık, mirahurluk ve yeniçeri ağalığı (1691) gibi görevlerde bulunmuştur. II. 

Mustafa’nın 1696 yılındaki ikinci Habsburg seferine beylerbeyi olarak katılan Mustafa Paşa, 

aynı yıl Diyarbekir beylerbeyi oldu. Bu görevi sırasında halkın kendisinden şikâyetçi olması 

üzerine aldığı malları geri vermeye ve ölüme mahkûm olmasına rağmen şeyhülislamın ricası 

üzerine affedilerek Poçitel Kalesi’ne sürülmüştür. Abdülkadir Özcan, “Daltaban Mustafa 

Paşa”, DİA, VIII, (1993), s. 433-434; Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, IV, s. 1192. 
78 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 58b/I (H. 6 Rebi’ül-ahir 1109/M. 22 Ekim 1697); 

Nusretname, s. 338. 
79 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45a/I (H.1109/M. 1697). 
80 Nusretname, s. 338. 
81 Zenica. Saraybosna’nın kuzey batısında bir hisarı da bulunan yerleşim yeri. Wrede, Orts, 

Namen-, und Sach-register, s. 985. 
82 Nusretname, s. 338-339. 
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bir süre içerisinde Saraybosna önlerine ulaşmıştır (23 Ekim 1697). Kethüda 

Ahmet Ağa düşmandan önce şehre varmasına rağmen müdafaada başarılı 

olamayacağı düşüncesiyle savunma düzeni almamıştı. Saraybosna ahalisi de 

şehri müdafaadan ziyade kendi canının derdine düşüp, düşman şehre 

girmeden bir gün önce yanlarına alabildikleri eşyalarıyla Hersek tarafına 

doğru gitmişti. O sırada kış şartlarından dolayı yolculuk edemeyecek durumda 

olan bir miktar Müslüman ahali de şehrin yakınlarında bulunan kaleye 

tahassun etmişti. Saraybosna’da yaşayan gayrimüslim ahali ise herhangi bir 

girişimde bulunmayarak Eugen’in şehre gelişini beklemeyi tercih etmiştir. 

Kethüda Ahmet Ağa, şehirden 11 saat uzaklıkta Drin suyu yakasında, 

Daltaban Mustafa Paşa ise yanında Seyfullah Paşa olduğu halde bir miktar 

asker ile Drin suyu üstünde bulunan Vişegrad köprüsünde mevzilenmişlerdi. 

Paşalar şehrin vaziyetini Osmanlı yönetimine bildirerek yardım talebinde 

bulunmuşlardı83. Ancak daha yardım sevk edilmeden Prens Eugen, 23 

Ekim’de Saraybosna’ya girerek şehri yağmalamış ve nerdeyse her yerini ateşe 

vermiştir84. Schimek ve Zinkeisen’e göre bu yangın sırasında şehirde bulunan 

6.000 ev ve 150 camiinin neredeyse tamamı 24 saat içinde kül olmuştur. 

Şehirde yaşanan bu felaket sırasında, Bosna’nın fethinden itibaren meskûn 

olan bir kilisenin de yanarak tahrip olduğu bir Mühimme kaydından 

anlaşılmaktadır85. Esasen Prens Eugen, şehrin kalesini de ele geçirmek 

istemekteydi. Lakin gerek mevsim şartlarının zorlaşmaya başlaması gerekse 

yanındaki asker sayısının az olmasından dolayı geri çekilmek zorunda 

kalmış86; nihayet 25 Ekim’de Saraybosna’da kendilerine katılmak isteyen bir 

miktar Katolik Hristiyan’la birlikte şehirden ayrılmıştır87. Prens Eugen 

maiyetindeki birlikleriyle Saraybosna’ya geldiği yolu takip ederek Brod 

Kalesi istikametinde ilerlemiş, Maglay Kalesi’ne ulaştığında ise şehrin 

kalesini yerle bir etmiştir. Daha sonra Doboy Kalesi’ne gelerek buraya bazı 

Habsburg askerlerini yerleştirmiş ve Brod Kalesi’nden mühimmat ve cephane 

 

 

83 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45b/I (Tarihsiz/Metnin içinden H. Evâsıt-ı Cemaziye’l-

ahire 1109/M. Aralık-Ocak 1698 tarihli olduğu anlaşılmaktadır); Nusretname, s. 339-340. 
84 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 58b/I (H. 6 Rebi’ül-ahir 1109/M. 22 Ekim 1697); vr. 

45a/I (H.1109/1697); Nusretname, s. 340-341; Zübde-i Vekayiât, s. 631; Târîh-i Râşid, s. 551. 
85 Zimmî reayanın talebi üzerine kilisenin tamirine, keşfinin yapılması şartıyla, engel 

olunmaması hususunda Bosna kadısına gönderilen hüküm için bkz. BOA., 111 Numaralı 

Mühimme Defteri, Hüküm 213/746, H. Evâsıt-ı Receb sene 1111/M. Ocak 1700. 
86 Schimek, Bosnien und Rama, s. 357; Zinkeisen, GOR., V, s. 157. 
87 Noel Malcolm, Bosna’nın Kısa Tarihi, çev. Aşkım Karadağlı, Om yayınevi, İstanbul 1999, 

s. 150. 
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naklettirmiştir. Doboy’dan hareket eden Habsburg ordusu, Brod üzerinden 

Sava Nehri’ni geçerek Saraybosna seferini tamamlamıştır88. 

Habsburg ordusunun şehirden çekilmesinin ardından Kethüda Ahmet 

Paşa dağılan ahaliyi şehre geri döndürmeye çalışmıştır. Geri dönen ahaliden 

bir kısmı, şehre geldiğinde evleri ve eşyalarını yanmış halde gördüklerinden 

perişan olmuşlardır. Öyle ki şehirde bulunan evlerden ancak 30 kadarı, daha 

yükseklerde bulunmalarından dolayı yangından etkilenmemişti. Bununla 

birlikte Daltaban Mustafa Paşa da dağlara ve civar bölgelere dağılmış olan 

reayayı yerlerine geri döndürmeye, süregelen karmaşayı sonlandırarak asayişi 

yeniden sağlamaya çalışmıştır89. 

Bosna ahalisi, Prens Eugen’in Saraybosna seferinden önce gerek uzun 

süren savaşların etkisiyle gerekse eyalet sınırlarındaki kalelerin birer birer 

düşmesi yüzünden yoksulluk ve kıtlık çekmekteydi. İlaveten savaş yıllarında 

farklı tarihlerde, kimi zaman savunma amaçlı kimi zaman da Fazlı Ağa ve 

Haseki Osman ağa vasıtasıyla Belgrad Kalesi’ne pek çok defa asker 

yollanması, reayanın daha da müşkül anlar yaşamasına sebep olmuştur. 

Ayrıca Bosna halkı savaş döneminin neredeyse her yılında veba salgınıyla da 

başa çıkmak zorundaydı. Nitekim sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele 

alınacağı üzere Bosna’daki veba salgını merkeze gönderilen neredeyse bütün 

imdat çağrılarında kendine yer edinmiş, eyaletteki her sınıftan insanı tehdit 

eder bir hal almıştı90. Bosna Eyaleti bu vaziyetteyken Prens Eugen’in şehri 

istila ederek ateşe vermesi, Osmanlı Devleti’nin XV. yüzyıldan beri 

Saraybosna’daki kazanımlarını neredeyse tamamen kaybetmesine sebep 

olmuştur. Şehir o tarihten sonra yeniden inşa edilmişse de yangın sonrasında 

verilen göçler nedeniyle ekonomik ve siyasi anlamda eski itibarını 

kazanamayacaktır91. 

1697 Saraybosna istilasından, Bosna Eyaleti’ndeki yöneticiler sorumlu 

tutulduğundan, Habsburgların bölgeden çekilmesinin ardından eyalete nizam 

vermek adına yönetimde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Öncelikle 

Diyarbekir valiliği görevi sırasında bölge ahalisinin şikâyetleri sebebiyle 

Poçitel Kalesi’ne sürülen Vezir Daltaban Mustafa Paşa affedilmiş ve 

 

 

88 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45b/I (Tarihsiz/Metnin içinden H. Evâsıt-ı Cemaziye’l-

ahire 1109/M. Aralık-Ocak 1698 tarihli olduğu anlaşılmaktadır); Nusretname, s. 341. 
89 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45b/I (Tarihsiz); Nusretname, s. 341. 
90 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 45a/I (Tarihsiz/Metnin içinden H. Evâsıt-ı Cemaziye’l-

ahire 1109/M. Aralık-Ocak 1698 tarihli olduğu anlaşılmaktadır). 
91 Mustafa Imamović, “Urban Development of Sarajevo During The Otoman Rule”, X. Türk 

Tarih Kongresi (1986), IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990, s. 1748. 
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kendisine Bosna beylerbeyliği92 ihsan edilmişti. Bununla birlikte merkezden, 

ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmak üzere 4.000 nefer piyade ve 500 nefer 

süvari levendi gönderilmiş, ulufe, bahşiş ve zahire masrafları için 400 kese 

akçe yollanmıştı. Diğer taraftan Mehmet Paşa’nın yerine Bosna beylerbeyliği 

görevine getirilen Kethüda Ahmet Paşa, Hersek Sancağı’na; Hersek Sancağı 

mutasarrıfı Seyfullah Paşa, Teşne muhafazasına; Klis mutasarrıfı Selim Paşa, 

Bihke Kalesi’ne93; nihayet Ferhat Paşazade Mustafa Bey, Banaluka Kalesi 

muhafazasına tayin edilmiştir94. 

 

6. Bosna Eyaleti’nde Eşkıyalık Hareketleri 

Bosna Eyaleti’nde, birbirlerinden farklı amaçlarla sosyal ve toplumsal işleyişi 

bozan gruplar arasında; eşkıyalar, zimmîler, bazı yeniçeri ve sipahi grupları 

sayılabilir. Süregelen savaş şartlarının söz konusu eşkıya gruplarının işlerini 

büyük ölçüde kolaylaştırdığı aşikârdır. Zira II. Viyana Kuşatması’ndan sonra 

Bosna Eyaleti dâhil olmak üzere neredeyse tüm Balkan coğrafyasında sosyal 

ve ekonomik şartların giderek zorlaşması, hem eşkıyalık olaylarına hem de 

ifade edilen gruplara katılımı ziyadesiyle artırmıştır. 

Herhangi bir ideolojiye bağlı olmadan faaliyet gösteren ve sadece 

maddi beklentiler kazanmayı uman eşkıyaların, Bosna Eyaleti’ndeki ilk 

belirgin hareketleri 1687 yılına rastlamaktadır. Haziran 1687 tarihli bir hükme 

göre eşkıyalar, Öziçe, Çaçka, Velipova, Rudnik ve Yenivaroş kazalarında 

yaşayan ahalinin hem evlerini basmış hem de yollarını kesmek suretiyle mal 

ve erzaklarını yağmalamışlardı. Eşkıyaların bu faaliyetlerine karşı devlet, 

zikredilen kazalardan darb u harbe kadir adamlar toplanarak bölgenin 

muhafaza edilmesini istemişti. Öte yandan söz konusu kazaların, eşkıyalar 

tarafından bir daha yağmalanması halinde kadılara ve il erlerine: “…sizin 

adem-i tekayyüdünüze haml olunup gāret olunan emvâl ve erzâkları size 

tazmin olundukdan sonra mansıbınız âhara verilmekle konulmayup eşedd-i 

ukūbetle müstehak olmanız mukarrerdir…” şeklinde hitap edilerek 

sorumluluğun kendilerine ait olacağı belirtilmişti95. Temmuz 1687 tarihli bir 

başka kayıtta da ifade edildiği üzere eşkıyalar, Bosna’da bulunan Gölhisar ve 

Yenice nahiyelerini istila ederek reayasını perişan etmişlerdi. Bu durum 

karşısında Osmanlı yönetimi, nahiyelerin eşkıyalar tarafından istilasına mani 
 

 

92 Daltaban Mustafa Paşa, Bosna beylerbeyliği görevini 1697-1698 yılları arasında yapmıştır. 

Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, IV, s 1192. 
93 Bihach-Bihać. Bosna’da Una Suyu üzerinde, Banaluka’nın batısında bulunan yerleşim yeri. 

Wrede, Orts-, Namen-, und Sach-register, s. 88. 
94 Zübde-i Vekayiât, s. 631-632; Târîh-i Râşid, s. 551. 
95 Atik Şikâyet Defteri, s. 507/Hüküm 822 (H. 24 Receb 1098/M. 5 Haziran 1687). 
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olmak istemiş, civarda bulunan Yayçe Kalesi neferlerini ve silahaltına alınan 

diğer askerleri görevlendirerek tedbiri elden bırakmamıştır96. İki örnek 

hükümde de görüldüğü üzere eşkıyaların herhangi bir ideolojileri olmaksızın, 

sadece maddi beklentiler içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirdikleri 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte devlet, eşkıya saldırılarından kazaları 

muhafaza etmek adına yine o bölgedeki savaşmaya gücü yeten ahaliyi ya da 

yakın kalelerdeki askeri göreve çağırma hususunda önemli çabalar sarf etmiş, 

asayişi bozan söz konusu guruplar üzerine harici bir birlik göndermek 

istememiştir. Devletin bu yönde bir tutum sergilemesinde süregelen savaşlar 

yüzünden yaşanan asker kıtlığı yanında, nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı 

belli olmayan bu gibi küçük gruplarla savaşmanın zorluğu etkili olmuştur. 

Öte yandan 1683 ile 1699 yılları arasındaki savaşlar döneminde Bosna 

Eyaleti’ndeki eşkıyalık hareketlerinin reayayı ne kadar ve nasıl etkilediğinin 

daha iyi anlaşılması hususunda Saraybosna şer’iyye sicili oldukça önemli 

deliller sunmaktadır. Bu belgeler, ahalinin şikâyet ve kaygılarının birinci 

elden örnekleri olmaları itibariyle eyaletteki eşkıya tahribatının boyutunu ve 

etkilerini en doğru şekilde yansıtmaktadırlar. Bu bakımdan genel olarak 

Bosna Eyaleti’nin özelde ise Saraybosna şehrinin eşkıyalık hareketlerinden ne 

ölçüde etkilendiğinin izahı için söz konusu sicilde kayıtlı hükümler üzerinden 

bazı çıkarımlarda bulunmak yerinde olacaktır. 

Saraybosna Şer’iyye Sicili’ne eşkıyalarla ilgili yansıyan ilk kayıt Aralık 

1693 tarihlidir. Bu hükümde belirtildiği üzere, Yenipazar kasabası hem 

düşman saldırıları hem de haydutların istilası sebebiyle harap olmuş, 

ahalisinden bazıları hayatlarını kaybetmiş, sağ kalanlar da müşkül anlar 

yaşamışlardır. Üstelik kasabanın büyük ve korunaksız bir derbende sahip 

olması bölgeyi haydut ve eşkıya saldırılarına karşı savunmasız hale 

getirmişti97. 1695 tarihli başka bir hükümde ise haydutların yollarda 

tüccarların mallarını yağmalaması üzerine ahalinin kıtlık ve yoksulluk çektiği, 

 

 

96 Atik Şikâyet Defteri, s. 582-583/Hüküm 998 (H. Evail-i Ramazan 1098/M. Temmuz 1687). 
97 Bu durum ilgili vesikada “…Bosna civarında vâkiʿ kasaba-i Yenipazara bundan akdem 

kefere-i fecerenin istiʿlâ’sı ve baʿdehu haydud-ı merdudun dahi birkaç defʿa hücum ve 

hasaretleri sebebiyle kasaba-i mezbûre harâb u yebâb ve ahâlisinden kimi şühedâ ve kimi fukarâ 

olub perâkende ve perîşân ve efkâr-ı halkullah olmuş iken hâlâ bazıları yine kasaba-i mezbûreye 

bakiyyeden gelüb sükûn ve karâr murâd edüb lakin etrâf ve eknâfları mahûf ve muhâtaralu azîm 

derbendi olub kasabaları açıkda olmağile haydud ve harâmî eşkıyâsından bir veçhile emm ü 

rahatları olmamağın kasaba-i mezbûrenin bir münâsib olan mahallinde hayduddan tahassun 

edecek mikdârın bir şaranpo binâsına küllî ihtiyaçları olub böyle bir tedbîr ve tedârük 

olunmadıkça bir veçhile sükûn ve karara imkân olmayub bi’l-külliye perâkende ve perîşan ve 

Bosna yolunun insidâd ve inkıtaʿına bâʿis olacağı mukarrerdir deyu…” şeklinde ifade 

edilmiştir; Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 7a/II (H. 15 Rebi’ül-ahire 1105/M. 14 Aralık 

1693). 
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ticaretin ve üretimin durma noktasına geldiği, nihayet pek çok işyerinin 

görünürde var olmasına rağmen faaliyette olmadığı belirtilmiştir. Bununla 

birlikte Saraybosna ahalisi, kendilerinden istenen vergiyi ödeyemeyeceklerini 

ve mevcut hallerine merhamet edilerek vergiden muaf tutulmayı talep 

etmişlerdi98. Saraybosna şer’iyye siciline yansıyan şekliyle eşkıyaların 

hareketleri, öncelikle bölgedeki ekonomik vaziyeti hedef alıyor ve 

etkiliyordu. Bu bağlamda yollar eşkıyalar tarafından kesilip, yolcular ve 

tüccarlar yağmalandığından dolayı ticari faaliyetler aksıyordu. Söz konusu 

ticari faaliyetlerin aksaması en çok da reayayı etkilemişti. Öyle ki Bosna 

civarındaki eşkıyanın vefret ü kesretinden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan 

Priştine ahalisi, çektiği kıtlıktan dolayı bir süredir hububatını başka 

bölgelerden temin etmek durumunda kalmıştı99. 

Şehirlere ve kasabalara yönelik eşkıya saldırıları Bosna Eyaleti’ndeki 

savaşın şiddetlendiği zamanlarda artış göstermekteydi. Savaş şartları, 

bölgedeki asker ve reaya yoğunluğunu özellikle nefir-i âmm tarikiyle 

azalttığından dolayı eşkıyalık hareketleri, kendisine uygun zemin ve zaman 

bulmakta hiç de zorlanmamıştı. Nitekim Haziran 1695’te Saraybosna 

ahalisinin bir kısmı, nefir-i âmm kapsamında Gabela Kalesi’nin100 geri 

alınmasına memur edildiği esnada, eşkıyalar kalabalık bir şekilde Saraybosna 

yakınlarındaki Yasanin101 karyesine gelip yağma teşebbüsünde bulunmuş, 

ahalinin karşılık vermesiyle de kaçmışlardı. Bir başka örnekte, Saraybosna’ya 

dört saat uzaklıkta bulunan İbrahim adlı bir Müslümanın evi eşkıyalar 

tarafından basılmış, mal ve erzakı yağmalanmıştı. O yıllarda Saraybosna 

etrafındaki dağlarda yaşayan haydutlar, reayayı esir alarak mallarını 

yağmalamış, ahalinin mahsulünün tarlalarda kalmasına, neticede huzur ve 

asayişin bozulmasına neden olmuşlardı102. 

1683 ile 1699 yılları arasında cereyan eden savaşlar döneminde 

eşkıyalık yapanlar, sadece sınırlarda iş bulamayan askerler değildi. Bazı 

 

 

98 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 12b/II (H. 18 Receb 1106/M. 4 Mart 1695). 
99 BOA, AE. SAMD. II 5/440 (H. 1106/M. 1694/1695). 
100 Hersek’te, Narenta suyu yanında, Mostar’ın güney batısında yer alan kale. Wrede, Orts, 

Namen-, und Sach-register, s. 308. 
 ياسانيك 101
102 Bu husus şer’iyye sicilinde kayıtlı vesikada “…haydud eşkıyâsı medîne-i mezbûre etrâfında 

vâkiʿ cibâlde hâlâ bayraklarıyla gezüb ümmet-i Muhammedi esîr ve hayvanatlarını ahz u 

gâretden halî olmamalarıyla işbu sene haydud eşkıyâsı havf u bi-minnedden mahsûlâtımızı ele 

getürmek ve nahiye-i mezbûrede vâkiʿ menzillerimizde emr-i müstebʿad olub bi’l-cümle 

mahsûlâtımız telef ve mazarratlarından ekserimiz perâkende ve perîşân olmak emr-i mukarrer 

olmağın…” şeklinde yer almaktadır. Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 14b/I (H. Evâil-i 

Zi’l-hicce 1106/M. Temmuz 1695). 
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durumlarda savaş koşullarından, artan vergilerden, kıtlıktan ve yöneticilerin 

zulmünden şikâyetçi olan müslim veya gayrimüslim (zimmî) reaya da 

eşkıyalık faaliyetlerinde bulunmuştu. Zimmî ahalinin otoriteye karşı bu 

girişimleri, zimmî istilası, zimmî isyanı veya eşkıyalığı olarak zikredilmiştir. 

Bosna Eyaleti’ndeki ilk gayrimüslim isyan ve eşkıyalık hareketleri 

1686 yılına rastlamaktadır. Hersek Sancağı’nda vaki Nikşik ve civarındaki 

nahiyelerin zimmî reayası, Ekim 1686’da isyan ederek cizyelerini ödememiş, 

düşmanla birlikte birkaç beldeyi yağmalayarak bazı Müslümanları esir 

almışlardır. İstanbul’dan gönderilen hükümde ise şeyhülislamdan fetva 

alındığı ve isyancıların katledilmesinin şer’an caiz olduğu belirtilerek, şer’ile 

haklarından gelinmesi istenmişti103. Bununla birlikte Hersek Sancağı’nın, 

Nikşik, Drinak, Onoguşte ve Kolaşin gibi bazı bölgelerinde gayrimüslimlerin 

isyanları devam etmiştir. Bu isyanlar ve eşkıyalıklar bazen il erleri bazen de 

civar kalelerden nefer ihracıyla bastırılmaya çalışılmıştır104. Başka bir örnekte 

ise Yayçe Kalesi dâhilinde ikamet eden bazı gayrimüslim ahalinin kaleye 

zarar vermeye teşebbüs etmesi üzerine, Yayçe kadısına ve kale dizdarına 

gönderilen bir hükümle söz konusu kişilerin kaleden ihraç edilerek taşra ve 

varoşta iskâna zorlanmaları istenmişti105. 

Diğer taraftan Bosna Eyaleti’ndeki asker miktarının süregelen savaşlar 

nedeniyle azaldığı zamanlarda, eşkıyalarla benzer şekilde gayrimüslim 

reayanın da bu durumu fırsat bilip harekete geçtiği görülmüştür. Nitekim 

Bosna beylerbeyi Hüseyin Paşa’ya hitaben gönderilen bir hükümden 

anlaşıldığı üzere, Bosna askerinin Belgrad’a sevki sonrasında eyaletteki asker 

sayısının azalmasını fırsat bilen Hersek Sancağı zimmîleri isyan etmişlerdir. 

Bu durum üzerine Hüseyin Paşa’dan, isyancılar Müslümanların emval ve 

erzaklarını yağmalamadan evvel ahalinin yardımına yetişmesi ve ihtiyaçlarını 

karşılaması istenmişti106. Devletin bu dönemde Belgrad’ın kaybıyla başlayan, 

Niş ve Vidin’de devam eden yenilgiler ve askeri ayaklanmalar nedeniyle 

Hersek’teki asayişsizliklerle yakından ilgilenmeye zaman ayıramadığı ifade 

edilmelidir. Öyle ki Foça, Mostar, Banaluka, Nevesin ve Kolaşin bölgelerinde 

 

 

103 Atik Şikâyet Defteri, s. 282/Hüküm 304 (H. Evâsıt-ı Zil’l-ka’de 1097/M. Ekim 1686). 
104 Atik Şikâyet Defteri, s. 327/Hüküm 398 (H. Evâil-i Muharrem 1098/M. Kasım 1686); s. 

334/Hüküm 418 (H. Evâil-i Muharrem 1098/M. Kasım 1686); s. 362/Hüküm 488 (H. Evâil-i 

Safer 1098/M. Aralık 1686); s. 367-368/Hüküm 502 (H. Evâil-i Safer 1098/M. Aralık 1686). 
105 Atik Şikâyet Defteri, s. 272/Hüküm 275 (H. 4 Zil’l-ka’de 1097/M. 22 Eylül 1686). 
106 BOA, 98 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 68/203 (H. Evâil-i Rebi’ül-Evvel 1100/M. 

Aralık-Ocak 1688-1689). 
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cereyan eden isyanlar 1689 yılında da etkinliğini sürdürmeye devam 

etmiştir107. 

Viyana yenilgisinden sonra başlayan savaş dönemi içerisinde, Bosna 

Eyaleti’ndeki gayrimüslim reayanın isyan edip düşmanla birlik olarak 

eşkıyalık yapmasını tetikleyen sebeplerin izahı önemlidir. Bu bağlamda 

tekâlif-i şakka başta olmak üzere diğer angaryalar, kıtlık, savaş koşulları ve 

Bosna’da yetki sahibi kişilerin ahaliye zulmü, zimmîleri isyana teşvik eden 

sebepler arasında gösterilebilir. Ayrıca zimmî reayanın mevcut nizam ve 

otoriteye karşı isyan ve eşkıyalık hareketlerinin Bosna’dan ziyade Hersek 

bölgesinde daha sık görüldüğü ifade edilmelidir. Bu durum Venedik’in Sin ve 

Knin gibi kaleleri ele geçirerek, Osmanlı kuvvetlerine karşı güneyde üstünlük 

kurmasıyla açıklanabilir. Nitekim Venedik’in güneydeki kazanımları, o 

bölgedeki demografik yapıyı şekillendirmiş ve daha evvel Osmanlı’ya tabi 

olan gayrimüslim halkın kontrolden çıkmasıyla da asayişsizliği artırmıştır. 

Öte yandan 1683 yenilgisinden sonraki harp yıllarında gayrimüslim isyanları, 

Bosna Eyaleti’nin dışında, Sırbistan ve Makedonya’da da ortaya çıkmıştır108. 

Ancak Bosna’da Sırbistan’a göre Müslüman ahalinin nüfus bakımından 

gayrimüslimlerden fazla olması her halükârda isyanları sınırlamıştır. Osmanlı 

Devleti’nin, bazı zamanlarda Müslüman reayayı zimmî isyanlarını bastırmak 

amacıyla da kullanabildiği göz önüne alındığında isyanların Sırbistan’a göre 

Bosna’da nispeten kontrol altında geliştiği ifade edilebilir. 

Öte yandan gayrimüslim isyanların dışında sıradan reayadan kimselerin 

de eşkıyalık girişiminde bulundukları bilinmektedir. Bununla birlikte Bosna 

Eyaleti’nde eşkıyalık faaliyetlerinin yer aldığı vesikalarda, reayanın mensup 

olduğu zümrenin açıkça belirtilmemiş olması, isyan edenleri müslim ya da 

gayrimüslim olarak ayırmayı güçleştirmiştir. Örneğin Saraybosna şer’iyye 

sicilinde yer alan bir kayıtta bu husus “…etrâf-ı cevânibde reʿâyâ kimi küffâra 

tebaʿiyyet ve kimi haydud olup yollarda tüccârın ve misâfirin ve bakıyye-i 

raʿiyyetin emvâlin nehb ü hasâretden halî olmamağile…” şeklinde 

geçmektedir109. 

Bosna Eyaleti’nde reayanın dâhil olduğu eşkıyalık faaliyetleri, ahalinin 

ekonomik kaynaklarını hedef almıştır. Bu amaçla ahalinin yolunu kesen 

eşkıyalar, tüccar ve yolcuların mallarını yağmalayarak hayatlarına 

 

 

107 BOA, 98 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 226/806 (H. Evâhir-i Ramazan 1100/M. 

Temmuz 1689); Hüküm 235/845 (H. Evâhir-i Şevval 1100/M. Ağustos 1689). 
108 Tatjana Katić, “Viyana Savaşı’ndan Sonra Sırbistan (1683-1699)”, çev. Erol Hatipli, 

Türkler, IX, Ankara 2002, s. 765. 
109 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 41b/I (H. 22 Rebi’ül-ahire 1106/M. 9 Aralık 1694). 
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kastetmişlerdir. Öyle ki reaya, eşkıyalık yaparak, herhangi bir ideoloji ya da 

kişiye bağlı olmaksızın geçimini sağlamanın derdindeydi110. 

Osmanlı yönetimi, 1683 ile 1699 yılları arasındaki savaş döneminde 

Bosna Eyaleti’nde ortaya çıkan eşkıya saldırılarına karşı ahalinin korunması 

için bir dizi tedbir almıştır.  Nefir-i âmm uygulaması kapsamında savaşmaya 

gücü yeten kişilerin kendi memleketlerini savunması için telkin ve teşvik 

edilmeleri; eşkıyaların ortaya çıktığı bölgelere yakın kalelerdeki neferlerin, 

isyanların bastırılması için tayinleri; nihayet istilaya uğrayan ilgili kaza ve 

kasabalara muhafaza amacıyla palankalar inşa edilmesi bunlar arasında en 

dikkat çekici olanlardı. Öyle ki eşkıya saldırılarına karşı korunmasız kalan 

Yenipazar ahalisi, kadılarına, kasabalarına bir palanka inşa edilmedikçe 

isyanları bertaraf etmenin mümkün olmayacağını, eşkıyaların Yenipazar’ı 

istila etmeleri halinde Bosna yolunun da kapanacağını belirtmişlerdi. Bu 

durum üzerine bölgeye bir palanka inşa edilmesi kararlaştırılmıştır111. Başka 

bir örnekte ise Hersek Sancağı’nda vaki Bihor Kazası’na bağlı Akova 

ahalisinin, Sava tarafından gelen eşkıyaların sürekli saldırılarına maruz 

kaldığı, emval ve hayvanlarının yağmalandığı, saldırıların önlenmesi için yine 

bir palankanın inşasının uygun olacağı ifade edilmiştir112. Bosna beylerbeyine 

gönderilen bir başka hükümde ise zuhur eden eşkıyanın faaliyetlerine mani 

olmak amacıyla - palanka inşası ya da asker tedarikine gerek duyulmaksızın - 

Rojay Kalesi neferlerinden bir kısmının görevlendirildiği anlaşılmaktadır113. 

Eşkıya ve zimmîlerin yanı sıra bazı kazalarda yeniçeri ve sipahilerin 

Bosna Eyaleti’nde farklı şekillerde ahaliye zulmederek zorbalık yaptıkları da 

ifade edilmelidir. Bu yıllarda Bosna Eyaleti’nde, çarşıda ve pazarda arbede 

çıkaran, esnafa ve fukaraya eziyet eden, savaşa katılmayıp şehirde oturan114, 

 

 

110 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 15b/II (H. Evâhir-i Cemaziye’l-evvel 1106/M. Ocak 

1695); vr. 17b/I (H. 24 Receb 1107/M. 28 Şubat 1696); vr. 17b/II (H. Evâhir-i Receb 1107/M. 

Şubat 1696); BOA, 101 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 102/numarasız (H. Evâil-i 

Muharrem 1103/M. Eylül-Ekim 1691). 
111 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 7a/II (H. 15 Rebi’ül-ahire 1105/M. 14 Aralık 1693); 

BOA, 104 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 264/1210 (H. Evâil-i Şevval 1104/M. Haziran 

1693). 
112 Zübde-i Vekayiât, s. 544; Târîh-i Râşid, s. 500. 
113 BOA, 104 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 52/213 (H. Evâsıt-ı Şevval 1103/M. 

Haziran-Temmuz 1692). 
114 Livno (İhlivne) Kalesi muhafazası için görevlendirilen yeniçerilerin yerlerine gitmeyerek 

yaz-kış Saraybosna’da ikamet ettikleri, eşkıyalık yapıp, kavga çıkardıkları hususunda ayrıntılı 

bilgi için bkz. Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 2b/I (H. Evâsıt-ı Muharrem 1104/Eylül-

Ekim 1692); BOA, 104 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 86/383 (H. Evâhir-i Muharrem 

1104/M. Ekim 1692). 
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vurgunculuk ve bozgunculuk yapan115 yeniçerilerin varlığına dair pek çok 

kaydı arşiv belgelerinde görmek mümkündür. Nitekim çokça hükümde 

yeniçerilerin gerek kışladıkları mahallerde gerekse narh-ı cari üzere zahire 

temininde reayadan bahaneyle bedava yiyecek, yem, akçe veya zimmet 

almamaları; ahaliye zahire sıkıntısı çektirmemeleri istenmiş, ihtiyaç 

duydukları ev, ahır ve zahirenin ise miriden karşılanması gerektiği ifade 

edilmişti116. Ancak Saraybosna Şer’iyye Sicili’nde yer alan bir kayda göre 

yeniçerilerin söz konusu uyarılara riayet etmedikleri, ihtiyaçları ve 

hayvanlarının yemleri devlet tarafından temin edilmiş olmasına rağmen, 

ahalinin elindeki beygirleri zorla alarak reayaya zulmettikleri anlaşılmıştır. 

Yeniçeriler ifade edildiği gibi sadece ahaliye zulmetmemişler aynı zamanda 

bölgedeki yöneticilerine karşı gelme cüretinde dahi bulunmuşlardır. 

Saraybosna’da isyan çıkararak asayiş ve güvenliği tehdit eden Yeniçeriler, 

Mütesellim Mustafa Ağa’nın kendilerini bastırma girişimine ateşle karşılık 

vererek mani olmak istemişlerdir. Yeniçerilerin söz konusu eylemi, bölgenin 

hem yöneticilerinde hem de ahalide tarifi imkânsız bir infial ve şaşkınlık 

yaratmış olmalıdır. Bu hadisenin dışında yeniçerilerin sefer sırasında ağalarını 

dinlemeksizin silahaltına alınanlarla birlikte avdet ederek yapmakla yükümlü 

oldukları memuriyetlerini de aksattıkları görülmüştür. Ayrıca içkili halde iken 

kılıç ve tüfeklerle çarşı ve pazarlara saldırarak ahaliden bazılarını katlettikleri, 

yaşadıkları yere gelen zahire üzerinden bozgunculuk ve karaborsacılık 

yaparak ahaliye kıtlık çektirdikleri, nihayet kadınlara birtakım taciz 

girişiminde dahi bulundukları anlaşılmaktadır. Ahali ise, yeniçerilerin sebep 

olduğu bu sıkıntılardan kurtulmak için Devlet-i Aliyye’ye başvurmaktan 

başka çare bulamamıştır117. Ahalinin söz konusu talebi “cemm-i gafîr ve cem’-

i kesîr”118 niteliğinde olup “belde-i sarayın ʿulemâ ve sulehâ ve fukarâsı ve 

 

 

115 Yeniçeri, cebeci ve topçu taifesinin, İzvornik Sancağı’na bağlı kasaba ve kuraların 

reayasından arpa ve buğday alarak ihtikâr etmeleriyle ilgili bkz. Atik Şikâyet Defteri, s. 

246/Hüküm 194 (H. Evâil-i Ramazan 1097/M. Temmuz 1686). 
116 Atik Şikâyet Defteri, s. 277/Hüküm 289 (H. Evâsıt-ı Zil’l-Ka’de 1097/M. Ekim 1686); s. 

281-282/Hüküm 303 (H. 13 Zil’l-ka’de 1097/M. 1 Ekim 1686); BOA, 105 Numaralı Mühimme 

Defteri, Hüküm 24/71 (H. Evâsıt-ı Rebi’ül evvel 1106/M. Kasım 1694); Hüküm 24/72 (H. 

Evâsıt-ı Rebi’ül evvel 1106/M. Kasım 1694). 
117 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 16b/I (H. Evâil-i Rebi’ül-ahir 1107/M. Kasım 1695). 
118 Şer’iyye sicillerinde bazı başvurularda kullanılan  “cemm-i gafîr ve cem’-i kesîr” terimi, 

somut bir kalabalığı ifade etmekte olup bir belde sakinlerinin tümünü ilgilendiren yönetim, 

güvenlik ya da vergi meseleleri gibi konulara ilişkin kayıtlarda sıklıkla geçmektedir. Bazı 

kayıtlarda “cemm-i gafîr ve cem’-i kesîr” terimi yerine “ahâli-i belde”, “ahâli-i vilâyet” 

sözcükleri de kullanılmıştır. Bu terim hakkında ayrıntılı bir analiz için bkz. Özer Ergenç, 

Osmanlı Tarihi Yazıları Şehir, Toplum, Devlet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, s. 

442-453. 
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nâhiyesinden” neredeyse herkesin ortak şikâyetini dile getirmekteydi119. Bu 

durum, Saraybosna ve civarında görülen yeniçerilerin eşkıyalık ya da kanun 

dışı eylemlerinin, oldukça büyük çaplı ve reayadan çok sayıda kişiyi etkilediği 

gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Öyle ki Ocak 1691 tarihli başka bir hükümden 

anlaşıldığı üzere, Bosna beylerbeyi Hüseyin Paşa’ya tabi olan 12 neferin, 

eşkıyalık yaptıkları veya ahaliye zulmettikleri gerekçesiyle İstanbul’a 

getirilerek huzura çıkarılmaları istenmişti120. 

Diğer taraftan süregelen savaş yıllarında Bosna Eyaleti’nde yaşanmış 

sipahi kaynaklı sorunlar yeniçerilerin sebep olduklarından farklıdır. Sınırlı 

sayıdaki belgeden anlaşıldığı kadarıyla söz konusu dönemde sipahiler, 

herhangi bir yağma, çarşı ve pazarın düzenini bozma, adam kaçırma veya 

öldürme gibi faaliyetlerde bulunmamışlardır. Bosna Eyaleti’nde bu dönemde 

ortaya çıkan sipahiler ile ahali arasındaki anlaşmazlıkları birkaç örnekle izah 

ederek tespitlerde bulunmak yerinde olacaktır. Saraybosna şer’iyye sicilinde 

kayıtlı bir belgeye göre, Bosna Eyaleti’nde çiftlik mutasarrıflarının 

sipahilerine aşar vergisini vermeye razılar iken, sipahi ve zuamanın, aşar 

vergisiyle yetinmeyip, kanun ve şer’e aykırı muhtelif angaryalar talep ederek 

ahaliyi taciz ettikleri anlaşılmaktadır. Aynı belgede ayrıca ahaliye 

“…kendimiz ve yâhud subaşılarımız gelmedikçe mahsule vazʿ-ı yed 

etmiyesiz…” denilerek mahsule dokunmamaları gerektiği ikazında 

bulunulmuştur. Bu ikaz gereğince ahali, mahsule dokunmamış ve sipahinin 

öşrünü kendisinden almasını beklemiştir. Lakin sipahiler, öşrü zamanında 

almaya gelmemişler ve ahaliye ait mahsulün kış mevsiminde tarlalarda 

kalmasına sebep olmuşlardır. Maruz kalınan bu durum karşısında ahali, 

Devlet-i Aliyye’den kadı aracılığıyla mağduriyetlerinin giderilmesi talebinde 

bulunmuştur121. Yakın tarihli başka bir belgeden ise sipahilerin, ahaliyi hasat 

zamanında tırpancı ve orakçı olarak çalıştırdıkları, ayrıca bununla yetinmeyip 

saman naklinde de kullandıkları anlaşılmıştır122. Şubat 1696 tarihli bir 

belgedeyse Saraybosna’ya tabi, İznik karyesinden sipahi Süleyman’ın vasisi 

 

 

119 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 16b/I (H. Evâil-i Rebi’ül-ahir 1107/M. Kasım 1695). 
120 BOA, 100 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 113/431 (H. Evâsıt-ı Rebi’ül-evvel 1102/M. 

Ocak 1691). 
121 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 10b/I (H. Evâhir-i Rebi’ül-ahire 1106/M. Aralık 1694). 
122 Bu husus ilgili vesikada “…eyâlet-i mezbûrenin sipah ve zuʿamâsı vakt ü zamanıyla 

raʿiyyetin mahsûlâtını taʿşîr etmeyüb kasden li’l-ezrâr mahsûlâtı tarlalarda cevridüb her sene 

itlâf ve vakt-i hasadda tırpancı ve orakçı ve çift ayrıtlıcı ve gûnâ-gûn hidemât-ı takat söz ile 

raʿiyyeti tâʿcîz ve kendü hidmetlerinden âvâre segare ve âhar yerlere gider olduklarında ve 

kendü çiftliklerinden otlak ve saman ve zehâ’ir nakli içün mütâlebesiyle rencîde ve remîde ve 

envâʿ-i cevr ve ezâ ve esnâf tahmil-i tekâlif-i mâlâyutakadan hali olmadıklarından mâʿadâ…” 

şeklinde ifade edilmektedir. Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 11b/I (H. Evâhir-i 

Cemaziye’l-evvel 1106/M. Ocak 1695). 
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olan Abdullah, söz konusu bölgeden fethinden beri sâlâriyye alınmadığı halde, 

sâlâriyye vergisi talebinde bulunarak ahaliye zulmetmiş ve bu bahaneyle 

ahalinin ekili yerlerinden öşrü kasten zamanında almayarak mahsullerinin 

tarlalarda telef olmasına sebep olmuştur123. 

 

7. Bosna Eyaleti’nde Veba 

Veba, Osmanlı kaynaklarında “tâun” olarak adlandırılmış olup bu tanımlama 

genelde her türlü bulaşıcı ve öldürücü (tifüs, kolera vb.) epidemik salgınlara 

işaret eder124. 

Bosna Eyaleti’nde vuku bulan veba salgınları, XV. yüzyıldan itibaren 

etkili olmaya başlamıştır. Zira 1466-1476 yılları arasında ortaya çıkan veba 

salgını Bosna ve Hersek dâhil olmak üzere Trakya ve Anadolu’nun da içinde 

bulunduğu birçok bölgeyi etkisi altına almıştır125. 1541, 1543, 1545126 ve 

1574127 tarihlerinde Bosna, Hersek, Mostar ve Neretva’da salgınlar 

yaşanmaya devam etmişti. Bununla birlikte 1580 yılında İzvornik ve 

çevresinde yaşanan şiddetli veba salgını, bölgenin ekonomisini alt üst ederek 

nüfusun azalmasına dahi yol açmıştı128. 

Viyana yenilgisinden sonraki dönemde Bosna Eyaleti’nde veba 

salgınları, mevcut savaş koşullarıyla birleşerek bölgenin sosyo-ekonomik 

yapısını yıkıcı bir şekilde etkilemiştir. Bosna Eyaleti’nde ortaya çıkan 

salgınların etkileri, Saraybosna şer’iyye sicilinde kayıtlı bir belgeye 

“…muhârebe ve mukâtele esnâlarında ceng u harbe kâdir olanlarımızın kimi 

esir ve kimi şehid ve geçen senelerde maraz-ı vebadan fevt ve bazı istîlâ-i kaht 

 

 

123 Ahaliden talep edilen sâlâriyyenin kanuna aykırı olduğu hususu ilgili vesikada “…karye-i 

mezbûre sipâhîleri kadîmü’l-eyyâmdan berü aʿşâr-ı şerʿiyye ile rüsûmâtlarını şerʿ ve muʿtâd 

üzere alub ziyâde ile ahâli-i mezbûreyi rencîde etmiş değiller iken hâlâ karye-i mezbûre sipâhîsi 

olan Süleyman sipâhînin vasîsi ve vekîli olan ʿ Abdullah nâm kimesne hilâf-ı defterimize teʿaddî 

eylediğinden gayrı bu diyâr ʿadîmü’l-iʿtibârdan feth-i hakaniden berü sâlâriyye alınmaz iken 

hilâf-ı şerʿ ve kânûn sâlâriyye talebiyle bizi taʿcîz…” şeklinde ifade edilmiştir. Şer’e aykırı 

sâlâriyye talebi ve öşür vergisinin kasten zamanında alınmaması hakkında bkz. Saraybosna 

Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 19a/I (H. Evâil-i Receb 1107/M. Şubat 1696). 
124 Nükhet Varlık, “Tâun”, DİA, XL, (2011), s. 175. 
125 Nükhet Varlık, Disease and Empire: A History of Plague Epidemics in the Early Modern 

Ottoman Empire (1453-1600), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), The University of Chicago 

Department of Near Eastern Languages and Civiliations, Chicago 2008, s. 260. 
126 Varlık, Disease and Empire, s. 104-105. 
127 Varlık, Disease and Empire, s. 130. 
128 Orhan Kılıç, “16-18. Yüzyıllarda Balkan Şehirlerinde Yaşanan Veba Salgınları ve Sosyo-

Ekonomik Etkileri”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, III, (ed. Zafer Gölen-Abidin Temizer), 

Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s. 1198-1199. 
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u galâdan ve hücum ve galebe-i düşmandan perîşân olup…”129 şeklinde 

yansımıştır. Şer’iyye sicilinde yer alan bu belgede, harb u darbe kâdir 

kişilerin esir ve şehit olmalarının yanı sıra kıtlık ve veba salgını sebebiyle de 

perişan oldukları ifade edilmiştir. Saraybosna şer’iyye sicilinde veba 

salgınıyla alakalı diğer hükümlerde de ahalinin arasında harb u darbe kâdir 

olan kişilerin süregelen savaşlar yüzünden öldükleri ya da esir oldukları, sağ 

kalanların ise vebadan hayatlarını kaybettikleri zikredilerek kaza ve 

kasabaların savunmasız kaldığına vurgu yapılmıştır130. Bununla birlikte 

şer’iyye sicilinde veba hastalığı hakkında bilgi veren kayıtların farklı tarihli 

olması, salgının bozgun yılları boyunca Bosna Eyaleti’ni tehdit ettiğini 

göstermektedir. 

Bosna Eyaleti’nde savaş yıllarında ortaya çıkan veba salgını konusu, 

sadece şer’iyye sicilindeki vesikalara değil aynı zamanda dönemin Mühimme 

defterlerine de yansımıştır. Aralık 1690 tarihinde Srebreniçe kadısına hitaben 

gönderilen bir hükümde, İzvornik ve Öziçe kalelerinin düşman tarafından 

istila edilmesi üzerine ahaliden bazı kişilerin esir alındığı, bazılarının ise 

hastalıktan vefat ettiği zikredilmiştir131. Ancak söz konusu belgede salgın, 

doğrudan veba veya tâun olarak zikredilmemiş, “…kimi dahî hastalıkdan 

ihlâk olup…” şeklinde yer almıştır. Nitekim o dönemde Bosna Eyaleti’nde 

yaygın başka bir salgın hastalığın var olmadığı göz önüne alındığında, bahsi 

geçen ölümlere veba salgınının yol açmış olması kuvvetle muhtemeldir. Diğer 

taraftan 102 numaralı mühimme defterinde kayıtlı Mart 1692 tarihli hükümde 

ise Gabela Kalesi’nde veba sebebiyle çok sayıda kişinin vefat etmesinden 

dolayı kalenin savunma gücünün zayıfladığı ve muhtemel bir düşman 

saldırısına mukavemet gösterme imkânının kalmadığı belirtilmiş, söz konusu 

şartlar gereğince de bölgenin Hersek Sancağı alaybeyine bağlı zuama ve tımar 

erbabı marifetiyle savunulması kararlaştırılmıştır132. 

 

 

129 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 17b/II (H. Evâhir-i Receb 1107/M. Şubat 1696). 
130 Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 2a/II (Tarihsiz); vr. 3a/I (H. Evâhir-i Safer 1103/ M. 

Kasım 1691); vr. 9a/I (H. Evâhir-i Zi’l-hicce 1105/M. Ağustos 1694); vr. 12ab/I (H. 1103/M. 

1691-1692); vr. 15b/II (H. Evâhir-i Cemâziye’l-evvel 1106/M. Ocak 1695); vr. 17b/I (H. 24 

Receb 1107/M. 28 Şubat 1696); vr. 41b/I (H. Evâhir-i Rebi’ül-ahire 1106/M. Aralık 1694); vr. 

42ab/I (Tarihsiz); vr. 45a/I (Tarihsiz). 
131 BOA, 100 Numaralı Mühimme Defteri, 70/263 (H. Rebi’ül-evvel 1102/M. Aralık 1690). 
132 Gabela Kalesi’nde ortaya çıkan veba salgını ve salgının kalenin savunmasını zayıflattığı 

hususu ilgili hükümde, “…Gabela ahâlisi mahzar gönderüb Gabela kalesi leb-i deryâ ve intihâ-

i serhadde vâkiʿ olmağla leyl ü nehâr âʿdâ-yı liyâmdan cenk ü cidâl ve harb ü kıtâlden hâlî 

olmayub bundan akdem kesret-i veba sebebi ile ekserî vefât edüb âʿdâ ile mukâvemete 

iktidârları olmayub eşedd-i ihtiyâc ile muhâfazaya muhtaç olmağın…” şeklinde yer almaktadır. 

BOA, 102 Numaralı Mühimme Defteri, Hüküm 176/693 (H. Evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir 1103 /M. 

Mart 1692). 
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Arşiv kaynaklarının verilerinden veba salgınının Bosna Eyaleti’ni 

süregelen savaşlar sırasında askeri, sosyal ve ekonomik açılardan etkilediği 

konusunda şüphe yoktur. Veba dolayısıyla harb u darbe kâdir neferlerin 

ölümleri, eyalette asker sıkıntısı çekilmesine sebep olduğu gibi yaşanılan 

coğrafyanın savunulmasını da güçleştirmiştir. Bununla birlikte bir kısım 

ahalinin salgın sebebiyle ölümü, üretimin ve vergi gelirlerinin düşmesine 

neden olmuş, eyaleti ekonomik ve sosyal açıdan müşkül durumlara 

sokmuştur. 

Öte yandan bozgun yıllarında Bosna Eyaleti’nde ortaya çıkan veba 

salgını hakkında bilgi veren Saraybosna şer’iyye sicili ve mühimme 

defterlerindeki kayıtların sınırlı sayıda olmaları ve ayrıntılı malumat 

içermemeleri, salgının ne kadar insanı etkilediği, ölü sayısı, hastalığın 

Bosna’ya nereden geldiği ve salgının odak noktaları gibi hususların 

açıklanmasını güçleştirmiştir. Öyle ki sicilde vebanın zikredildiği farklı tarihli 

çokça belge olmasına rağmen, salgın hakkında ayrıntıya girilmemiş ve birkaç 

cümleyle geçiştirilmiştir. Yine 1683 ile 1699 yılları arasında tutulan 

Mühimme defterlerinin de konuyla alakalı sınırlı sayıda hüküm ihtiva etmesi 

yukarıda ifade edilen hususların izahını güçleştirmiştir. 

Sonuç olarak Bosna Eyaleti’nde veba salgınları XV. yüzyıldan itibaren 

farklı tarihlerde görülmeye başlamış, toplumsal hayatı yaşanmaz hale 

getirerek ticari, ekonomik ve sosyal düzenin bozulmasına yol açmıştır. Bosna 

Eyaleti’nde Viyana bozgunundan sonraki harp yıllarında da ortaya çıkan veba 

salgını, neden olduğu ölümlerle, savunulan veya mukavemet gösterilen 

bölgeyi askeri açıdan zayıf düşürmüştür. Bununla birlikte Bosna’da veba 

salgınları sadece XVI. ve XVII. yüzyıllarla sınırlı kalmamış, 1730, 1733-

1734133 ve 1783134 yıllarında da görülmeye devam etmiştir. 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin 1683 yılında Viyana önlerinde büyük bir yenilgiye 

uğraması, 1699 Karlofça Barışı’na kadar sürecek olan uzun savaşlar 

döneminin başlamasına neden olmuştur. Literatürde, “Büyük Türk Savaşları” 

olarak adlandırılan bu dönem içerisinde Osmanlı Devleti’nin Balkan 

eyaletleri, uzun yıllar süren savaşın yıkıcı etkisine maruz kalmıştır. Bu süreçte 

Bosna Eyaleti’nde savaş, 1684 yılında Kutsal İttifak’a Venedik’in de dâhil 

 

 

133 Saraybosna, Yenipazar ve Yayçe’de 1730 yılında, Bihaç ve Banaluka’da ise 1733-34 

yıllarında vebanın ortaya çıktığı bilinmektedir. Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Veba (1700-1850), çev. Serap Yılmaz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 73. 
134 Kılıç, “16-18. Yüzyıllarda Balkan Şehirlerinde Yaşanan Veba Salgınları”, s. 1201. 
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olmasıyla Dalmaçya kıyılarında Livno, Sin ve Knin kaleleri etrafında 

başlamış bulunuyordu. Venedikliler Osmanlı karşıtı yerel grupların da 

desteğini alarak bahsi geçen kalelere tekrar tekrar saldırmışlar ve kaleleri kısa 

süre içerisinde ele geçirmişlerdir. Güneydeki kalelerin kaybıyla Adriyatik 

kıyılarındaki Osmanlı savunma düzeni erken bir tarihte bozulmuştur. Nitekim 

Dalmaçya bölgesindeki Venedik hâkimiyeti, Bosna Eyaleti’ni savaşın sona 

ereceği 1699 yılına kadar olan süreçte asayiş bakımından zor durumda 

bırakacak ve güneyden gelen tehdit sürmeye devam edecektir. 

Bununla birlikte Eylül 1688 yılında Belgrad Kalesi’nin düşmesiyle 

Habsburglar dikkatini Bosna Eyaleti üzerine çevirmiş ve eyaletin Belgrad’a 

yakın olan bölgelerinden başlamak suretiyle bir dizi saldırı girişiminde 

bulunmuşlardır. Bu bağlamda Gradişka ve İzvornik gibi uzun zamandır 

Osmanlı hâkimiyetinde bulunan iki müstahkem kalenin Habsburg kontrolüne 

girmesi, Bosna’ya karşı olan düşman tehdidinin boyutunu gösterir niteliktedir. 

Savunma hattının bir öğesi olarak uzun yıllardır tahkim edilen önemli 

kalelerin kaybının ardından Yenipazar, Çaçka, Srebreniçe ve Saraybosna 

başta olmak üzere birçok şehir ve karye Habsburg saldırısına maruz kalmıştır. 

Nitekim bu dönemdeki Habsburg tehdidi, güneydeki Venedik baskısıyla 

birlikte düşünüldüğünde bölgenin askeri ve sosyal açıdan ne ölçüde yıprandığı 

daha iyi anlaşılacaktır. 

Fazıl Mustafa Paşa’nın 1689 Ekim’inde sadrazam olmasıyla Osmanlı 

Devleti bir toparlanma sürecine girmiş ve yeni sadrazam, Habsburglar üzerine 

sefere çıkarak Niş’i ve Belgrad’ı geri almak suretiyle düşman ilerleyişini 

durdurmuştur. Bu süreçte Belgrad Kalesi’nin tahkimatı ve güçlendirilmesi 

hususunda Bosna Eyaleti’nin üstlendiği rol dikkate değerdir. Zira kalenin 

tahkimi, o tarihlerde askeri ve ekonomik açıdan müşkül anlar yaşayan Bosna 

Eyaleti’nin savunması ve güvenliği açısından oldukça önemliydi. Bu nedenle 

de eyalet dâhilinde görevli asker ve geri hizmet sınıflarına mensup kuvvetler, 

Belgrad Kalesi’nin yardımına gönderilmişlerdir. Bosna Eyaleti’nin askere ve 

tamirat yardımına had safhada muhtaç olduğu halde yaptığı yardım hem 

eyaletin öz kaynaklarının Belgrad’a sevkinin zorunluluğunu hem de kale ile 

hinterlandında tesis edilmesi gereken güvenliğin elzem olduğunu göstermiştir. 

Diğer taraftan 1697 Ekim’inde Prens Eugen’in Brod, Doboy, Maglay, 

Visoko güzergâhından ilerleyerek Saraybosna’ya düzenlediği akın, Bosna 

Eyaleti’nin bu tarihten itibaren savaş dışı kalmasına yol açmıştır. Ayrıca 

Bosna’nın kuzeyinden harekete geçen Habsburgların sadece on bir gün 

içerisinde eyaletin merkezinde bulunan Saraybosna’ya kadar neredeyse hiçbir 

direnişle karşılaşmadan ilerleyebilmiş olması, bölgenin içinde bulunduğu 

siyasi ve askeri ahvali anlatması bakımından dikkate değerdir. Habsburgların 

Saraybosna’yı istila ederek yakması ve yürüyüş hattı üzerindeki Maglay, 

Doboy, Visoko gibi kale ve kazaları yıkarak ateşe vermesi, Bosna Eyaleti’nin 
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zaten yıllardır devam eden savaşın etkisiyle yıpranmış ve zayıf askeri düzenini 

daha da bozmuştur. Prens Eugen’in Zenta Muharebesi’nden sonra düzenlediği 

bu akın, Zenta mağlubiyetinin yıkıcı etkisini pekiştirmiş ve Osmanlı 

Devleti’nin Karlofça gibi ağır hükümler içeren bir antlaşmayı imzalamasına 

ortam hazırlamıştır. 

Öte yandan II. Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan savaş dönemi 

birçok asayiş sorununu da beraberinde getirmiştir. Bunlara, farklı grupların 

yürüttüğü eşkıyalık hareketleri, bazı askerlerin ve yerel yöneticilerin kanunsuz 

faaliyetleri gösterilebilir. Söz konusu döneme ait arşiv belgeleri 

incelendiğinde Bosna ahalisinin, yüksek vergiler, eşkıyaların yağma ve 

tacizleri, yeniçeri ve sipahilerin kanun dışı faaliyetleri, veba salgını ve 

gereğinden fazla silahaltına alınma gibi sorunlardan şikâyetçi oldukları fark 

edilecektir. Bozgun yıllarında Bosna Eyaleti’nde haydutlar, yeniçeriler, 

sipahiler, zimmîler ve reayadan bazı kimseler eşkıyalık ya da benzer 

faaliyetler yürüterek toplumsal düzeni bozmuşlardır. Eşkıyalık hareketleri, 

belli bir ideolojik amaç gütmeksizin, ahalinin ekonomik kaynaklarını hedef 

alarak maişetlerini temin etmek isteyen kişiler tarafından yürütülmüştür. 

Savaşın şiddetlendiği yıllarda sayıca artış gösteren söz konusu gruplar, yol 

güvenliğinin ortadan kalkmasına, asayişin bozulmasına ve ticari faaliyetlerin 

sınırlanmasına neden olmuşlardır. 

Eşkıyalık hareketlerinin dışında, eyalette görevli olan yeniçeri 

taifesinin de düzen ve nizamı bozan fiillerde bulundukları görülmüştür. 

Bunlardan bazıları çarşı pazarda arbede çıkarma, zorbalık, savaşa katılmayıp 

şehirde vurgunculuk ve karaborsacılık yapma, reayaya eziyet ederek bedava 

yiyecek, yem, akçe talep etme gibi hadiselerdir. Sipahiler ise aşar vergisiyle 

yetinmeyerek reayadan kanuna aykırı hizmetler talep etme ve ahalinin 

mahsulünü kasıtlı olarak tarlada bırakma gibi eylemlerde bulunmuşlardır. 

Bosna Eyaleti, coğrafi konumu nedeniyle bozgun yıllarında süregelen 

savaşlardan en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştur. Eyalette asayiş ve 

düzeni, Hersek tarafında Venedik’le, Bosna tarafında Habsburglarla yapılan 

savaşlar bozmuştur. Bu bozulma yol güvenliğini ortadan kaldırmış, ticari 

faaliyetlerin kısıtlanmasına ve zirai üretimin aksamasına neden olmuştur. Bu 

durum ise reayayı kıtlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakmıştır. Yaşanan bu 

kıtlık ve yoksulluğa, yüksek vergiler, eşkıyalık hareketleri, yeniçeri ve sipahi 

zorbalıkları da eklenince sosyal hayat aksamış ve ahali her açıdan zarara 

uğramıştır. 

Bosna Eyaleti, 1683-1699 yılları arasında cereyan eden savaşların 

önemli cephelerinden biri olmuş ve muharebelerin her safhasından farklı 

şekillerde etkilenmiştir. Bu minvalde eyalet, II. Viyana Kuşatması’ndan 

sonraki harp yıllarında hem Habsburglarla hem de Venediklilerle iki cephede 
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birden savaşırken, bir taraftan da Belgrad Kalesi’ne gerek asker gerekse 

kalenin tahkimatı hususunda yardım göndermekten geri kalmamıştır. Bu 

şartlar altında uzun süre devam eden savaş, Bosna Eyaleti’nin hem askeri hem 

de ekonomik olarak neredeyse bütün kaynaklarını tüketmiştir. Eyaletin bu 

olumsuz şartlarının farkında olan Devlet-i Aliyye, Karlofça Barışı’nın 

ardından 1683 yılından beri süregelen savaş nedeniyle yoksullaşan ahalinin 

sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek amacıyla bazı önlemler almış ve 

uygun görülen bölgelerde vergi affı uygulamıştır. Ayrıca savaşın bitişini 

müteakiben devlet, Bosna’da savaşlar sırasında zarar görmüş kale ve 

palankaların tamir işlerine başlayarak asayiş ve düzeni yeniden tesis etme 

girişimlerinde bulunmuştur. 
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Ekler 

Belge 1. Gabela Kalesi’nde ortaya çıkan veba salgınından kale savunmasının 

etkilendiğini içeren ve bu hususta Bosna beylerbeyine hitaben gönderilmiş hüküm 

kaydı. 

 
Kaynak: BOA, Mühimme 102, Hüküm 176/693 (H. Evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir 

1103 /M. Mart 1692). 

 

 

Belge 2. Belgrad Kalesi’ni ele geçirdikten sonra Saraybosna’ya yönelen 

Habsburgların Osmanlılar tarafından geri püskürtüldükleri hakkında tutulan hüküm 

kaydı. 
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Kaynak: Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 43a/I (H. 12 Rebîü’l-evvel 

1100/M. 4 Ocak 1689). 
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Tablo 1. Bosna Eyaleti Yöneticileri ve Göreve Geliş Tarihleri  

Bosna Eyaleti 

Yöneticileri  

Göreve Geliş Tarihleri 

(H.) 

Ahmed Paşa 1094 

Osman Paşa 1095 

Fındık Mustafa Paşa 1096 

Siyavuş Paşa 1097 

Atlu Beyzade Paşa 1098 

Hüseyin Paşa 1099 

Cafer Paşa 1102 

Mehmed Paşa 1103 

Ahmed Paşa 1109 

Daltaban Mustafa 

Paşa 

1109 

Halil Paşa 1110 

Seyfullah Paşa 1114 

Hüseyin Paşa 1115 

Mehmed Paşa 1115 

İbrahim Paşa 1115 

Osman Paşa 1117 

Mustafa Paşa 1120 

Seyfullah Paşa 1120 

Numan Paşa 1121 

Ali Paşa 1122 

Ahmed Paşa 1123 

Ebubekir Paşa 1125 

Ali Paşa 1125 

Numan Paşa 1126 

Mustafa Paşa 1127 

Yusuf Paşa 1128 

İbrahim Paşa 1128 

Mustafa Paşa 1128 

Numan Paşa 1129 

Osman Paşa 1130 

Kaynak: Saraybosna Şer’iyye Sicili, Y514, vr. 84-85.
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ESKİÇAĞ HİNDİSTAN’DA KAST 
SİSTEMİNİN KÖKENİ 

 
Yusuf KILIÇ  

Mehmet Hanifi DİNÇ  

 

Giriş 

Kast kavramı insanların cinsiyet, ırk, din, dil ve refah seviyesi gibi birçok 

alanda sınıflandırmasına ve belli katmanlara ayırmasına verilen addır. Bu ve 

benzeri uygulamalar dünyanın birçok coğrafyasında yaşamış toplumlarda 

görülmektedir. Ancak memleketlerin içerisinde Kast Sistemi’nin en katı 

biçimde görüldüğü yer Hint memleketidir. Öyle ki, Hint coğrafyasında Hindu 

toplumunun çok katı kurallarla belirli tabakalara ayrılmış olduğu 

araştırmacıların malumudur. Ayrıca günümüzde bile bu toplumla özdeşleşmiş 

bir yapının izlerinin olması modern sosyoloji bilimi içerisinde “kast” tabir ve 

kavramının ufak değişikliklerle devam ettiğini göstermektedir1.  

Nitekim bu sistem Eski Hindu toplumlarında insanın doğumundan 

ölümüne kadar geçen zaman diliminde değişmez kurallarla devam etmiştir. 

Kaynağını dinin korkutucu veya dizginleyici yönünden alan bu değişmezlik 

soy, meslek ve cinsiyet ayrımına bağlı olarak toplumlara hiyerarşik bir rol 

biçmiştir. Öyle ki, Eski Hint toplumunun benzersiz bu özelliği ile birlikte bir 

sosyal tabakalaşma sistemi olan kast Brahman hukukunun da temelini 

oluşturmuştur2.  

Konuyu biraz açacak olursak, kast tabiri Portekizce casta sözcüğünden 

türemiş olup, kelimenin buradaki esas anlamı kabile, aşiret, ırk olmakla 

beraber sandık, çekmece, anlamları da vardır. Eski Hindistan’da bu kavramın 

yerine zaman zaman renk anlamına gelen ve bazı bilim insanları tarafından 

 

 

 Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Denizli, 

ykilic@pau.edu.tr 
Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 

Doktora Öğrencisi, dincmehmet@outlook.com 
1 Esra Büyükbahçeci, “Hint’te Kast Sisteminin İlk izleri ve Hint Edebiyatındaki Yeri”, Ankara 

Üniversitesi DTCF. Dergisi, 56.2, 2016, s. 239. 
2 Vivek Kumar, “Inequality in India; Caste and Hindu Social Order”, Transcience 2014, Vol. 

5, Issue 1, p. 36. 
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sınıf olarak ifade edilen Varna terimi de kullanılmıştır3. Böylece Hinduizm’de 

Varna, ya da Varnaşrama denilen terimlerin kast için kullanılan orijinal 

ifadeler içerdikleri de söylenebilir4. Bununla beraber Eski Hindistan’daki Kast 

Sistemi’ni kalıtım yolu ile geçen, sosyal ve kültürel açıdan belli bir üye 

kitlesini bünyesinde barındıran, sınıflara göre çeşitli haklara sahip bir toplum 

olarak ta tanımlamak mümkündür. Ayrıca kast, karakteristik bir kalıtsal iş 

bölümü içerisinde örgütlenmiş endogam5 grupların hiyerarşisidir de 

denilebilir6. Nitekim McNeill’e göre; Çağdaş Hindistan’da kast birbiriyle 

yemek yiyebilen, birbirleriyle evlenebilen bu özel ilişki alanına başkalarını 

sokmayan kişiler grubudur7. Genel anlamda ise kastı; bir toplumsal 

hiyerarşinin kuşaktan kuşağa geçen, kişinin doğduğu pozisyonundan dışarı 

çıkmadığı/çıkamadığı katı kurallarla belirlenmiş bir sosyal sistem olarak 

tanımlamak mümkündür8.  

Ancak Hindistan’ın sahip olduğu geniş toprakları, farklı inanç 

sistemleri, coğrafi yapısı ve iklimsel özelliklerinden dolayı birtakım 

toplulukların ise Kast Sistemi’nin dışında olduğu görülmektedir.  

 

1.Kast Sistemi’nin Kökeni ve Kast’ın Oluşumunda Etkili olan Faktörler 

Tarih boyunca hemen her toplum içerisinde birçok sınıfın oluştuğu ve 

bunlar arasında bazı maddi veya hukuksal hakların dağılımında farklılıkların 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu farklılıklar daha çok gelir dağılımı, hukuk 

karşısındaki durum, mülkiyet hakkı, seçme ve seçilme, eğitim, kişisel ve 
 

 

3 V. Kumar, a.g.m., p. 36. 
4 Anu Thakrar, “The Origins of the Caste System in India Vs. (and how it relates to) The 

Formation of Race in America”, Illinois Vesleyan University, Undergraduate Review, Volume 

13, Issue 1, Article 4, p. 2; Alper İplikçi, “Upanişadların Sosyal-Siyasi Temelleri”, Tarihe 

Felsefeyle Bakmak, 23. Kitap, Güz-2015, s. 302.: Emine Ersöz, Manu Kanunnamesine Göre 

Hinduizm, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi), İzmir 2007,  s. 61.; Joe Elder, Enduring Stereotypes Asia, “India’s Caste system”, 

Volume 1, Number 2, Fall 1996, p. 20. 
5 Endogami (içten evlilik), evlenen çiftin aynı kabileden olması anlamına gelmektedir. 

Çoğunlukla tarım ile uğraşan toplumlarda görüldüğü ve arazinin bölünmemesi için tercih edilen 

bir evlilik türü olduğu yönünde açıklamalar yapılsa da bunun haricinde birçok farklı sebepler 

de söz konusudur. Örneğin Eskiçağ Hindistan alt kıtasında yaşayan toplumlarda kast dışı evlilik 

yapmak çeşitli yaptırımlarla engellenmeye çalışılmıştır. Bu yaptırımların arazilerin 

bölünmesinden ziyade, ırkların saflığını koruması, maddi ve mesleki bir takım farklı 

nedenlerden dolayı uygulandığı anlaşılmaktadır. 
6 Madhusudan Subedi, “Some Theoretical Considerations on Caste”, Dhaulagiri Journal of 

Sociology and Anthropology, Vol 7, 2013, p. 52. 
7 William H. McNeill, Dünya Tarihi, (Çev. Alȃeddin Şenel), İmge Kitabevi Yayınları Ankara 

2002, s. 123. 
8 A. Thakrar, a.g.m., p. 2 



 

 

 

 

 

 

 

Eskiçağ Hindistan’da Kast Sisteminin Kökeni 

 

 

 

675 

düşünsel ayrıcalıklar gibi alanlarda kendini göstermektedir. Ayrıca bahsi 

geçen eşitsiz dağılımı toplumdan topluma farklılıklar içermiştir9. Eskiçağ 

dünyasında söz konusu eşitsizliğin, MÖ 1500’lü yıllardan sonra en yoğun 

olarak gözlemlendiği memleketlerden biri Hint alt kıtasıdır.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere Eskiçağ Hint alt kıtasına özgü gelişen 

bu hiyerarşik sistemi bazı uzmanlar “kast” ve “varna” olarak iki farklı şekilde 

ele almaktadırlar. “Kast Sistemi” ile “Varna Sistemi”ni birbirinden farklı 

düşünen bu uzmanlara göre, varna sistemi bir pramite benzetilmiş ve insanlar 

birçok farklı nedenlerden dolayı sınıflara ayrılmıştır. Fakat Kast Sistemi’nde 

ise meslekler ön planda tutulmuştur. Diğer bir deyişle kastı “geçim kaynağına 

uyum sağlayan bir meslek” olarak düşünmüşlerdir. Bu sistemde zaman 

içerisinde bazı mesleklerin önemini yitirdiği ve bunların yerine farklı 

mesleklerin ortaya çıkarak aynı sisteme dâhil olduğu savunulmaktadır. Başka 

bir deyişle arz-talep ilişkisine dayanan bazı meslek grupları belli bir süre sonra 

talebin düşmesiyle önemini kaybederek yok olmaya yüz tutmuşlardır. Ayrıca 

teknolojinin gelişimi ile birlikte bazı meslekleri icra eden zanaatkârların 

işlerini artık teknolojik aletler yapmaya başlamıştır. Buna karşın dönemin 

ihtiyaçlarına göre kast olgusu yeni meslekleri bünyesine katarak 

mevcudiyetini ve gücünü yitirmeden devam ettirmiştir. Bu görüşü savunan 

uzmanlara göre; şayet kastı oluşturan itici gücün bir meslek olmaması 

durumunda eskiçağ tarihi boyunca Hindistan’da birçok isyan ve başkaldırının 

olması gerekmektedir. Yine bu süre zarfında Hint tarihi kayıtlarında MS XII. 

yüzyıla kadar böyle bir olaya tanık olunmadığına dikkat çekilmektedir. Bu 

tarihten sonra bazı din adamlarının Kast Sistemi’ni artık protesto ettiği de 

kayıtlara yansımıştır10. Fakat burada gözden kaçırılan önemli etken, yukarıda 

da ifade edildiği üzere din olgusunun getirdiği inanç ve buna bağlı olarak 

gelişen mutlak itaattir. 

Bazı uzmanlar Kast Sistemi’nin temelinin MÖ II. bin yılın ortalarında 

Hindistan topraklarına gelen Aryanlar tarafından atıldığını ileri 

sürmektedirler. Diğerleri ise bunun aksine Kast Sistemi’ni Aryanların 

geldikleri bölgeden getirerek onu daha da geliştirdiklerini ifade etmektedirler. 

Hatta, her ne kadar Hindistan’da Kast Sistemi’nin temellerinin ne zaman ve 

ne şekilde atıldığı kesinlik kazanmasa da ilk defa Kuzey Hindistan 

krallıklarında oluşmaya başladığı ihtimalini düşünenler de vardır. Öyle ki, 

 

 

9 Geniş bilgi için bkz. Yusuf Kılıç-Elvan Eser, “Eski Mezopotamya Hukukunda Dini Normlar”, 

Belgi, S.11, 2016, s.133-150. 
10 Sanjay Sonawani, “The Origins of the Caste System “A New Perspective, Pushpa Prakashan, 

Pune, India, November 2017, p. 24-26. 
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İndus Vadisi Medeniyeti Dönemi’nde Kast Sistemi’nin prototipinin 

oluştuğuna dair arkeolojik kalıntılardan da bahsedilmektedir11.  

Diğer taraftan Kast Sistemi’nin oluşumunda birçok farklı görüş 

bulunmakla birlikte iki görüş oldukça dikkat çekmektedir. Bu görüşlerin en 

başında, kastın temel özelliğinin her kast üyesinin kalıtsal bir mesleğe sahip 

olmasıdır12. Bu görüş, bir kastı oluşturmak için birincil koşulun, geçim için 

geleneksel olarak sürdürülebilecek bir mesleğe sahip olunması gerektiğini 

savunmaktadır. Söz konusu görüşe katılmakla birlikte aşağıdaki sebeplerden 

dolayı Kast Sistemi’nin oluşmasında tek bir neden yetersiz kalmaktadır. İkinci 

görüş ise; kastların, yan yana yaşayan kabilelerin birbirlerini hor ve hakir 

görmelerinden kaynaklandığından meydana geldiği yönündedir. Bu görüşe 

göre, Eski Hindistan’daki kabileler birbirlerinin inanç ve gelenekleri ile alay 

etmekteydiler. Birbirlerini küçümseyen söz konusu kabileler kendilerinden 

farklı olan topluluklardan mümkün mertebede herhangi bir bilgi veya davranış 

almamakla birlikte onlara benzememeye özen göstermişlerdir. Kendilerinden 

olmayanları dışlamalarından kaynaklanan bu durumu daha sonra Hindistan’a 

gelen Aryanlar çok iyi değerlendirerek onları sınıflara ayırmıştır13. Diğer bir 

deyişle Aryanlar bu coğrafyaya geldiklerinde komşu olan bu kabileleri 

nüfuzları altına aldıktan sonra mevcut durumu kullanarak onları özelliklerine 

göre sınıflandırmışlardır. Yani dini bir yaşamı benimseyen kabileleri Brahman 

sınıfına, zengin ve savaşçı kabileleri Kşatriya sınıfına, zanaatçı olanlar ise 

Vaisya sınıfına göre ele almışlardır. Son olarak fakir ve vasıfsız kabileleri ise 

işçi, yani Sudralar sınıfına yerleştirerek Kast Sistemi’ni oluşturmuşlardır14. 

Fakat Aryanlar’ın Hindistan topraklarına geldiklerinde yerlileri sınıflara 

böldüklerine dair en eski Vedik kaynaklarda herhangi bir bilgiye 

rastlanılmamıştır15.  

Kastın oluşumunu, Eski Hindistan’da yaşayan toplumların birbirini 

dışlayan bir federasyon olmasına dayandırmak eksik ve kısır bir fikir olarak 

görülmektedir. Bununla beraber diğer hiçbir görüş tek başına tam anlamıyla 

kastın oluşumunu doyurucu olarak açıklayamamaktadır. Kasta dahil olan 

sınıfları ve birbiriyle ilişkilerini bir bütün olarak görmeyip, onları birbirinden 

izole bir şekilde ele almak yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bu sebepledir ki, bu 

görüşlerin tek başına kastın oluşumunu açıklamakta eksik kalacağı düşüncesi 

 

 

11W. H. McNeill, a.g.e., s. 124.; S. Sonawani, a.g.e., p. 5,9. 
12 S. Sonawani, a.g.m., p. 5. 
13 W. Ruben, “Hind’de Köy ve Şehir”, Ankara Üniversitesi DTCF. Dergisi., 1/3, s. 39-40. 
14 Nirmal Kumar Bose, “Class and Caste”, The Economic Veekly, 1965 July 28, p. 1339.: W. 

Ruben, a.g.m., s. 40. 
15 S. Sonawani, a.g.m., p. 5,9. 
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ağır basmaktadır. Dolayısıyla Kast Sistemi’nin bu denli güçlü olmasının başka 

sebeplerinin de olması gerekmektedir.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere kastın oluşumunda ve modern 

zamanlara kadar devam etmesinde birden fazla etkenin olmasıyla birlikte en 

önemli nedenlerin başında din olgusu gelmektedir. Öyle ki, Eskiçağ Tarihi 

boyunca yönetim erkini elinde tutmak ve güçlendirmek için hemen her toplum 

ve medeniyetin inanç sistemini kullandığı görülmektedir. Bu sebepledir ki din, 

insanları bir arada tutarak yönetim erkini elinde bulunduranlara karşı halkın 

mutlak itaatini sağlayan en önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Dolayısıyla bu durum yalnızca Eskiçağ Hindistan anakarasında yaşayan 

krallıklara ve devletlere özgü bir eğilim değildir. İşte bu noktada Eskiçağ 

Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve hatta Yunan coğrafyasında hüküm sürmüş 

irili ufaklı birçok kadim devlet örnek verilebilir. Söz konusu bu devletlerin 

başındaki krallar ülkeyi yönetmek için tanrılar tarafından seçildiklerini ve 

kendilerinin de tanrının yeryüzündeki temsilcileri olduklarını kabul 

ettirmişlerdir. Bu krallar yapmış oldukları kanunları, din olgusu ile 

desteklemiş ve onları kil tabletler ve taş steller üzerine kazıyarak toplumun 

görebileceği yerlere asmış veya dikmişlerdir16. Buna paralel olarak Eskiçağ 

Hindistan anakarasında din, mevcut düzeni sağlamak açısından büyük oranda 

istifade edilen bir yol olmuştur. Hindu kutsal kitaplarında bunu açık bir şekilde 

görmek mümkündür.  Öyle ki, Kast Sistemi’nin önemi Vedaların17 ve diğer 

 

 

16 Eskiçağ Mezopotamya kanunlarının büyük kısmının prolog ve epilog bölümlerinde kanun 

koyucu krallar, kendilerini inandıkları tanrıların seçtiğini ve ülkeye yönetici olarak yine bu 

tanrılar tarafından atandıklarını beyan etmektedirler. Söz konusu kanun metinlerinin içeriği 

incelendiğinde prolog ve epilog bölümleri olmayan bazı kanun metinlerinde de yine din 

faktörünün ön plana çıktığı açık bir şekilde hissedilmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. Mebrure 

Tosun-Kadriye Yalvaç, Sümer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Šaduqa Fermanı, TTK 

Basımevi, Ankara 1989.). Bir Anadolu medeniyeti olan ve yüzyıllar boyu Anadolu 

coğrafyasında hüküm sürerek adından söz ettiren Hititlerin de bırakmış olduğu, iki tabletten 

oluşan ve yaklaşık 200 maddesi bulunan Hitit Kanunlarında da tıpkı Mezopotamya 

kanunlarında olduğu gibi din olgusunun ağır bastığı açık bir şekilde görülmektedir. (Detaylı 

bilgi için bkz. Fiorella Imparati, Hitit Yasaları, İtalyan Kültür Heyeti, Ankara 1992; Güngör 

Karauğuz, Hitit Yasaları, Çizgi Kitabevi, Konya 2018.  
17 Veda; Sanskritçe “vid=bilmek” kelimesinden türetilmiştir. “Kutsal bilgi, Mükemmel bilgi” 

anlamlarına gelmektedir. Hindu inancına göre bu bilgi tanrıdan gelmektedir. Kesin olmamakla 

beraber MÖ 1500 ile MÖ 1000 yılları arasında meydana getirildikleri tahmin edilmektedir. Hint 

toplumunda Vedaların içeriğinin vahiy yoluyla oluşturulduğuna inanılmaktadır. Veda denilince 

akla Rig Veda, Yacur Veda, Sama Veda ve Atharva Veda olmak üzere dört derleme 

gelmektedir. (Bkz. Cemil Kutlutürk, Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 2014, s. 43-49) 
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Hindu kutsal kitaplarının içerisine işlenerek bu sistemin daha güçlü ve kalıcı 

bir hale gelmesine olanak sağladığı anlaşılmaktadır.  

Bütün bunların haricinde Kast Sistemi’nin oluşmasında ekonomik 

faktörler, meslekler18, farklı kültürler, maneviyat, batıl inançlar vb. daha 

birçok etkenin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bahsi geçen tüm 

etkenlerin toplamı ile yoğrulan kast, eski dönemlerden bu yana söz konusu 

hiyerarşinin oluşumuna ve modern zamana kadar etkisini koruyarak gelmesini 

sağlamıştır. 

Uzmanları tarafından yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde 

oluşumundan başlayarak bugüne kadar gelen Kast Sistemi’nin mevcut 

yapısını korumasının temel sebeplerini maddeler halinde tasnif etmek 

mümkündür. Bu maddelere göre Hindistan coğrafyasına özgü olduğu 

 

 

18 İndus Vadisi Uygarlığı adı verilen bölgede özellikle Mohenjo-Daro ve Harappa şehirlerinde 

yapılan çalışmalar neticesinde ticaretin yapıldığını ve buna istinaden birçok meslek erbabının 

olduğunu kanıtlayan bulgulara rastlanmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak süs eşyaları, tuğla, 

çömlek, çeşitli el sanatları ve tüketim malları imalatı ile birlikte duvarcılık, hayvancılık, 

taşımacılık, müzisyen ve hokkabazlık gibi mesleklerin olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenledir 

ki, Eskiçağ Hindistan toplumunun bilinen en erken meslek erbapları İndus Vadisi Uygarlığında 

görülmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. Burjor Avari, India; The Ancient Past (A history of the 

Indian Sub-continent From c. 7000 bc to ad 120), Routledge, New York 2007, p. 45-46). Öyle 

ki, söz konusu mesleklerin birçoğunun önemini yitirmeden sonraki toplumlara sirayet ettiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır.  Hatta meslekler, Eskiçağ Hint toplumunda kastların 

oluşumundaki etkenlerden biri olmakla beraber zaman içerisinde uzmanlık ve yetkinlik 

gerektiren bir durum haline gelmiştir. Diğer birçok alanda olduğu gibi bu uzmanlık alanlarına 

başka bir kastın üyelerinin girmesi yasaktı. Hatta alt kast mensubu herhangi bir kişinin, üst 

kastlara ait olan bir mesleği icra etmemesi için ağır yaptırımlar uygulanmıştır. (Detaylı bilgi 

için bkz.  Kripa Freitas, “The Indian Caste System as a Means of Contract Enforcement”, 

Northwestern University, November 9, 2006, p. 7.). Ayrıca Eski Hindistan’da her mesleğin 

kendine özgü örgütlü loncaları bulunmaktadır. “shreni” veya “nigam” denilen bu loncalar 

çeşitli ürünleri üreterek iç ve dış ticaret yapmışlardır. Loncaları ise, her mesleğin kendi üyeleri 

oluşturmaktadır. Hint kaynaklarında demirciler, kuyumcular, dokumacılar, marangozlar, 

bambu ustaları, ayakkabıcılar, fildişi eşya üreticileri, metal işçileri, madenciler, çömlekçiler ve 

diğer pek çok meslek mensubu gibi zanaatkârların da Shrenileri olduğu belirtilmektedir. Her 

loncanın Adhayksh, Shreshthi veya Jyetthaka denilen bir lonca başkanı bulunmaktadır. Bu 

lonca başkanları zanaatkarları denetlemek, gerekli görürse cezalandırmak, vergileri toplamak 

ve ürünler ile ilgili şikayetlere bakmakla yükümlüdürler. Hiçbir lonca üyesi lonca başkanına 

danışmadan karar alamamakla birlikte esnaflar mallarını onun denetiminde satarak yüklü 

miktarda paralar kazanmışlardır. Hatta tüccarların belli dönemlerde krala bile ödünç para 

verdikleri Hint kaynaklarına yansımıştır. Bunların dışında Hindistan’daki lonca sisteminin 

kökeni İndus Medeniyetine kadar dayandığı düşünülmekle beraber bu loncaların I. Mauryan 

Öncesi Dönem (MÖ 600-320) II. Mauryan Dönemi (MÖ 320-200) III. Mauryan Dönemi 

Sonrası (MÖ 200-M.S. 300) IV. Gupta Dönemi (M.S. 300-M.S. 600) Erken Orta Çağ 

Dönemleri’nde (M.S. 600-M.S. 1200) yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.  (S. 

Sonawani, a.g.m., p.41-43) 
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düşünülen ve komşu coğrafyalara yayılım gösteren Kast Sistemi’nin oluşma 

nedenleri ve bunları etkileyen en önemli faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Toplumun sahip olduğu din ve dine inanma ihtiyacı. 

2. Endogami19. 

3. Kalıtımsal (soydan gelen) meslekler.  

4. Brahman adı verilen din adamlarının kendilerini üstün ve saf tutma 

isteği.  

5. Hindistan’da kurulan krallıkların üniter bir yapıdan mahrum 

olmalarından kaynaklanan yönetimsel zafiyet.  

6. Sınıfların tek bir yasa, örf, adet ve gelenek standardını uygulama 

isteksizliği.  

7. Reankarnasyona ve Karma doktrinine20 olan sorgusuz inançları.  

8. Rakip kabilelerin çatışması ve renk önyargıları.  

9. Hindistan anakarasının coğrafi izolasyonu.  

10. Hindu toplumunun statik yapısı.  

11. Yabancı istilalar  

12. Hindistan’daki toplumların sosyal yapısı21.  

13. Dışlananların yeni bir kast oluşturmaları22.  

 

 

19 S. Sonawani, a.g.m., p.12. 
20 Karma; Hint dini geleneğinde iki anlama sahiptir. Birincisi; eylem ve iştir. İkinci anlamı ise; 

bir eylemin etkisi ya da geçmiş eylemlerin etkisinin toplamıdır. Böylece, Clumdogya 

Upanişad'da, geçmiş işlemleri iyi olanların, ölümlerinin arkasından bir Brahman kadının 

rahminden yeniden doğacakları ve eylemleri kötü olan kimselerin de kast dışı bir annenin 

rahminden yeniden doğacakları ifade edilir. Vedalara göre, kutsal eylemler ya da dini fiiller, iyi 

etkiler meydana getirirler. Evrenin bir yasası olarak kabul edilen Karma, özellikle yeniden 

doğmayla ilişkili olarak, Hint kültürünün ayırt edici bir özelliğidir. Bu yasa, acımasız bir şekilde 

işler ve insanların bir sonraki hayatında içinde bulunacağı kastı belirler. Bu aynı zamanda, bir 

sebep-sonuç zinciridir. İyi işler, sizin bir sonraki hayatınızda iyi bir statüde; kötü işler ise bir 

sonraki hayatınızda daha aşağı statüde dünyaya gelmenize yol açar. Bundan, hiçbir kimsenin 

kurtulma imkânı yoktur. Hatta tanrıların bile bu yasaya maruz kaldığı kabul edilir. Detaylı bilgi 

için bkz. D. S. Sarma, Hint Dini Tarihine Giriş, (Çev: Fuat Aydın), Ataç Yayınları, İstanbul 

2005, s. 30. 
21 B. Ravivenkat-Uddagatti Venkatesha, “Role of caste in Indian politics”, Department of 

Political Science, University College of Arts, Tumkur University, Tumkur 2013, p. 14404. 
22 B. R. Ambedkar, Castes in India “Their Mechanism Genesis and Development”, Dr. B. R. 

Ambedkar Open University Library, Patrika Publications, Punjab 1916, p. 30. 
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14. Bir pramite benzetilen Kast Sistemi’nin üst tabakalarındakilerin 

bulundukları ayrıcalıklı konumlarından hoşnut olmaları ve bu ayrıcalığı 

kaybetmek istememeleri.  

Görüldüğü üzere Kast Sistemi’nin yapısında özelliklerini barındıran ve 

büyük ölçüde birbiri ile iç içe olan çok yönlü etkenler bulunmaktadır. Buna 

karşın, kastların kökeni ve oluşma nedenleri ne olursa olsun ilk üç sınıfın 

kendilerine göre haklı sebepleri bulunmaktadır. En alt kast olan Sudralar ise, 

kast dışı olan ve tamamen dışlanmış diğer bazı gruplara göre üstün 

sayılmalarının yanında yeniden doğum döngüsüne olan sorgusuz 

inançlarından dolayı kasta bağlı kalmışlardır. 

Bununla birlikte en üst ve şerefli olarak görülen Brahman sınıfı, 

kastlardaki seviyeleri dine dayandırarak konumlarını güçlendirmiş ve alt 

kastları da kendilerine itaat etmeye mecbur kılmıştır. Brahmanizm’in önde 

gelen savunucusu olan Manu kendi adıyla anılan kanunnamesinde 

Brahmanlar’ın kendilerini nasıl yücelttiğini şöyle ifade etmektedir;  

“Tanrılar kurbanları olarak bir Adamı (Prajapati) kurban verdiğinde, 

İlkbahar erimiş tereyağı, Yaz yakıt ve Sonbahar adaktı… Brahman onun 

(Prajapati’nin) ağzıydı, kollarından savaşçılar oldu (rajanya ya da 

khastriya); butları vaishya oldu (serbest çiftçi ve tüccar) ayaklarından shudra 

(hizmetkâr) doğdu”23. 

Görüldüğü üzere Manu bu sözleriyle eski Hindistan toplumunu 

kısımlara ayırarak bir sosyal sınıf oluşturmaya çalışırken, olayları din ekseni 

üzerinden ele almıştır. Tıpkı diğer birçok eskiçağ toplumunda olduğu gibi 

kendisinin de üyesi olduğu din adamları sınıfına bir kutsiyet atfetmiştir.  

 

2.Kast’tan Düşme 

Kast Sistemi aynı zamanda Vedalara dayandığından dini bir inanç ve 

zorunluluk olarak görülmektedir.24 Vedalar ise kast mensuplarının kutsal 

kitapları olarak kabul gördüğünden din adamları tarafından öğretilmekte ve 

yorumlanmaktadır. Din adamları yani Brahmanlar yorumladıkları kutsal 

kitaplardan kanunları düzenlemekte ve bu kanunlara uymayanlara çeşitli 

yaptırımlar uygulamaktadırlar. Söz konusu yaptırımların bazıları ise kasttan 

atılma ile ilgilidir. Brahman rahiplerinin arasında adından en çok bahsedilen 

ve kanunnamesi olan Manu, burada bazı günahları işleyen kimselerin kasttan 

düşeceğini ifade etmektedir. Bu kanunlara göre; mensubu bulunduğu kastın 

 

 

23 Burton Stein, Hindistan Tarihi, Çev.: Müfit Günay, İnkılap Kitabevi Yayınları, İstanbul 

2015, s. 51. 
24 C. Kutlutürk, a.g.e., s. 149. 
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zorunlu kıldığı görevleri yerine getirmemek, bazı büyük günahları işlemek, 

anne-babanın kastlarının uygunsuzluğu ya da anne-babanın da kast dışı olması 

gibi nedenlerle kişiler kasttan atılmakta ya da kast dışı doğmuş sayılmaktadır. 

Kişi kasttan atılmış veya dört kasttan birine mensup değilse sosyal olarak 

“dokunulmaz”25 ilan edilmektedir.  

Dokunulmaz yani pis kabul edilen ve Sudralar’dan daha aşağı görülen 

bu kimselere Parya, sonradan Hıristiyanlığı seçenlere ise dalit adı 

verilmektedir. Dolayısıyla Sudralar Eskiçağ Hindistan tarihi boyunca ağırlıklı 

olarak hem din temelli sebeplerden hem de kendilerinden daha aşağı olan bu 

sınıfların pozisyonlarına düşmemek için Kast Sistemi’ne sıkı bir şekilde 

sarılmışlardır. Fakat modern Hindistan’da bu durumu değiştirmek için sosyal 

ve siyasal olarak yoğun bir çalışma sürdürülmektedir26.  

Hindu inancına göre kasttan düşen kişi bir ölüden farksız kabul 

edilmekte ve tüm haklarından mahrum bırakılmaktadır. Öyle ki, ölü sayılan 

bu kişi kastını kaybettiği gibi bütün ailesini, yani karısı ile çocuklarını, 

arkadaşlarını, sosyal çevresini ve işini de kaybetmektedir. Hatta hiç kimse 

onunla yemek yemeye cesaret edemediği gibi, bir damla su bile 

verilmemektedir. Bunun sebebi ise, kastın uygulamalarına karşı gelenlere ağır 

cezalar verilmesidir27.   

Kast dışı kalan mağdura verilen cezalar incelendiğinde, ceza ilkesinin 

şahsiliği bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, kasttan atılan talihsiz kişi, 

uygulanan ağır yaptırımlara maruz kalırken, bu yaptırımlar kendisi ile sınırlı 

kalmayıp ailesini de etkilemektedir. Buna göre, kendi sosyal ortamından 

kovulan şahsın ailesi ömür boyu utanç içinde yaşamak zorunda kalırken 

evlenme çağına gelen kızları ile de evlilik yapmak yasaklanmıştır. Ayrıca bu 

kişinin erkek çocuklarına da hiç kimse kızını verememektedir28.  

 

 

25 Kastlar arasında dokunulmazlık terimi oldukça yaygındır. Bu terim Hindu inanışına göre 

günümüzde kullanılan anlamının dışında kullanılmaktadır. Buna göre, üst kasta mensup 

kişiler pis olarak kabul ettikleri alt kasttan olan kişilere fiziki olarak dokunma mesafesinden 

uzak tutulmalıdır. Bunun yanında alt kastların nefesinden bile hastalık ve pislik 

bulaşacağından nefes mesafesine bile yaklaşmalarına izin verilmemektedir. Kast 

Sistemi’ndeki dört kastın içinde bulunan Sudralar’ın yanı sıra Dalitler, Paryalar ve Dasalar 

da pis kabul edilmekle beraber üst kastlar bu gruplardan uzak durmaya çalışmaktadırlar. 

(Herold Kerbo, “History of the Indian Caste System and Its Impact On India Today”, Social 

Sciences Department College of Liberal Arts California Polytechnic State University, San 

Luis Obispo Fall 2010, pp. 22.) 
26 RRT. Research Response, “Refugee Review Tribunal”, Research Response Number: 

IND17453 Country: India Date: 23 Australia 2005, pp. 1-7. 
27 K, Freitas, a.g.m., p. 8. 
28 K, Freitas, a.g.m., p. 8.  
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Diğer taraftan eski dönemlerde kasta geri dönüş hakkında pek bilgi 

bulunmazken, sonraki zamanlarda çok nadir de olsa kasta geri alınma ritüeli 

yapıldığı bilinmektedir. Bu ritüellerde kasttan düşen kişiyi kasta döndürmek 

için Hindularca kutsal kabul edilen ineğin süt, yağ, yoğurt, ürin ile dışkısından 

bir karışım hazırlanmaktadır. “Pancagavya” denilen bu karışım söz konusu 

kişi veya kişilere bir miktar içirilmek kaydı ile kasta döndürüldüğü kaynaklara 

yansımaktadır. Buna ek olarak kasttan düşen kişinin af dilemesi için kendini 

alçaltmak, uzak bir mabedi ziyaret etmek, Ganj Nehri’nde yıkanarak 

günahlarından arınmak, başını ve dilini kızgın demirle dağlamak gibi çeşitli 

zorlaştırılmış şartların bir kısmını yerine getirmek koşulu ile kasta dönme 

ritüeli düzenlenmiştir29. 

3.Kast Sistemi’nde Evlilik  

Hindistan coğrafyası dünya üzerinde oldukça geniş bir alanı içine 

almaktadır. Böylesine devasa büyüklüğe malik bir memlekette birbirinden 

bağımsız farklı gelenek ve inanca sahip birçok toplum yaşamıştır. 

Coğrafyanın ve iklimin etkisi, söz konusu toplumların hayatlarını birbirinden 

izole bir şekilde sürdürmelerine olanak sağlamıştır. Fakat Kast Sistemi’nin 

etkisi altında yaşayan toplumların, mensubu oldukları sınıfların kurallarına 

uymaları bazı kanunlar ile sabitlenmiştir.  

Kast Sistemi’nde Hint toplum yapısının sınıflara ayrılması, birçok 

alanda olduğu gibi ikili ilişkileri de etkilemiştir. Öyle ki, bu etkinin evlilik 

müessesesine de sirayet ettiği gözlemlenmektedir. Hint hukukunda birden 

fazla kadın ile evlenmek yasaldır. Fakat kastların sınıflarına göre bir erkeğin 

evlenebileceği kadınların adedi değişmektedir. Söz konusu kurala göre en üst 

kast, kendisinden alt kastlara oranla daha fazla kadınla evlenme hakkına 

sahiptir. Bu hak en üstten en alt kasta göre sırasıyla şöyledir; Brahmanlar 4, 

Kşatriyalar 3, Vaisyalar 2 ve Sudralar’ın yalnız 1 kadınla evlenebilmelerine 

müsaade edilmektedir. Hiçbir erkek kast mensubu, kendisinden yüksek bir 

sınıftan olan kadınla evlenememekte iken, bu kuralın kadınlar için biraz 

esnetildiği dikkat çekmektedir. Söz konusu esnemelerde isteğe göre, 

Brahmanlar’ın birinci karısı kendi sınıfından, ikincisi asker sınıfından, 

üçüncüsü Vaisya sınıfından ve dördüncüsü Sudralar’dan olabilmektedir30. Bu 

uygulama kendilerinden üst bir kasta mensup kadınla evlenmeme kaydı ile 

erkek Kşatriyalar ve Vaisyalar için de geçerlidir. Görüldüğü üzere düşük kasta 

mensup bir kadın kendisinden yüksek kasta üye olan bir erkeğin istemesi 

 

 

29 Kemal Çağdaş, “Hindistan’da İnek Kültü ve Bu Kültün Menşei Üzerine Bir Araştırma”, 

Ankara Üniversitesi DTCF. Dergisi, Cilt: 13, Sayı:1-2, 1955, s. 54. 
30 Sadri Maksudi Arsal, Umumi Hukuk Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1948, 

s. 45-46.  
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doğrultusunda onunla evlenebilmekte ve bu konuda bir sıkıntı 

yaşamamaktadır31. Fakat hemen şunu belirtmek gerekir ki, Hindistan tarihi 

boyunca kaynaklarda yer alan bilgiler ışığında kadınlara toplum içerisinde 

verilen değer göz önünde bulundurulduğunda bu kadına verilmiş bir hak 

olmamakla beraber daha çok erkeğin kendi seçimine hizmet etmektedir. 

Evlenme işlerinde birey kendi Gotra’sı32 dışında fakat mensubu olduğu 

kast içerisinden evlenmek zorundadır. Evlenme yolu ile kurulan bağlar kastın 

en önemli bağı olarak kabul edilmektedir. Brahman inancına göre, tasvip 

edilmediğinden dolayı boşanmalar çok zor şartlara dayandırılmaktadır. Öte 

yandan Eski Hint toplumu erkek egemen bir toplum olduğundan kadının fazla 

söz hakkı bulunmamaktadır. Dul kalan kadınların tekrar evlenmesi günah 

sayılmakla beraber ömrünün kalanında yas tutması beklenmektedir. Kadınlara 

karşı bu baskı Hindistan’ın çeşitli yerlerinde halen devam ettirilmektedir33. 

Yüksek sınıftan olan bir erkeğin kendinden düşük sınıfa ait bir kadınla 

evlenmesine “anuloma” adı verilirken, kadının kendisinden yüksek sınıftan 

olan bir erkek ile evlenmesine “pratiloma” denmektedir. Fakat yukarıda 

belirttiğimiz gibi bunun tam tersi bir durum kesinlikle yasak olup, kabul 

edilemez olarak algılandığından ağır cezai yaptırımlara başvurulmaktadır. 

Yani yüksek bir kasttan olan kadın kendinden düşük bir kasta mensup olan 

erkekle evlenememektedir. Böyle bir olay cereyan ettiğinde hem kadın hem 

de erkek kasttan atılmaktadır34. 

Eski Hindistan’da Hindu kadınlar için evlenme yaşı 8 iken, Hindu 

erkekler için yaş şartı bulunmamaktadır. Ancak erkeklerin evlenebilmesi için 

dini terbiyenin ve eğitimin sona ermesi gerekmektedir35. Diğer bir deyişle dini 

eğitimini alan bir erkek çocuğun, kaç yaşında olursa olsun evlenmek için 

önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Görüldüğü üzere Kast Sistemi’nde 

küçük yaşta evlilikler yasal sayılmakla beraber bu durumu bir adım daha ileri 

götüren Manu, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu 24 yaşındaki, 12 yaşındaki bir 

 

 

31 Müslüme Melis Çeliktaş, Gupta Tarihi ve Kültürü, T.T.K., Ankara 2019, s.112. 
32 Gotra; aynı cedden geldikleri sanılan zümreye verilen isimdir. Baba “Gotra”sı içinde 

evlenmek kesin olarak yasaklanmıştır. Diğer bir deyişle Kast Sistemi’nde ensest ilişkiye 

müsamaha gösterilmemektedir. (Mualla Uydu Yücel, Hindistan Tarihi, T.C. İstanbul 

Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul 2010, s. 13.) 
33 Radhakamal Mukerjee, “Caste and Social Change in India”, The American Journal of 

Sociology, The University of Chicago Press, Vol. 43, No 3, November 1937, p. 379. 
34 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.112. 
35 S. M. Arsal, a.g.e., s. 44., B. Stein, a.g.e., s. 94 
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kız çocuğunu da 30 yaşındaki bir erkeğe uygun sayarak kız çocuklarının 

yetişkin bir erkek ile evliliğini meşru saymıştır36.  

Eski Hint hukukunda 1. Brahman/Brahma, 2. Daiva 3. Arsha (Rişiler) 

4. Pragapatya 5. Asura 6. Gandharva 7. Rakshasa 8. Paisaka olmak üzere sekiz 

çeşit nikâh usulü görülmektedir. Bu nikâhların ilk dördü kanuni, makbul ve 

şerefli diğer dördü ise kanuni olmasına karşın şerefli ve makbul 

sayılmamaktadır37.  

 

4. Kast Sistemi’nde Nikâhlar 

Makbul Nikâhlar 

1- Brahman/Brahma (Brahmanlar Nikâhı): Bu nikâh çeşidinde damat 

Brahman’dır. Evlendirilecek kız için damadı babası seçmekte, nikâh ise kız 

babasının evinde veya bir ruhaninin evinde yapılmaktadır.38 Nikâhların en 

itibarlısı sayılan bu nikâhta kızın babası kızını mücevherlerle donatmakta ve 

böylece kızını onurlandırmış bir şekilde bir Brahman’a sunmaktadır. Fakat 

kızın babasının kızına çeyiz vermediği veya gelinin çeyizinin damat 

tarafından karşılandığı evlilik ise alt seviyede kabul edilmektedir.39 

2-Daiva (Tanrılar Nikâhı): Evlendirilecek kız için koca, ruhaniler yani 

din adamları tarafından seçilmek kaydı ile yapılan nikâhlardır. 

3-Arsha (Evliyalar Nikâhı): Kıza talip olan kişi gelin adayının 

babasının evine giderken, iki öküz ya da inek götürerek kurban kesmektedir. 

Bu nikâh çeşidinde de görüldüğü üzere Hint toplumunda kurban kesmek 

geleneği oldukça yaygındır. Fakat söz konusu bu toplumun kutsal saydıkları 

ineği kurban etmeleri oldukça şaşırtıcıdır. 

4- Pragapatya: Kızın babasının rızasıyla fakat dini merasim 

yapılmaksızın akd olunan nikâhlar bu gruba girmektedir. 

Bu dört nikâhta babanın rızası esastır. Kızın fikri sorulmamakta ve 

nikâh masraflarını kızın babası ödemektedir. 

 

 

 

 

 

36 B. Stein, a.g.e., s. 94. 
37 The Laws of Manu, The Sacred Books of the East, Translated by Various oriental scholars, 

(Edit. F. Max Müller), Vol XXV, At the Clarendon press, (translated with extracts from seven 

commentaries) Orford 1886, p. III. 21. 
38 S. M. Arsal, a.g.e., s. 44. 
39 B. Stein, a.g.e., s. 94. 
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Diğer Nikâhlar 

5- Asura (Musikişinaslar Nikâhı): Babanın rızası haricinde ve kızın 

iradesi neticesinde olan nikâhtır. Hint dini inanışına göre uygun bir nikah şekli 

olarak algılanmaktadır. Fakat şerefli bir nikâh olarak görülmemektedir. 

6- Gandharva (Fena ruhlar, cinler nikâhı): Karşılıklı alım-satım 

şeklinde yapılan nikâh türüdür. Bu nikâhta baba kızını para veya mal 

karşılığında satmaktadır. 

7- Rakshasa (Pehlivanlar Nikâhı): Kızın erkek tarafından kaçırılması 

neticesinde olan nikâhlardır. 

8- Paisaka (Cadılar Nikâhı): Kızın ırzına tecavüz neticesinde uygulanan 

nikâhtır.40 Bu nikah hakkında detaylı bilgi bulunmamakla birlikte tecavüze 

uğrayan bakire kızın, tecavüzcüsü ile zorunlu olarak evlendirilmesi şeklinde 

uygulanmış bir nikah olduğu fikri ağır basmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz nikâhların tamamında karı ve kocanın birbirine 

karşı sadakatli olmaları esas alınmaktadır. Bazı kaynaklarda evlilik sonrasında 

karı veya kocanın birbirini aldatması suç kabul edilmiş ve cezası yakılarak 

idam etme şeklinde belirlenmiştir. Fakat kadının erkeğe oranla değeri önemli 

ölçüde düşüktür. Kadın önce babasının, sonra kocasının, kocası öldüğünde ise 

erkek çocuklarının velayeti altına girmek mecburiyetindedir. Çocuklar ise 

babalarının velayeti altındadırlar.41  

 

Sonuç 

Avrupalıların, Portekizce “casta” kelimesinden türettikleri Kast terimi 

Hindistan coğrafyasındaki sosyal sınıfları ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Ancak bazı Hindu tarihçileri Hint Kast Sistemi’ni ifade etmek için renk 

anlamına gelen “Varna” teriminin kullanılması gerektiği üzerinde 

durmaktadırlar. Birbirinden farklı olan bu görüşlerin en büyük sebebi Kast 

Sistemi’nin oluşumuna zemin hazırlayan etkenlerin birbirinden ayrı olarak 

düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu farklı görüşler Eski Hint 

toplumunun sosyal yapısında bulunan dört ana kast sınıfının varlığını 

değiştirmemektedir.  

Hindistan alt kıtasında temeli atılarak gelişen Kast Sistemi’nde, 

yukarıdan aşağı doğru sırasıyla Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaisyalar ve 

Sudralar olarak adlandırılan dört ana sınıf ortaya çıkmıştır. Genel itibariyle 

 

 

40 S. M. Arsal, a.g.e., s. 44-45. 
41 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 46. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

686 

Kast Sistemi’nde dört sınıf ele alınsa da kastların kendi aralarında alt kastlara 

bölünmesiyle daha birçok başka sınıf ortaya çıkmıştır.  

Nitekim kast gruplarının aralarındaki ilişkilerin tamamen kutsal 

metinlerden ve din adamlarının hazırladıkları kurallardan oluşan yasa 

hükümleri ile belirlendiği anlaşılmaktadır. En meşhur kanun metni ise, 

Manu’nun kendi adını taşıyan kanunlarıdır. Manu Kanunları’nda ağırlıklı 

olarak kastların yapması ve yapmaması gereken kurallar bulunmaktadır. 

Yasaların emrettiği hükümleri yerine getirenler kurtuluşa erdiği gibi bunun 

tersi olarak mevcut yasalara uymayanlar günah işlemiş sayılarak 

cezalandırılmaktadırlar.  

Yine yasaya göre, Brahman öldürmek, krala karşı gelmek, kendi 

kastından başka bir kasta geçiş yapmak gibi suçlar büyük günah sayılmakta 

ve söz konusu cürümleri işleyenler ise kasttan atılmaktadırlar. Kast dışı kalan 

bu kişiler ile birlikte aileleri de bazı cezai uygulamalara maruz kalmaktadır. 

Kasttan atılan üyeler tekrar kasta dönememektedirler. Bunun yanı sıra dönem 

dönem kast dışı kalan kişilere bazı ayrıcalıklar sağlandığı da bilinmektedir. 

Öyle ki, kasttan düşen kişi için bir ritüel düzenlenerek onu tekrar kasta 

kazandırma gayreti gösterilmiştir.  

Öte yandan yasa metinlerinden kadının toplum içerisindeki statüsü de 

öğrenilmektedir. Bu noktada Kadınlara verilen değer bağlamında geçmişten 

günümüze doğru bir zaman çizelgesinde iyiden-kötüye doğru değişiklik 

görülmektedir. En eski kayıtlarda kadınların bazı ritüellere katıldığı hatta 

ritüel yönetiminde bulunduğu bilgisine rastlansa da zaman içerisinde onların 

bu hakları ellerinden alınarak kısıtlandıkları ve bazı zor şartlar altında 

yaşadıkları anlaşılmaktadır.  

Bununla birlikte Eski Hint toplumunda çok eşlilik yasal kabul 

edilmektedir. En üst kasttan en alt kasta doğru azalmak kaydıyla, erkeklerin 

birden fazla kadın ile evlenmelerine olanak sağlanmıştır. Üst kasta mensup bir 

kişi alt kasttan bir kadınla evlenebilmekte fakat aynı durum üst kast mensubu 

kadın için geçerli sayılmamaktadır. Bunların haricinde Kast Sistemi’nde sekiz 

farklı nikâhtan bahsedilmektedir. Bunların dört tanesi makbul ve şerefli, diğer 

dördü ise daha alt derecelerde yapılan nikâh olarak görülmektedir. Ayrıca 

küçük yaşta evliliklerin normal karşılandığı Hindu toplumunda, Brahman 

inancına göre kızların 8 yaşından itibaren evlenmelerinde bir mahsur 

görülmemektedir. Erkeklerde ise, dini eğitimini almak kaydıyla evlilik 

konusunda herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.  

Kısacası kast, bilindiği gibi dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan 

çok sayıda karmaşıklığı olan ve yalnızca Hindistan’a özgü bir sosyal 

sistemdir. Aryanlar ile geliştiği düşünülen bu tabakalaşma bin yıllar boyunca 

ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet ve haksızlık olarak büyük oranda devam etmiştir. 
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Fakat bazı dönemlerde kasta ve Kast Sistemi’ne tepki olarak çeşitli akımların 

ortaya çıktığını da görmek mümkündür. Bu akımlardan en önemli olanı ise; 

Budizm olarak bilinen yeni bir din öğretisidir. Budizm MÖ 6. yüzyılın 

sonlarından MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısına kadar gelişim göstermiş, fakat 

Brahmanizm’in destekçisi olan kralların faaliyetleri neticesinde MÖ 440 

yıllarından sonra etkisini büyük ölçüde kaybetmeye başlamış ve bu etki 

alanlarını tekrar Brahmanizm’e bırakmaya yüz tutmuştur.  

Kast Sistemi’nin binlerce yıl devam etmesinin nedenleri ise; din, soy, 

meslek, krallıkların üniter bir yapısının olmaması, farklı yasalar, yeniden 

doğum inancı, birbirine düşman kabileler, coğrafyanın özellikleri, sosyal yapı 

ile farklı gelenekler en önemli etkenler olarak görülmektedir. 
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ESKİÇAĞ'DA HİNDİSTAN'DA KAST 
SINIFLARI 

 
Yusuf KILIÇ  

Mehmet Hanifi DİNÇ  

 

Giriş 

İnsanoğlu, yeryüzünde tüm yaratılmış varlıkların içerisinde aklını, dolayısıyla 

akıl sayesinde geliştirdiği birçok tekniği kullanarak diğer yaratılmışlara karşı 

üstünlük sağlamıştır. Fakat tüm bunları yaparken doğaya karşı çoğu zaman 

acımasız ve adaletsiz davranmıştır. Dahası bu adaletsiz davranışları kendi 

hemcinsine karşı da uygulamıştır. Öyle ki dinin hüküm edici etkisi altında 

oluşturulan hukuki normlarla yürütülen bu adaletsizlik, toplum içerisinde 

başta maddi olmak üzere eğitim, inanç, sosyal yapı ve daha birçok alanda 

kendini göstermiştir1. Nitekim hemen her Eskiçağ toplumunun sosyal 

yapısında bu eşitsizliği görmek mümkündür. Fakat dünya üzerinde yaşamış 

kadim medeniyetler arasında bu durum farklılık göstermektedir. Bu 

farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda Eski Hint Medeniyeti adaletsiz 

hak dağılımından nasibini en fazla alanlar arasında yerini almıştır. 

Öyle ki, Eskiçağ Hint toplumunu diğer Eskiçağ toplumlarından ayıran 

birtakım özellikleri mevcuttur. Söz konusu bu özelliklerin başında toplumun 

belli tabakalara ayrılmış olması gelmektedir. Toplumu belli sosyal tabakalara 

ayıran bu sisteme Kast Sistemi (Caste System) adı verilmiştir.  

“Kast” tabiri Portekizce casta sözcüğünden türemiş olup, kelimenin 

buradaki esas anlamı kabile, aşiret, ırk olmakla beraber sandık, çekmece, 

anlamları da vardır. Eski Hindistan’da bu kavramın yerine zaman zaman renk 

anlamına gelen ve bazı bilim insanları tarafından sınıf olarak ifade edilen 

Varna terimi de kullanılmıştır2. 

 

 

 Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ykilic@pau.edu.tr 
Doktora Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 

dincmehmet@outlook.com 
1 Geniş bilgi için bkz. Yusuf Kılıç-Elvan Eser, “Eski Mezopotamya Hukukunda Dini Normlar”, 

Belgi, S.11, 2016, s.133-150. 
2 Vivek Kumar, “Inequality in India; Caste and Hindu Social Order”, Transcience 2014, Vol. 

5, Issue 1, p. 36. 
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Kast Sistemi’nde ilk etapta dört ana kast bulunurken, eski zamanlardan 

günümüze doğru gelindikçe kendi aralarında alt kastlara ayrılarak artma 

eğilimi göstermiştir. Hatta kast sayısındaki bu artış o kadar fazla olmuştur ki 

modern Hindistan memleketinde var olan kastların sayısı 5 bin olarak ifade 

edilmektedir3. Fakat kastların sayısı ne derecede artarsa artsın Brahman sınıfı 

iki bin yıldan fazla bir süredir en üst kast olarak yerini korumaktadır. 

Eski Hindu toplumunda bir dini yaşam biçimi gibi algılanan Kast 

Sistemi’nin birçok kuralı bulunmaktadır. Bu kurallar çoğunlukla Brahman adı 

verilen din adamlarının ve dindar kralların kayıt altına aldıkları yazıtlar ve 

diğer yazınsal materyallerden oluşmaktadır. Söz konusu kayıtlarda kastların 

uyması gereken kuralların yanı sıra bu kurallara uymayanlara verilen cezalar 

bulunmaktadır. Bunların haricinde aynı yazılı kayıtlarda Hint Kast 

Sistemi’ndeki sınıflar ve bu sınıfların belirli özelliklerini görmek mümkündür. 

 

1-Kast Sınıfları ve Belirli Özellikleri 

Eski Hint toplumunu diğer toplumlardan ayıran ve bunun göze çarpan 

en önemli özelliği olan Kast Sistemi’ni genel anlamda kısaca özetlemek 

gerekirse; Her kast bir isme sahiptir ve kast mensupları farklı bir topluma 

girdiği zaman kendi adları ile birlikte mensubu oldukları kastın ismini de 

söylemek zorundadır. Ayrıca kişinin giyindiği kıyafetin rengi, üyesi olduğu 

kastı göstermesi açısından bu durumu pekiştirmektedir. Kast üyeleri arasında 

dayanışma vardır. Büyük ve kalabalık kastlar şubelere ayrılmıştır. Şubelere 

ayrılan kastlar ile şubeler arasında yükseklik ve konum bakımından dikkat 

çeken bir mertebe zinciri bulunmaktadır4.  

Hindular kutsal saydıkları için inek eti yememektedirler. Buna karşılık 

Brahmanlar ise, kurban olarak kesilmiş etleri yemelerine rağmen kurban eti 

olmayan hiçbir hayvanın etini yememeye gayret göstermektedirler. Genel 

olarak bir Hindu kendisinden aşağı kasttan biri ile yemek yiyemediği gibi 

aşağı kasttan birinin gölgesinin yemeğin üzerine gelmesi bile yüksek kastlar 

arasında pislik olarak görülmektedir5. Fakat kastlar arasında bazı yemek 

ikramları bunların dışındadır. Örneğin; bir Brahman bir Sudra’dan Pacca6 

 

 

3 Sanjay Sonawani, “The Origins of the Caste System “A New Perspective, Pushpa Prakashan, 

Pune, India, November 2017, p. 5. 
4 Radhakamal Mukerjee, “Caste and Social Change in India”, The American Journal of 

Sociology, The University of Chicago Press, Vol. 43, No 3, November 1937, p. 379.  
5 Mualla Uydu Yücel, Hindistan Tarihi, T.C. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim 

Fakültesi, İstanbul 2010, s. 13-14 
6 Eritilmiş tereyağı ve su ile yapılmış bir çeşit yemek. 
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denilen yemekleri kabul ederken, Kachcha adı verilen diğer yemekleri ise 

sadece kendi kastından veya yüksek kasttan olan kişilerden kabul etmektedir7.  

Bununla birlikte Kast, Hindu toplumu içerisinde insanları oymak ve 

devlet gibi bağlardan ayrı olarak birbirine bağlamakta veya statülerine göre 

ayrı tutmaktadır. Kişi bu kastlardan hangisine üye olacağını kendisi 

belirleyemediği gibi hangi kast içerisinde dünyaya gelirse o kastın bir üyesi 

olmakta ve ölene kadar bu üyeliği değiştirilememektedir8.  

Ayrıca kast pramiti içerisinde bulunan bu dört kast sınıfının üyelerinin, 

bir toplum içerisinde mensubu oldukları sınıfı göstermek için kendilerini 

tanımlayan bir işaret bulundurmaları zorunlu kılınmış ve her kastın öteki 

sınıflar karşısında nasıl davranılması gerektiği konusu ise kesin kurallar ile 

belirlenmiştir9. Diğer yandan, Kast Sistemi’nde dört sınıfın görünüm olarak 

birbirinden ayırt edilebilmesi için kıyafetleri de farklı renklerde 

düşünülmüştür. Çünkü onlara göre en az kirliler Brahmanlar’dır ve en kirliler 

ise Sudralar’dır. Hindular, kirli ve temiz olan sınıfları ise, farklı renklerde 

kıyafet kullanarak birbirinden ayırmışlardır. Kastların birbirlerini tanımak 

amacıyla uyguladıkları kıyafet renkleri ise şöyledir; Brahmanlar beyaz, 

Kşatriyalar sarı, Vaisyalar kırmızı ve Sudralar siyah giymektedir.10 

Kşatriyalar’ın sembolü olan sarı renk aynı zamanda Budacıların da 

elbiselerinin rengidir11.  

Diğer taraftan Hinduların kutsal kitaplarından olan Rigveda’nın 

içeriğinde varna terimi renk anlamına gelmektedir12. Bununla birlikte 

Bhagavad Gita’da13 renkler yani varna hakkında bazı bilgiler verilmektedir. 

 

 

7 Herold Kerbo, “History of the Indian Caste System and Its Impact On India Today”, Social 

Sciences Department College of Liberal Arts California Polytechnic State University, San Luis 

Obispo Fall 2010, p. 16. 
8 V. Kumar, a.g.m., p. 36.; L. Nagaraj, “Current Cate System in India”, IJARIIE-ISSN(O)-

2395-4396, Vol. 3, Issue 6, 2017, p. 1656. 
9 William H. McNeill, Dünya Tarihi, (çev. Alaeddin Şenel), İmge Kitabevi Yayınları Ankara 

2002, s. 123-124. 
10 Burton Stein, Hindistan Tarihi, (çev. Müfit Günay), İnkılap Kitabevi Yayınları, İstanbul 

2015, s. 54. 
11 Bir Hint efsanesine göre aydınlanmak için evini ve ailesini terk eden Buda, eski yaşamını 

hatırlatmaması için kıyafetlerini değiştirmek ister. Gökteki tanrılar bu isteğini duyar ve 

tanrılardan biri avcı kılığında Buda’nın yanına gelir. Buda üzerindeki beyaz kıyafetleri avcıya 

vererek, avcının sarı renkli kıyafetlerini alıp giyinir. Günümüzde bile Budacı keşişler sarı renkli 

kıyafet giyerler. (Walter Ruben, Eski Metinlere Göre Budizm, Hazırlayan: Lütfü Bozkurt, 

Okyanus Yayıncılık, 3. Basım, İstanbul 2000, s. 91.) 
12 S. Sonawani, a.g.m., p. 26. 
13 Mahabharata Destanı’nın belli bir bölümünü içermektedir ve yedi yüz beyitten oluşmaktadır. 

MÖ II. yüzyılda derlenmiş olduğu kabul görmektedir. Bhagavad Gita; güneş tanrısı Vişnu ile 
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Bu bilgilere göre Beyaz; saflık, barış, uyum, doğruluk, bilgelik, inanç, sevgi 

ve affediciliği, Kırmızı; kahramanlık, cesaret, istikrar, beceriklilik, cömertlik 

ve asilliği, Sarı; ticaret, tarım ve sığır yetiştiriciliği ile ilişkilendirilirken, Siyah 

renk ise; farklı alanlarda hizmeti ifade etmektedir14. Siyah rengin Sudralar’la 

özdeşleştirildiğinden de anlaşılacağı üzere bu renk Hindu toplumunda pisliğin 

sembolü olarak görülmektedir.  

Kast pramitine göre ilk üç kast yani din adamları, yöneticiler ve 

tüccarlar iki kere doğmuş olarak kabul edilmektedirler15. Sudralar yani en 

düşük olan kastlar ise bir kere doğmuş olarak kabul edilir ve toplumun en pis 

ve değersiz kesimi olarak görülüp horlanmaktadırlar16. Üst kastlar, Sudralar’ı 

kontrol altında tutmak için bu durumu karma teorisi ile dini bir temele 

oturtmuşlardır. Buna göre alt kastlar iyi işler yaparak ve üst kastlara hizmet 

ederek bir sonraki yaşamlarında bir üst kasta geçebilmektedirler. Aksi halde 

bu grubun ikinci doğumlarında ya bir hayvan ya da bitki olarak dünyaya 

gelineceğine inanılmaktadır. Bu inanış daha net bir ifadeyle günümüzde 

reankarnasyon denilen döngü ile büyük bir paralellik göstermektedir17. 

Yeniden doğuş inancı, Eskiçağ Hindistan toplumlarında, özellikle Vaisyalar 

ile Sudralar’ın bir sonraki yaşamlarında daha üst bir konumda dünyaya 

gelecek olma umuduna sıkı sıkıya bağlanmalarına sebebiyet vermiştir. Ancak 

bu umut erkekler ile kadınlar arasında farklılıklar göstermektedir. Öyle ki, 

Hint Kast Sistemi’nin üyesi olan bir erkek sonraki yaşamında daha üst bir kast 

sınıfına dahil olarak doğma çabası ve inancı içerisindeyken, kadınlar için bu 

durum aynı değildir. Hint sosyal yapısının erkek egemen bir düzen içerisinde 

olmasından dolayı kadınlar bir sonraki yaşamlarında ancak erkek olarak 

dünyaya gelmeyi umut etmektedirler18.  

Bununla birlikte Kast Sistemi’ndeki sınıfları MÖ 200 ile M.S. 100 

yılları arasında yapılmış olduğu düşünülen19 Manusmriti veya diğer adıyla 

Manu Kanunları’nın içeriğinde görmek mümkündür. Hatta Manu 

 

 

Smkhya Yoga felsefesini anlatmaktadır. (Detaylı bilgi için bkz. Cemil Kutlutürk, Hindu Kutsal 

Metinleri Upanişadlar, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, s. 62.) 
14 Anu Thakrar, “The Origins of the Caste System in India Vs. (and how it relates to) The 

Formation of Race in America”, Illinois Vesleyan University, Undergraduate Review, Vol. 13, 

Issue 1, Article 4, p. 2. 
15 V. Kumar, a.g.m., p. 36.; L. Nagaraj, a.g.m., p. 1656. 
16 S. Sonawani, a.g.m., p. 20. 
17 H. Kerbo, a.g.m, s. 24-25. 
18 İlhan Güngören, Buda ve Öğretisi, Yol Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 21. 
19 A. Thakrar, a.g.m., p. 2. 
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Kanunları’nda bu sınıflar dört ana gruba ayrılmaktadır20. Kast Sistemi 

içerisindeki dört sınıftan biri olan Aryan rahipleri, kendilerini bu grubun en 

üst noktasına yerleştirmişlerdir. Fakat bu üstünlük anlayışı dönemsel olarak 

farklılık göstermiştir. Başlangıçta ilk iki kast yani din adamları ve yönetici 

kesimi birbirlerine eşit iken, ilerleyen dönemlerde bu eşitlik değişim 

göstererek Brahman sınıfının lehine sonuçlanmıştır. Metinlerden anlaşıldığı 

kadarıyla din olgusu, Brahmanlar’ın diğer sınıflardan daha üstün olarak kabul 

görülmesinde en önemli itici güç olmuştur. Öyle ki, kast grupları, Manu 

Kanunları’nın içeriğinde yer almasıyla birlikte dini bir boyut kazanarak “ilahi 

vahiy” olarak algılanmaya başlanmıştır21.   

Görüldüğü üzere din, Eskiçağ Hindistan toplumunda büyük öneme 

sahip olmuştur. Hindular bu dönemde dini vecibelerini yerine getirmek için 

çeşitli ayin ve ritüeller de düzenlemişlerdir. Hatta her kastın kendine has tören 

ve ritüelleri mevcuttur. Genel olarak 7 ile 9 yaş arasındaki erkek çocuklara 

şenlikler düzenlenerek boyunlarına ip asılmakta ve bu ip ölene kadar onun 

boynunda kalmaktadır. Bu şenliklerde düzenlenen ritüellerden sonra çocuk 

tam olarak bir Hindu sayılmaktadır. Ayrıca yapılan şenlikler Brahman’ın 

bilgisi dahilinde olmakta ve bu şenliklere bir Brahman başkanlık etmektedir22. 

 

2-Hint Kast Sınıfları 

a)-Brahmanlar; Brahman teriminin kökeninin dini bir önem taşıdığına 

ve tanrı Brāhma’dan geldiğine inanılmaktadır. Smritilere23 göre, Brahmanlar 

tanrı ve evreni iyi bilirler çünkü bütün yaşamlarını dini bilgiler öğrenmeye 

adamışlardır24. Soylarının kurban edilen kişilerden geldiğini savunan 

Brahmanlar’ın, tenlerinin açık renkli olması nedeniyle diğer sınıflardan üstün 

kabul edildikleri görülmekte ve bazı kaynaklarda Kşatriyalar ile eşit oldukları 

belirtilmektedir25.  

 

 

20 The Laws of Manu, The Sacred Books of the East, Translated by Various oriental scholars, 

(Edit. F. Max Müller), Vol. XXV, At the Clarendon press, (translated with extracts from 

seven commentaries) Orford 1886, p. I. 2. 
21 A. Thakrar, a.g.m., p. 2. 
22 M. U. Yücel, a.g.e., s. 13-14 
23 Smriti; Sanskritçe, hatırlayan, hatırlanmış, korunmaya değer şey, hafıza ve gelenek anlamına 

gelmektedir. Hikâye, destan ve kanunname gibi, insanlar tarafından yazılan ve çoğunlukla dini 

içerikli metinlerden oluşmaktadır. Hint dini ve sosyal hayatında etkilidirler. Kastların yapması 

ve yapmaması gerekenleri anlatırken bunların ceza ve mükâfatından da bahsetmektedir.  

(Detaylı bilgi için bkz. C. Kutlutürk, a.g.e., s. 59-60.) 
24 Müslüme Melis Çeliktaş, Gupta Tarihi ve Kültürü, T.T.K., Ankara 2019, s.109. 
25 T. W. Rhys Davids, Eski Hindistan’da Budizm, (Çev. Murat İnceayan), Okyanus Yayıncılık, 

İstanbul 2007, s. 57-58. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

694 

Eski Hindistan’da Brahmanizm inancına göre, Brahman ve Kşatriya 

birbirine bağlı ve diğer iki Varna’ya göre daha üstün sayılmaktadırlar. Buna 

göre, Brahman fedakârlık yapmakta ve asla hükmetmemektedir. Buna karşın 

Kşatriya ise kural koymakta, ancak asla fedakarlıkta bulunmamaktadır26. 

Ancak Manu Kanunları’nda geçen şu ifadeden de anlaşılacağı üzere Kast 

Sistemi’nde Kşatriya, Brahman’a bağımlıdır ve ondan daha aşağı bir 

seviyededir. Bu üstünlük Manu Kanunnamesi’nde “…kökeninin 

üstünlüğünden, kısıtlayıcı kurallara riayet etmesinden ve özel 

yaptırımlarından dolayı Brahman kastların efendisidir”27 sözleriyle ifade 

edilmektedir. 

Beyaz tenli ve açık renkli oldukları tahmin edilen Ari/Aryan ırkının 

Hindistan’a yerleşmesinden sonra dini liderlik altında, askeri ve siyasi bir 

birleşme gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu düşünceye göre; zamanla 

Hindistan’ın kuzeybatı bölgesindeki Aryan halkı söz konusu birleşmeden 

ayrılarak bir din zümresi oluşturmuştur. Oluşan bu din zümresine Brahman 

adı verilmiştir. Daha net bir ifade ile Aryanlar Hint coğrafyasına geldikten 

sonra bir rahiplik kurumu oluşturmuş28 ve kutsal sayılan Veda adındaki dini 

şiir/öğretiyi meydana getirmişlerdir. Yerli Hintlilerin inancını madde ile ilgili 

olarak görmüş ve kendileri uhrevi bir inanç oluşturmuşlardır. Eski toplumlara 

sosyal bir düzen getirmiş ve mevcut durumu geliştirerek halkı çeşitli sınıflara 

ayırmışlardır.29  

Manu’ya göre bir Brahman aç kaldığında krallık güçsüzleşmektedir. Bu 

sebepledir ki, Brahmanlar ülkeyi yöneten kraldan karşılıksız toprak almakta 

ve bu toprakları işlemektedirler. Yalnızca dini işlerle meşgul olmayıp birçok 

farklı alanda faaliyet gösteren Brahmanlar’ın en önemli işlerinden bir tanesi 

de hükümdara danışmanlık yapmaktır. Hemen her alanda ve her yerde 

oldukları gibi saraydaki en ayrıcalıklı kişiler de onlardır. Öyle ki, bir Brahman, 

kralın haremine kadar girip bir perde arkasından haremdeki cariyelerle 

konuşabilmektedir. Diğer sınıflara oranla birçok ayrıcalıkları olan bu din 

adamlarının öldürülmesi kesinlikle yasaktır. Hindu inancına göre bir 

Brahman’ı öldürmek bir Hintlinin yapabileceği en ağır suçlardan 

 

 

26Madhusudan Subedi, “Some Theoretical Considerations on Caste”, Dhaulagiri Journal of 

Sociology and Anthropology, Vol. 7, 2013, p. 59. 
27 The Laws of Manu, p. X, 3. 
28 W. H. McNeill, a.g.e., s. 136. 
29 Sadri Maksudi Arsal, Umumi Hukuk Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1948, 

s. 30. 
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sayılmaktadır. Öte yandan Brahmanlar tüm bu ayrıcalıklara rağmen 

bencillikten uzak bir yaşam sürmeli ve yoksullara yardım etmelidirler30.  

Bununla birlikte Eskiçağ Hindistan toplumundaki sınıflar arasında en 

yüksek ve en seçkin sınıf olan Brahmanlar hayatlarının 20 yılını öğrenme ile 

geçirdikten sonra artık öğretmen olarak genç askerlere ve öteki Brahmanlar’a 

dinin esaslarını öğretme yetkisine sahip olmuşlardır. Hayatlarının sonuna 

doğru ormanlara çekilerek ibadetlerine burada devam etmiş ve toplumdan 

büyük oranda uzaklaşmışlardır. Brahmanlar’ın çoğunluğu zengin olmakla 

beraber nadir de olsa fakir olanları da bulunmaktadır. Devlet işleri ile 

ilgilenmediklerine dair bir izlenim vermektedirler. Fakat Brahmanlar’ın 

devlet işlerine arka plandan müdahale ettikleri birçok kaynaktan 

anlaşılmaktadır. Örneğin; kral ülke yönetimi için dini bir yasa çıkaracağı 

zaman bu yasanın içeriğini Brahmanlar’a danışarak istişare etmek zorundadır. 

Ayrıca kralın kendisine yardımcı olması amacıyla bir tane Brahman seçtiği 

çeşitli kaynaklara yansımıştır. Bunlardan başka Brahmanlar’ın bazen kaza 

işlerine baktıkları da görülmektedir. Hatta kurulan tüm mahkemelerde bir tane 

Brahman’ın bulundurulması da zorunlu kılınmıştır31. Öte yandan 

Brahmanlar’ın hiçbir hukuki meselede taraf olamamaları gerekmektedir. 

Ayrıca emanet kabul edebilmekte, Vaisya ve Sudralar ile her türlü akit 

yapabilmektedirler32. 

Brahmanizm’in öğreticileri ve dönemin en aydın kişileri olarak kabul 

gören Brahmanlar’a göre; kralların en önemli asli görevlerinden biri de din 

adamlarına hediyeler sunup bağışta bulunmasıdır.33 Başlangıçta yalnızca 

kralların verdikleri hediye ve bağışlar zaman içerisinde alt kastlar tarafından 

da verilmeye başlanmıştır. Özellikle zengin köylü ve kentli kesim de hediye 

vermeyi alışkanlık haline getirerek din adamları zümresi olan Brahmanlar’a 

bir çeşit kutsiyet atfetmiş ve onların rızasını almaya çalışmıştır.34  

Brahman'lar diğer kastlardan hediye olarak arazi, para veya tahıl 

armağanı gibi çok değerli kalemleri kabul etmektedir35. Brahmanlar’ın dini 

 

 

30 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.109. 
31 S. M. Arsal, a.g.e., s. 38. 
32 S. M. Arsal, a.g.e., s. 49-50. 
33 Brahmanlar’ın hediye ve bağışlara olan tutkuları Budacılar tarafından ciddi şekilde 

eleştirilerek onların bilgilerini para karşılığı satan bezirganlar olarak değerlendirilmiştir. Öyle 

ki Brahman okullarında eğitim gören bir öğrenci hocasının yiyecek ve işlerini yapmak 

zorundadır. Eğitimi bittikten sonra hocasına çeşitli hediyeler vermek ve bağışta bulunması 

gerekmektedir. (W. Ruben, a.g.e., s. 69.) 
34 Nirmal Kumar Bose, “Class and Caste”, The Economic Veekly, 1965 July 28, s. 1339.; W. 

Ruben, a.g.e., s. 68. 
35 M. Subedi, a.g.m., p. 61.  
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vecibelerden sonra en fazla tarımla uğraştıkları kraldan ve diğer kastlardan 

hediye olarak tarla aldıklarından anlaşılabilmektedir. Bunun yanında eski 

Hindu kaynaklarında Brahmanlar’ın keçi ve inek çobanı olarak kendilerini 

kiraya verdikleri bilgisi de mevcuttur36.  

Ayrıca paraya ihtiyaçları olduğunda tüm kast sınıflarından borç 

alabilmektedirler. Alt kast mensupları, başta Brahmanlar olmak üzere yüksek 

sınıflara borç para vermeye mecburdurlar. Bir Brahman başka bir 

Brahman’dan borç almış ise hiç kimse onu borcunu ödemeye 

zorlayamamaktadır.  Bir asker bir Brahman’dan borç almış ise kralın emri ile 

onu ödemeye mecburdur. Fakat diğer sınıflar borçlarını ödemezlerse 

cezalandırılmaktadırlar. Eğer bir askerin bir Brahman’dan alacağı varsa ve bu 

Brahman iflas etmiş ise kimse onu cezalandıramamaktadır. Eğer Vaisya 

sınıfına mensup birinin Brahman’dan alacağı varsa Brahman’ın merhametine 

sığınmaktan ve yine de alacağını tazmin edememişse açlık grevine girmekten 

başka bir çaresi bulunmamaktadır. Eğer açlık grevi Vaisya’nın ölümüne sebep 

olursa bu Brahman için ayıp ve utanılacak bir durum olmaktan öteye 

gitmemektedir37. 

Brahmanlar’ın birincil görevi olan din adamlığı ile birlikte 

suçlandıklarında mahkemelerde kendi kendilerini yargılayarak 

cezalandırdıkları da bilinmektedir. Nitekim, eski kayıtlarda bir Brahman’ın 

işlediği suç yüzünden yine başka Brahmanlar tarafından cezalandırıldığı 

yazılmaktadır. Yargılanan Brahman’ın suçunun ne olduğuna dair bir 

açıklamanın bulunmadığı bu kayıtlara göre, üç Brahman, suç işleyen bir 

Brahman’ın önce sakalını, sonra da başını kesmişlerdir. Cezalandırmanın 

ardından öldürülen Brahman için bir ritüel düzenlemişlerdir. Düzenlenen bu 

ritüelde cesedin üzerine kül dökmek suretiyle onu bu dünyadan ve yaşadığı 

köyden sürgün etmek amaçlanmıştır38. 

Hükümdarın yanında bulunan Brahmanlar, din, yargı ve ülke yönetimi 

gibi alanlar başta olmak üzere savaş ve barış gibi konularda söz sahibi 

olmuşlardır. Öyle ki yağmurun yağması ve savaşların kazanılması onların 

yapacağı dualara bağlanmıştır. Brahmanlar’a verilen bu kutsiyet bir süre sonra 

yine Hint toplumu içerisinde bazı tepkilere ve reddiyelere sahne olmuştur. Bu 

tepkiler sonucunda Hindistan coğrafyasında Brahmanlar’ın öğretisi olan 

Brahmanizm’e tepki olarak MÖ 520-440 yılları arasında Budizm’in ortaya 

 

 

36 T. W. Rhys Davids, a.g.e., s. 61. 
37 S. M. Arsal, a.g.e., s. 49-50. 
38 T. W. Rhys Davids, a.g.e., s. 62. 
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çıkacağı ve yayılacağı görülecektir39. Hint Kast Sistemi’ne karşı olarak ortaya 

çıkan Budizm’e göre; iktidarın kendi şahsi çıkarları yerine halkın çıkarlarını, 

dolayısıyla refahını ve güvenliğini sağlaması gerektiği düşüncesi ağır 

basmaktadır40. Bu düşünce Budizm’in ortaya çıkışından belli bir süre sonra 

Brahmanizm’e üstünlük kurarak Hindistan’da hızlı bir şekilde yayılmasını 

sağlamıştır. Fakat bu üstünlüğün ilerleyen zamanlarda tekrardan 

Brahmanizm’e geçtiği eski Hint kaynaklarından anlaşılmaktadır. 

Smritilere göre; Gupta Devleti kurulmadan önce Brahmanlar 

yaşadıkları coğrafi yerler ile mensubu oldukları mezhep ve kollar 

çerçevesinde bazı sınıflara ayrılmışlardır. Gupta Devleti’nden kalan yazıtlarda 

onlar Yacurveda Brahmanlar’ı, Sāmaveda Brahmanlar’ı, Atharvaveda 

Brahmanlar’ı ve Rigveda Brahmanlar’ı şeklinde dört farklı isim altında 

toplanmışlardır. Fakat böyle bir sınıflandırmanın nedeni hakkında henüz net 

bir bilgi bulunmamaktadır41.  

Kaynaklarda Brahman kelimesi din adamı anlamına gelirken bu din 

adamlarının bıraktığı yazıtlara da Brahmanalar ismi verilmektedir.  Veda 

sonrası döneme ait olan Brahmanalar’ın, Mahācanapadalar’ın Hindistan’a 

hâkim olduğu dönemde yani MÖ 800-500 yılları arasında kayıt altına alındığı 

tahmin edilmektedir. Veda metinlerinde bahsi geçen Brahmanalar’da özellikle 

kurban42 konularına ağırlık verilmiştir. Bu sebepledir ki Brahmanalar, kurban 

bilimi/ayini ile ilgili metinler olarak bilinmektedir.43 Ayrıca Brahmanalar’ı 

yorumlamak gibi yalnızca Brahmanlar’a ait olan birçok haklar, ağırlıklı olarak 

değişmeden günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.  Üstelik Modern 

Hindistan’da Brahmanlar din adamlığı görevlerini icra ettikleri gibi doktor, 

mühendis ve avukat gibi mesleklerde de aktif olarak rol oynamaktadırlar44. 

 

 

 

39 Ali İsra Güngör-Cemil Kutlutürk, “Upanişadların Temel Kavramları, Getirdiği Yeni 

Yaklaşımlar ve Hint Dini ve Felsefesi Dünyasına Katkıları”, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 

2009, Cilt 12, Sayı 35, s. 32. 
40 Mahmut Arslan, “Eski Hind Siyaset Felsefesine Genel Bir Bakış”, Felsefe Arkivi, 0/26, 1987, 

s. 125. 
41 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.109-110. 
42 Hint inanışlarının büyük kısmında insanda üçüncü bir ruh daha vardır. Bu ruh insan ölünce 

bedeninden ayrılarak, ölen kişinin yaşadığı evin çevresinde kötü bir ruh olarak veya bir hayalet 

biçiminde yaşamını sürdürür. Bu yüzden ölen kimsenin akrabası ruhu memnun etmek için 

kurban kesmek zorundadır. (W. Ruben, a.g.e., s. 127.) 
43 Yalçın Kayalı, Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü, Çizgi Kitabevi, Konya 2018, s. 49. 
44 L. Nagaraj, a.g.m., p. 1657. 
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b)-Kşatriyalar/Racanya: Sanskritçede “Kşatra” kelimesi yönetim, 

güç ve egemenlik anlamına gelmektedir45. Nitekim “Kşatra” Hindistan’da 

asker, yönetim kademesi ve memur konumunda bulunan zümreye verilen bir 

isimdir. Ayrıca kral, zabitler, komutanlar ve idari memurlar bu sınıftan 

oluşmaktadırlar. Bunlar ülkenin savunması ve idaresinden sorumludurlar. 

Bununla birlikte Kşatriyalar bulundukları konum itibariyle mal varlıkları 

açısından zengin bir sınıftır. Tanrılara kurban kesmek, dini kitapları okumak, 

hayır işleri ile uğraşmak46, tahıl ödemesi karşılığında halkı korumak, orduda 

yer almak, orduyu yönetmek, devlet idaresinde bulunmak ve Varna’yı 

korumak Kşatriyalar’ın diğer önemli görevleri arasındadır47. 

Diğer taraftan Kşatriyalar, Hindistan topraklarını istila eden Aryan 

kabile liderlerinin soyundan geldiklerine inanmaktadırlar. Yedi kuşak 

boyunca anne ve baba taraflarının saflıklarını kaybetmediklerini iddia ederler. 

En özel soy olduklarını savunan Kşatriyalar “açık renk güzel bir varlık bulur 

ve tüm haşmetiyle görünür” cümlesiyle soylarını tanımlamaya 

çalışmışlardır48.  

Ayrıca Hindu inanışına göre, hükümdarın halkını korumak için usta bir 

savaşçı olması gerekmektedir. Bir Kşatriya’nın kral seçilebilmesi ve herkes 

tarafından meşru kabul edilebilmesi için üç sac ayağı gerekmektedir. Bu sac 

ayaklarından birincisi; hâkim sülaleye mensup olmak (soy), ikincisi; askeri 

sınıf tarafından seçilmiş olmak, üçüncüsü ise; Brahmanlar tarafından tasdik 

edilmiş49 olmak gerekmektedir. Tüm bu şartları taşımayan kişilerin başa 

geçtiği görülse de bahsi geçen şartların tamamına sahip olanlar ise tüm halkı 

tarafından kral olarak tanınmışlardır50.   

 Eski Hint toplumuna göre bir Kşatriya cesur, uyanık, atik, cömert, 

disiplinli, alçak gönüllü ve metanetli olmalıdır. Bu noktada Kşatriyalar, 

Brahmanlar’la birlikte diğer kastlara oranla söz sahibi, daha iyi, daha üstün ve 

karşı gelinemez olarak görülmektedirler51. Ancak Kşatriyalar’ın, 

Brahmanlar’a göre kendilerini daha yüksek konumda gördükleri bir 

dönemden de bahsedilmektedir. Hatta bu üstünlük düşüncesi Kşatriyalar ile 

Brahmanlar arasında birçok çekişmeye sahne olmuştur52. Fakat eski Hint 

kaynaklardan da anlaşılacağı üzere bu üstünlük mücadelesi çok fazla 
 

 

45 H. Kerbo, p. 14. 
46 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 38. 
47 M. Subedi, a.g.m., p. 59. 
48 T. W. Rhys Davids, a.g.e, s. 57. 
49 Bu durum Orta Çağ’da Hıristiyan kilisesinin krala taç giydirme eylemine benzemektedir. 
50 S. M. Arsal, a.g.e., s. 37. 
51 H. Kerbo, a.g.m., s. 14. 
52 S. Sonawani, a.g.m., p. 26. 
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sürmemiş ve yerini Brahmanlar’a bırakmıştır. Bunun sebebini Kerbo; 

Brahmanlar’ın kendi kendilerine yeterli görülmesinin yanında Kşatriyalar’ın 

Brahmanlar’dan yardım almadıklarında bir yanlarının eksik olmasına 

inanılmasına bağlamaktadır. Ona göre, Brahmanlar’ın yardımı olmadan 

yönetici sınıfı olan Kşatriyalar, görevlerini yeterince yerine 

getirememektedirler53. Ancak, Eskiçağ Hindistan toplumunun koşulsuz inanç 

anlayışları Brahmanlar’ı, Kşatriyalar’dan üstün duruma getirdiği eski Hint 

kaynaklarından açıkça anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, bir 

Kşatriya’nın kral seçilebilmesi ve krallığın meşruluğu bağlamında gereken üç 

özellikten birinin Brahmanlar’ın onayını almasından geçmektedir. Gerçekten 

de Hindu inancının her kademesinden anlaşılacağı üzere teokratik bir düzenin 

ağır bastığı Kast Sistemi’nde Brahmanlar’ın diğer sınıflarda olduğu gibi 

Kşatriyalar’ın da üstünde bir yer edinmesine ortam sağlamıştır. 

Veda döneminde Kşatriyalar’a “Racanya” ismi verilmiştir. Veda 

döneminden bu yana Kşatriyalar savaşçı ve yönetici olarak bilinmektedir. 

Hindu inanışına göre onlar insanları kötülüklerden koruyarak kötüleri 

cezalandırmaktadır. Öte yandan Kşatriyalar’ın da tıpkı Brahmanlar gibi çeşitli 

alt gruplara ayrıldığı bilinmektedir. Edebi metinlerde sıkça geçen Kşatriyalar 

yine bu metinlerde Süryavamşi, Somavamşi, Puruvamşi, Krathakaişika, 

Nipavamşi ile Pandya gibi alt sınıflara ayrılmaktadırlar. Görevleri karşılığında 

hükümdarları tarafından ödüllendirildikleri yine kaynaklara yansıyan diğer 

bilgiler arasındadır. Ancak hükümdara vergi verme yükümlülükleri 

bulunmakla birlikte bu vergi çok ağır değildir. Kşatriyalar tıpkı ruhaniler gibi 

ayrıcalıklı bir sınıf sayıldıkları gibi onlara Vedaları okuma hakkı da 

verilmiştir. Ayrıca Upayana adı verilen bir tören yapmakla yükümlüdürler. 

Ancak, Vedaları Brahmanlar gibi başkasına öğretme zorunlulukları 

bulunmamaktadır. Brahmanizm inancına göre Kşatriyalar, Brahmanlar’ın 

himayesinde olmadan huzur ve refah bulamadıkları gibi Brahmanlar da 

onlarsız yükselemez. İki sınıf birbiriyle birleşirse hem bu dünyada hem öteki 

dünyada yükselirler54. Bu bağlam, Manu Kanunnamesi’ndeki bazı maddeler 

ile tezat oluştursa da Brahmanlar ve Kşatriyalar genel olarak birbirlerine 

bağımlı iki sınıf olarak yorumlanmaktadır. Fakat buna rağmen Kşatriyalar, 

zengin ve ayrıcalıklı bir kast sınıfı olan Vaisyalar ile kıyaslanamayacak kadar 

saygın bir sınıf olarak kast piramidinin üst noktasında statülerini 

korumaktadırlar.  

 

 

 

53 H. Kerbo, a.g.m., s. 14. 
54 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.110. 
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c)-Vaisyalar/Vaişyalar; Vaisyalar, ziraat ve ticaret işleri ile uğraşan 

bir sınıf olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Mal varlıkları icra ettikleri meslek 

dolayısıyla oldukça fazladır. Onları günümüz iş adamları ve meslek erbapları 

olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Vaisyalar’ın büyük bir kısmı ticaret 

ve üretim ile uğraşmışlardır. Hindistan’ın çetin coğrafi özellikleri ve uzak 

memleketlerle ticaret yapmaları göz önünde bulundurulduğunda oldukça zor 

bir meslek icra etmişlerdir. Fakat yaptıkları ticaret neticesinde bu 

faaliyetlerinin onlara kazandırdığı zenginlikten mümkün mertebede 

faydalanmışlardır. Vaisyalar’ın, ticaret haricinde asker olarak ta görev 

yaptıkları bilinmektedir. Gerçekten de MS. 300-700 yılları arasında hüküm 

süren Gupta Devleti’nin dışarıdan maruz kaldığı akınlar neticesinde 

Kşatriyalar yetersiz kalınca belli bir dönem Vaisyalar ve hatta Sudralar’dan 

da asker olarak faydalandığı bilgisini eski Hint kaynaklarından 

öğrenilmektedir55. Ayrıca Vaisyalar tüm bu görevleri ve yükümlülüklerinin 

dışında toplumun düzenini ve güvenliğini de sağlamamışlardır56. 

Vaisyalar Hint topraklarında yoğun ve başarılı bir şekilde ticaret 

yapmışlardır. Bu başarıyı kurmuş oldukları lonca sistemine ve coğrafya 

bilgisine borçludurlar. Kendi aralarında çok iyi örgütlenmiş olan lonca 

teşkilatı içerisinde yaklaşık olarak 18 meslek dalının olduğu tahmin 

edilmektedir. Hindistan coğrafyasında lonca teşkilatında yer aldığı düşünülen 

meslekler; ahşap işçileri, taş işçileri, dokumacılar, dericiler, çömlekçiler, fil 

dişi işçileri, kumaş boyamacıları, mücevher işçileri, balıkçılar, kasaplar, 

avcılar, aşçılar, berberler (sabun yapımcıları), çiçekçiler, denizciler, hasır 

işçileri ve boyacılardan oluşmaktadır. Loncaya dahil olan bu mesleklerin 4 

tanesi kesin olarak bilinirken diğer mesleklerin dahil olup olmadığı henüz tam 

olarak açıklık kazanmamıştır57. Fakat bu mesleklerin haricinde tuğla 

imalatçıları ve duvar ustalarının da olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim, 

MÖ 2000’li yıllardan sonra yıkıldığı düşünülen ve İndus Vadisi’nde yer alan 

Mohenjo Daro ile Harappa şehirlerinde bile bu mesleklerin icra edildiği 

arkeolojik veriler ışığında açıklığa kavuşturulmuştur58. 

Mezopotamya’dan Anadolu’ya gelerek ticaret yapan Asurlu tüccarların 

kendi aralarındaki davalarını görmek için kurmuş oldukları Karum 

Mahkemeleri59 gibi Hindistan’daki tüccarların da mahkemelerine bakan bir 

 

 

55 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.110-11. 
56 H. Kerbo, a.g.m., s. 14. 
57 T. W. Rhys Davids, a.g.e, s. 84-88. 
58 Burjor Avari, India; The Ancient Past (A history of the Indian Sub-continent From c. 7000 

bc to ad 120), Routledge, New York 2007, p. 46. 
59 Asurluların MÖ 1974-1719 yılları arası dönemi kapsayan zaman dilimine Asur Ticaret 

Kolonileri Devri denilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Yusuf Kılıç, Eskiçağ Aile Hukuku, 
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kurumdan söz etmek mümkündür. Hintli lonca üyelerinin davalarının 

görüldüğü kurum hakkında detaylı bilgi bulunmasa da kendi aralarında 

anlaşmazlığa düşen bu tüccar ve meslek erbaplarının davaları maha-setthi 

denilen Yaşlılar Loncasının Reisi tarafından görüldüğü eski Hindistan 

kaynaklarında geçmektedir. Bazı dönemlerde ise, “Yaşlılar Meclisi”nin 

başkanlarından veya yaşlı denilen meclis üyelerinden jetthaha veya pamukha 

olarak bahsedilmektedir60.  

Ayrıca Vaisyalar, refah seviyelerinin yüksek ve mal varlıklarının çok 

olması sebebiyle Brahmanlar’a çeşitli hediyeler ve para vermeye mecbur 

bırakılmışlardır. Bunun yanında Vaisyalar, yaptıkları ticaretten elde ettikleri 

gelirin bir kısmını krala vergi olarak ödemişlerdir.61. Ticari ve mesleki 

ilişkileri neticesinde tüm kastlarla belirli ölçülerde bağlantılar kurmuşlardır. 

Bu bağlantıların getirmiş olduğu zaruret/imtiyaz doğrultusunda Vaisyalar’ın, 

pis kabul edilen Sudralar ile de her türlü ticari anlaşma yaptıkları eski Hint 

kaynaklarından anlaşılmaktadır62.  

 

d)-Sudralar/Şūdralar: Bazı Hint tarihçilerine göre, geçmişte 

Sudralar’ın yönetim erkini elinde bulundurdukları ve krallık görevlerini icra 

ettikleri63 düşünülse de Varna Sistemi’ne göre, onlar en aşağı kast sayılmakta 

ve en ağır işleri yapmakla yükümlüdürler. Manu Kanunları’nın I. bölüm 91. 

maddesine göre, Sudralar diğer üç kasta hizmet etmek zorundadırlar64. 

Sudralar iş için kiralanan ve hizmet sağlayan esmer tenli insanlar olarak da 

tanımlanmışlardır65. Sudralar’ın Kast Sistemi’ne dahil olmalarının dışında bir 

esirden pek farkları bulunmamaktadır. Hayatları boyunca kendisinden yüksek 

üç sınıf için çalışmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca piramidin tepesindeki üç 

kastın sahip olduğu haklardan mahrum bir sınıftır. Barahmanizm öğretisinde 

piramidin ilk üç tabakası Aryan kökenli, Sudralar ise Hindistan’ın yerlileri 

 

 

“Asur, Babil ve Hitit Devletlerinin Yıkılışına Kadar” Çizgi Kitabevi, Konya 2014, s. 127. 

Asurlu tüccarların yerel krallara yaptıkları anlaşmalar sayesinde, Anadolu’nun yerli 

insanlarına karşı kendilerini güvence altına almışlardır. Ayrıca kendi aralarında ve yerel halk 

ile münasebetleri neticesinde çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla da çeşitli 

bölgelerde Koloni Mahkemeleri kurmuşlardır. Detaylı bilgi için bkz. Hasan Ali Şahin, 

“Anadolu’daki Eski Asur Koloni Mahkemeleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi 1, 2006, s. 121-138. 
60 T. W. Rhys Davids, a.g.e, s. 84-88. 
61 H. Kerbo, a.g.m., s. 14. 
62 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 49. 
63 S. Sonawani, a.g.m., p. 4.  
64 The Laws of Manu, a.g.e., p. I. 91. 
65 T. W. Rhys Davids, a.g.e., s. 58. 
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olarak kabul edilmektedirler66. Manu Kanunnamesi’nde geçen, “Brahman 

kelimesi uğur ve saadet, kşatrya kudret ve himaye, vaisya servet ve cömertlik, 

sudra ise zillet ve itaat manalarını ifade eder” bu tanımlama ile Sudralar’a 

toplum nazarında biçilen değer tüm çıplaklığıyla görülmektedir67.  

Eskiçağ Hint toplumunda üst kastlar tanrılara kurban kesmek, dini 

törenler düzenlemek ve Vedaları okuyarak başkasına öğretmek gibi imtiyaz 

sayılan etkinlikler yapabiliyorken, Sudralar bu tarz hak ve imtiyazlardan 

yoksun bırakılmıştır. Sudralar kirli ve pis kabul edildiklerinden, Brahmanlar 

ve Kşatriyalar gibi tapınaklara girememekte ve dini ritüellerde 

bulunamamaktadırlar. Fakat buna rağmen toplumun üst kastlarına hizmet 

etmek ve ayak işlerini yapmak için gerekli görülerek Kast Sistemi’nin 

içerisinde tutulmuşlardır68. Sudralar’ın ilk üç kasta verilen haklardan yoksun 

kaldığı bir diğer konu ise eğitim alanındadır. Öyle ki, Manu Kanunları’nda 

Sudralar’ın eğitim almaya uygun olmadığı ve üst sınıfların bunlara eğitim 

vermemesi gerektiği yazmaktadır. Dahası bu kanunu ihlal edenlerin 

cehenneme gideceği belirtilmiştir69.  

Eski Hint kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla Sudralar iki gruptan 

oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Aryanların Hindistan’a geldiklerinde 

üzerlerinde baskı kurdukları yerliler, ikincisi ise; Aryan ırkına mensup olanlar 

ile alt seviyedeki yerlilerin karışımından oluşan melez gruplardır70.  

Puranalar’da71, Sudralar’ın icra ettikleri görevlerinden 

bahsedilmektedir. Pis ve iğrenç kişiler olarak görülen Sudralar, Mālākara 

(çelenk yapıcı), Gandhika (parfümcü), Rācakes (hamamcı), Nāpita (berber), 

Şāndika (şarap tüccarı), Tāmbulika (yaprak, ot satıcısı), Suvarnika 

(kuyumcu), Manikāra (mücevherci), Vaikālika (elmas kesici) gibi çeşitli 

meslekleri belli bir ücret karşılığı yaparak hayatlarını idame etmişlerdir. 

Bunların haricinde Eski Dönem Hint toplumunda Nishāda (avcı), Kaivarta 

(balıkçı), Kārāvara (derici), Paulsaka (çöpçü), Vena (sepet yapıcısı), 

Rāthakāra (savaş arabası yapanlar) ile Mlecchalar da (Hintli olmayan 

yabancılar) Sudra sınıfına dahil edilmektedir72. 

 

 

66 W. H. McNeill, a.g.e., s. 133. 
67 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 39. 
68 H. Kerbo, a.g.m., s. 15. 
69 The Laws of Manu,  a.g.e., p. VII. 78-81. 
70 H. Kerbo, a.g.m., s. 21. 
71 Eski öyküler ve efsanelerin anlatıldığı, yazarları belli olmayıp, mitolojik birtakım adların 

yazar olarak gösterildiği kitaplara Purānalar denmektedir. (Korhan Kaya, Mitoloji Sözlüğü, 

İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997, s. 120. 
72 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.112. 
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Görünen o’ki, Sudralar yiyecek, içecek ve giyecek karşılığı uşaklık 

yapmışlardır. Öte yandan kendi icra ettikleri meslekler doğrultusunda 

ürettikleri ürünlerin bir kısmını alıp-satarak ticaret yapmış oldukları da 

günümüze ulaşan bilgiler arasındadır73. Daha sonraki dönemlerde ise, 

Sudralar’ın mesleklerinde bazı gelişmeler görülmektedir. Nitekim, 

Vaisyalar’ın yapmış oldukları hayvancılık mesleğini zaman içerisinde 

Sudralar’ın devralmaya başladığı gözlemlenmektedir74.  

Sudralar onlara tanınan yetki dairesinin dışına çıktıkları zaman sert bir 

şekilde cezalandırılmışlardır. Söz konusu cezalandırmalar Manu 

Kanunları’nın içeriğinde görülebilmektedir. Bu kanun kitabında; 

Sudralar’dan biri kendinden üst bir sınıfa karşı gelirse ayaklarına kızgın şiş 

sokularak, kulak ve dilleri kesilmek kaydı ile cezalandırıldıkları bilgisi yer 

almaktadır75. Kaynaklarda dil kesme cezasının Vedalardan bahsederek onları 

başkasına öğretme gibi durumlarında da uygulandığı anlaşılmaktadır.76. Bu 

bilgilerden de anlaşıldığı kadarıyla Sudralar’ın kendinden üst bir kasta verilen 

hak, yetki ve görevi izinsiz yapmaları yasaktır ve ağır cezalara 

çarptırılmaktadırlar.  Bu cezaların bazıları onların kasttan atılmaları ile 

sonuçlanırken bazıları da mallarının müsadere edilmesini kapsamaktadır. 

Nitekim Manu Kanunları’nda “En alt kasttan olan bir adam hırs yoluyla 

kendisinden daha üst kasttan kişilere ait bir iş yapıyorsa kral onu kovmalı ve 

malına el koymalıdır”77 ibaresi yer almaktadır. Yasadan da anlaşılacağı üzere 

Sudralar’ın üzerlerine vazife olmayan işlere el atmaları cezai bir durum 

gerektirmektedir ve mallarına el konulması dahil çeşitli yaptırımlarla 

karşılaşmaktadırlar. 

Öte yandan Budizm’in yayılmaya başlamasıyla78 birlikte Kast 

Sistemi’nin ağır ve katı kurallarının bir nebze yumuşadığı görülmektedir. Bu 

yumuşama en çok Sudralar lehine olmuştur. Öyle ki, bu dönemde Sudralar’a 

verilen ücretlerde iyileşme görülürken aynı zamanda kölelik ve ırgatlık 

görevlerinde de bir esneme hissedilmektedir. Hatta Veda döneminin sonlarına 

 

 

73 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.111. 
74 H. Kerbo, a.g.m., s. 14-15. 
75 The Laws of Manu,  a.g.e., VIII, 270-272. 
76 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.111. 
77 The Laws of Manu,  a.g.e., X, 96 
78 MÖ 6. yüzyıldan sonra Hindistan’da yeni bir din ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dine 

Buda’nın kurduğu din anlamına gelen Budizm denmektedir. Budizm ahlak, eşitlik, sevgi ve 

şefkat üzerine kurulu bir inanç sistemi olarak görülmüştür. Budizm, Brahmanizm’de özellikle 

Kast Sistemi’ne ve şekilciliğe karşı olarak ortaya çıkmıştır. Buda’nın öğretisine göre bir Sudra 

ile bir Brahman eşittir ve aralarında hiçbir fark yoktur. (Günay Tümer, “Budizm”, İslam 

Ansiklopedisi.org.tr/budizm, 14.04.2019, s. 1/13) 
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doğru Sudralar’a at kurban töreni ve cenaze törenlerinde at bakıcısı olarak 

görevler verilmeye başlanmış ve ilerleyen zamanlarda bu imtiyaz devam 

etmiştir79. 

Brahmanizm inancına göre, Hin Kast Sistemi’ndeki dört sınıfın en alt 

tabakası sayılan Sudralar’ın haricinde onlardan da aşağı kabul edilen birçok 

sınıfın olduğu bilinmektedir. Eski Hint kaynaklarında bunların çoğunluğunun 

Aryan ırkından olmadıkları ve dokunulmaz olduklarından bahsedilmektedir. 

Birbirlerinden birçok konuda farklı özellikler taşıyan fakat üst kastlar 

nazarında hiçbir değeri olmayan bu gruplar sırasıyla Paryalar, Köleler, 

Dalitler ve Mundalar’dır. Bunlardan başka yine Hint-Aryan ırkından olmayıp 

fakat Hindistan toprakları üzerinde yaşayan Pulindalar, Şabaralar, Kikatalar 

ve Hindistan anakarasında kurulan farklı küçük krallıklar ve topluluklar da 

bulunmaktadır. Bunlar da tıpkı diğer kast dışı topluluklar gibi dokunulmaz ve 

hiçbir hakkı olmayan azınlıklar olarak kabul edilmişlerdir80.  

 

3-Kast Dışı Sınıflar 

a)-Paryalar: Aryan ırkından olmayan ve herhangi bir sınıfa dahil kabul 

edilmeyen toplulukların başında Paryalar gelmektedir. Paryalar Sudralar’dan 

da aşağı bir tabaka sayılmaktadırlar81. Öyle ki; Sudralar hukukça tanınmışken, 

Paryalar’ın tanınması söz konusu bile değildir. Yani Sudralar’ın sosyal sınıflar 

arasında bir yeri varken, Paryalar tamamıyla hukuk dışında tutulmaktadırlar82. 

Öyle ki Manu, kendi adını taşıyan kanunlarında Paryalar’ın “köy ve kasaba 

dışında oturmaları, köpek ve eşeğin haricinde başka mal sahibi olmamaları 

gerektiğini”83 söylemektedir.  Kaynaklara göre Paryalar ölülerden kalan 

elbiseleri giyerler, sağlam çanak ve çömlek gibi kaplar kullanamazlar ve gece 

dolaşamazlar. Buna rağmen onlara cellatlık ve sahibi olmayan ölüleri 

kaldırmak gibi görevler verilmiştir.  Genel olarak kast dışı sayılan bu 

tabakaların başında bulunan kişiye Chandāla adı verilmektedir. Gupta 

Dönemi’ne (MS 300-700) kadar sayıları fazla olan Paryalar’ın söz konusu 

dönemden sonra sayılarının büyük oranda azaldığı kaydedilmektedir84.  

b)-Köleler: Eski Hindistan toplumunun hiyerarşik düzeni 

incelendiğinde Sudralar’dan daha değersiz, fakat Paryalar’dan biraz daha iyi 

konumda olan köleler ve esirlere rastlanmaktadır. Eski Hindistan’da bulunan 

 

 

79 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.112. 
80 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.111. 
81 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 39. 
82 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 39. 
83 The Laws of Manu,  a.g.e., X,51. 
84 M. M. Çeliktaş, a.g.e., s.111. 
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bu zümreler çeşitli nedenlerden dolayı köle olarak kabul edilmişlerdir. Manu 

Kanunları’na göre 7 farklı sebepten dolayı köle statüsüne düşülmektedir85.  

Bunlar aşağıdaki şartların oluşmasıyla ortaya çıkmaktadırlar.  

1- Savaşta esir düşmek 

2- Bir insanın kendini satması  

3- Borcunu ödeyememek  

4- Bir hür kadının esir bir erkekle gayrı resmi münasebette bulunmuş 

olması 

5- Dini görevleri ihlal etmek.86  

6- Köle ana ve babadan doğmak 

7- Hukuki bir cezalandırma ile özgürlüğünden mahrum edilmek87 

Kölelerin hiçbir hakkının bulunmamasının yanında köle sahibi 

kölelerini cezalandırabilmektedir. Fakat öldürme hakkına sahip değildir.88 

Hindu inanç ve yasaları köleleri ve kast dışı kabul edilen diğer dokunulmazları 

dini ayin ve ibadetlerden, kutsal kitaplara dokunmaktan ve onları okumaktan 

men etmektedir89.  Fakat Hindistan’daki kölelik müessesesinde, Eski Mısır, 

Mezopotamya, Yunan ve Roma dönemlerindeki kölelik müessesesinden farklı 

olarak çok sık azat edilme olayı görülmektedir. Ayrıca Hindistan’daki 

kölelerin sayıları az olmakla beraber bunların büyük çoğunluğu evlerde 

hizmetçi olarak çalışmaktadır. Dahası Hindistan’daki kölelerin diğer 

medeniyetlerdeki kölelere karşı uygulanan baskı ve zulüm gibi insanlık dışı 

davranışların olduğuna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir90. Öte yandan 

kölelerin içerisinde “dasa” denilen bir gruptan söz edilmektedir. Dasalar, 

borçlarından dolayı bu duruma düşenler ile savaşta ele geçirilmiş ana-babadan 

olma ya da hiçbir hakları olmayan köle kişiler olarak tanımlanmıştır.91  

Kast Sistemi’nin içinde bulunmayan, kendine özgü kültürleri olan 

başka bir grup da Mundalar’dır. 

 c)-Mundalar: Hindistan alt kıtasının bir kabilesi olan Mundalar, darı 

ve pirinç yetiştiriciliği yapmışlardır. Dolayısıyla Mundalar, Hinduların kültür 

çerçevesi içine girmeyen Hindistan’ın en eski yerlileri olarak kabul 

 

 

85 The Laws of Manu,  a.g.e., VII, 415. 
86 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 40. 
87 T. W. Rhys Davids, a.g.e., s. 59. 
88 S. Maksudi Arsal, a.g.e., s. 40. 
89 E. Ersöz, a.g.t., s. 24. 
90 T. W. Rhys Davids, a.g.e., s. 59. 
91 B. Stein, a.g.e. s. 66. 
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görmektedirler. Ayrıca bunlar sosyal yaşam, din ve dilleri bakımından 

Hindulardan ayrılmaktadırlar. Öyle ki, Mundalar’da temel olarak Hindularda 

olduğu gibi, Kast Sistemi yoktur. Kendilerine özgü bir dil (Munda Dili) 

konuşan bu yerliler aynı zamanda Hindu tanrılarına da inanmazlar. Dahası 

Mundalar’da baba hukukuna ve totemciliğe dayanan bir klan sistemi 

mevcuttur. Tüm bunlara rağmen Mundalar’ın bazı sosyal özellikleri ve 

yaşantıları bakımından Hindularla benzerlikleri de gözlemlenmektedir. Tıpkı 

Kast Sistemi’ndeki kurallara benzer bir şekilde Mundalar da evlenecekleri 

kişiyi dahil oldukları klan üyeleri arasından seçmek zorunda oldukları gibi 

farklı klana mensup kişiler ile bir arada yemek yiyememektedirler92.  

Mundalar’ın, Aryanlar tarafından mı Kast Sistemi’ne dahil 

edilmedikleri yoksa kendilerinin mi bu sisteme dahil olmamak için mücadele 

ettikleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan Mundalar'ın 

aksine çoğunluğu kasta dahil olup fakat yakın dönemlerde   Kast Sistemi’nden 

atılmış veya kendi istekleriyle Hristiyanlığa geçiş yaparak kast dışı kalmış bir 

grup vardır ki bunlara Dalit adı verilmektedir. 

d)-Dalitler: “Dalit” Hindistan coğrafyasında çoğunlukla Hıristiyanlığa 

geçen kişilere verilen isimdir. Bazı Hindu tarihçiler Dalitleri beşinci kast 

kategorisine yerleştirmektedirler93. Faka Dalitler Kast Sistemi’nden yaşamın 

her aşamasında dışlanmışlardır. Bu dışlanma sosyal alan, karar verme, siyasal 

süreçlere katılım, istihdam, maddi kaynaklara erişim ve ortak kültürel alan 

gibi birçok kategoride ele alınabilir94.  

Hindistan’da 2001 yılında yapılan nüfus sayım verilerine göre 

Dalitlerin nüfusu 166,6 milyon civarında olduğu ve bunun da Hint nüfusunun 

%8 ine tekabül ettiği görülmektedir95. Toplum içinde aşağılayıcı olarak 

algılanan pis işleri, Dalitler yapmaktadırlar. Fakat son yıllarda Dalitlerin 

şehirlere göç ederek eğitim kurumlarında eğitim görmeleri için teşvik edildiği 

bilinmektedir. Bu teşvik ağırlıklı olarak Dalit hareketi kurucusu Dr. B. R. 

Ambedkar tarafından yönlendirilmektedir96. Dalitler Hristiyanlığa geçiş 

yaptıklarından dolayı Hindistan’da onlar adına hak kazanmak için uluslararası 

 

 

92 W. Ruben, W. Ruben, “Hind’de Köy ve Şehir”, Ankara Üniversitesi DTCF. Dergisi., 1/3, s. 

31. 
93 Detaylı bilgi için bkz. (Vivek Kumar, “Dalits Studies: Continuities and Change, in Yogendra 

Singh (ed.)”, Indian Sociology (Volume 3): Identity Communication and Culture (ICSSR 

Research Surveys and Explorations), Oxford University Press, New Delhi 2014, p. 19-52. 
94 V. Kumar, “Inequality in India; Caste and Hindu Social Order”, p. 36-37. 
95 RRT. Research Response, “Refugee Review Tribunal”, Research Response Number: 

IND17453 Country: India 

Date: 23 Australia 2005, pp. 1-7. 
96 L. Nagaraj, a.g.m., s. 1657. 
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boyutta çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda Hristiyan inancına 

sahip Dalitleri ülke yönetiminde söz sahibi yapmak amacı güdüldüğü açık 

olarak görülmektedir. 

 

Sonuç 

Eskiçağ Tarihi boyunca insanoğlu yerleşim yeri olarak iklimi elverişli 

coğrafyaların tatlı su kaynaklarına yakın olan alanları tercih etmişlerdir. 

Yerleşik hayatın kazandırmış olduğu bazı olanakları fırsata çeviren insanoğlu 

nüfus artışına oranla kurmuş oldukları köy ve kentlerin büyümesiyle birlikte 

belirli kurallara ihtiyaç duymuş ve bunları geliştirmişlerdir97. Düzenin 

sağlanması açısından önem teşkil eden bu kurallar aynı zamanda inanç, 

maddi, siyasi vb. daha birçok sebepten etkilenerek insan toplumunun sınıflara 

ayrılmasına sebebiyet vermiştir.  

Eskiçağ medeniyetlerinin sosyal ve kültürel yapıları incelendiğinde bu 

sınıf farklılığını görmek mümkündür. İşte bu noktada sınıf farklılığın en 

yoğun yaşandığı medeniyetlerden biri olarak Eski Hint toplumu göze 

çarpmaktadır. Eskiçağ’da Hindistan memleketinde oluşmuş bu sınıf 

farklılığına ise “Kast Sistemi” adı verilmektedir. Hint Kast Sistemi’nde dört 

ana sınıftan bahsedilmektedir. Bunlar sırasıyla Brahmanlar, Kşatriyalar, 

Vaisyalar ve Sudralar’dır. 

Eski Hindistan’da ortaya çıkan bu hiyerarşik yapı bir piramide 

benzemektedir. Nitekim, Brahmanlar piramidin en tepesine yerleştirilmiş ve 

birçok imtiyaza sahip olmuşlardır. Brahmanlar’a sahip oldukları imtiyazları 

kazandıran birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin en başında din 

gelmektedir. Din olgusu ise, diğer üç sınıfa karşı sürekli bir baskı unsuru 

oluşturmuş ve toplumu sınıflar halinde yönetmede kullanılan en önemli 

argüman olarak kullanılmıştır. Brahmanlar’ın, dini metinleri okumak, çeşitli 

ritüelleri yönetmek, Vedaları halka öğretmek, krala yardımcı olmak ve 

mahkemelerde hazır bulunmak gibi görevleri bulunmaktadır.  

Kast Sistemi’nde ikinci sırada olan Kşatriyalar ise, başlangıçta 

Brahmanlar ile eşit bir statüye sahip oldukları hatta din adamlarından üstün 

oldukları dönemlerden bahsedilmektedir. Fakat konum olarak zaman 

içerisinde Hint kast piramidinin yukardan aşağı doğru ikinci basamağını 

oluşturan yönetici sınıfı statüsüne düşmüşlerdir. Başta kral olmak üzere devlet 

yönetimindeki memurlar, köy ve kasabaların reisleri vs. bu gruba dahildirler.  

 

 

97 Yusuf Kılıç-Elvan Eser, “Mezopotamya Kent Devletlerinin Kuruluş Nazariyeleri ve Etkin 

Bir Faktör Olarak Din”, Akademik tarih ve Düşünce Dergisi,  S. 2, 2019, s.519-545. 
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Sistemin üçüncü sınıfı ise çoğunluğu tüccar ve zanaatkar olan 

Vaisyalar’dır. Bunlar yapmış oldukları ticaretten elde ettikleri kazanç 

neticesinde oldukça varlıklı bir sınıf olmuşlardır. Ticari faaliyetleri 

münasebetiyle Sudralar dahil her kesimle münasebet kurmuşlardır. Vaisyalar 

aynı zamanda belli dönemlerde asker olarak ülkelerine hizmet etmişlerdir. 

Pramidin en alt kısmını ise Sudralar oluşturmaktadır. Değersiz ve pis 

kabul edilen Sudralar diğer üç kast sınıfının ayak işlerini yapmışlardır. Bir 

kere doğmuş olarak kabul edilen bu zümre, eğer üst kastlara itaat eder ve dini 

vecibelerini yerine getirirlerse öldükten sonra bir üst kast üyesi olarak tekrar 

doğacaklarına inanırlar.  

Sudralar’dan daha aşağı olan fakat Kast Sistemi’ne dahil olmayan 

birtakım gruplar da bulunmaktadır. Dönemin yasaları nezdinde hiçbir hakları 

bulunmayan bu halkların en önemlileri Paryalar, Dalitler ve Kölelerdir. Pis ve 

uğursuz sayılan bu grupların büyük çoğunluğu savaşta esir olarak alınan, 

borcundan dolayı kasttan atılan veya kendini bu borca karşılık satan, kastlar 

arası yasak olan ilişkiden doğanlar ve son dönemlerde Hristiyan dinine 

geçenler gibi kişilerden oluşmaktadır.  
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KARTACA’LI HANNİBAL 
 

Murat ORHUN 

 

Giriş 

Antik Çağı’n en büyük askeri önderlerinden olan Kartaca’lı Hannibal (MÖ 

247-183) Roma Cumhuriyeti’nin en zorlu düşmanı olmuştur. II. Pön 

Savaşı’nda (MÖ 218-201) İtalya’nın ortalarına kadar ilerleyerek Roma 

kuvvetlerini üç önemli savaşta [Trebia (MÖ 218), Trasimenus (MÖ 217), 

Cannae (MÖ 216)] yenilgiye uğratmıştır. Ancak, Roma’nın sabırlı stratejik 

hamleleri yenilgisinin yolunu açmış ve nihai çarpışma olan Zama’da (MÖ 

202) Roma’ya boyun eğmek zorunda kalmıştır. II. Pön Savaşı sonrası oluşan 

barış döneminde askeri bir önderden daha çok politikacı olarak görev yapmış, 

Roma ve Kartaca’daki siyasi rakiplerinin baskıları sonucunda da Anadolu’ya 

sürgüne gitmiştir. İlk önce Seleukos kralı III. Antiokhos, ardından Bithynia 

kralı I. Prusias’ın himayesinde askeri faaliyetlerde bulunan Hannibal, 

Roma’ya teslim edileceğini anlayınca Libyssa’da (Gebze?) intihar etmiştir. 

Günümüze değin pek çok araştırmacı mezarını bulmak için çaba 

göstermişsede kesin bir sonuç alınamamıştır. M. Kemal Atatürk’ün mezarın 

bulunması, etrafının düzenli bir park haline getirilmesi ve üzerine bir anıt 

dikilmesi yönündeki arzusu ancak kendisinin yüzüncü doğum yılı olan 1981 

yılında yerine getirilebilmiş ve Gebze’de Hannibal adına bir anıt mezar 

yaptırılmıştır. Bunun yanı sıra Hannibal’in ismi yine Gebze’de Anibal 

Anadolu Lisesi’nde yaşatılmaktadır. 

 

Hannibal’in Soyu, Yetişmesi Ve İberia’daki Faaliyetleri 

Hannibal, askeri önderlerden ve tüccar hükümdarlardan gelen aristokrat Barca 

ki, Kartaca dilinde  yıldırım/parlak anlamındadır, hanedanına mensup bir 

ailenin ferdi olarak MÖ 247 de Kartaca’da dünyaya gelmiştir. Bu hanedan, 

Kuzey Afrika’nın Sahel bölgesinin güneyindeki geniş arazilere sahip idi. 

Babası ünlü Kartaca’lı komutan Hamilkar olup, annesi hakkında adı da dahil 

olmak üzere çok şey bilinmemektedir ve Kartaca’daki başka bir aristokrat 

aileden geliyor olması muhtemeldir. Hannibal, ailenin altı çocuğunun 
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dördüncüsüdür ki, kendisinden evvelki üç kız kardeşin isimleri meçhul, 

sonraki iki erkek kardeşin isimleri ise, Hasdrubal ve Mago’dur.  Ebeveyni ona, 

Kartaca dilinde “Baal, bana karşı cömert/merhametli ol” manasına gelen dini 

açıdan zengin bir isim olan Hannibal’i verdi. Kartaca’nın baş tanrısı olan Baal, 

kendisini gök gürültülü fırtınalarda ortaya çıkaran bereket tanrısıydı. 

Hannibal’in eğitiminin ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, genç bir 

aristokrat oğlandan bekleneceği şekildeydi. Ona ihtimalen okumayı ve 

Homeros’un destanlarından bazı kısımları, Aristoteles’in de mantığını 

öğretmiş Sosylos adında Yunan’lı bir edebiyat öğretmeni olduğundan başka 

bir şey söylemek güçtür. Aristoteles’in öğrencisi Büyük İskender ve onun 

askeri başarıları hakkında Hannibal’in çok şey biliyor olması, ihtimalin en 

azından Aristoteles kısmını doğrular niteliktedir. Hannibal’in politik 

konularda liderlik ve dil öğretmeni olan bu Yunan’lı, gelecek nesillerde onun 

nasıl tasvir edileceğini belirlemiş ve İtalya’daki seferine de eşlik etmiştir. 

Ayrıca, Nepos’un: “Rhodos’lulara hitaben Yunan dilinde kaleme alınmış, 

Roma komutanı G. Manlius Vulso’nun Asya’daki askeri harekatlarını içeren 

bir eserini vardı” yazımı, onun iyi bir edebi geçmişe sahip olduğunun 

kanıtıdır. Valerius Maximus, Hannibal hakkında ilginç bir hikaye anlatır. 

Hannibal ve erkek kardeşleri birbirleri ile güreşirler iken, Hamilkar: 

“evlatlarım, Roma’nın sonunu getirmek için yetişen arslan yavrularıdır” 

diyerek konuklarına iftiharla övünürmüş. Böyle bir şey gerçekten yaşandı ise, 

babasını memnun etmek isteyen ve övüncünden gururu okşanan genç 

Hannibal’i hayal etmek mümkündür. 

 

Hannibal’in doğduğu MÖ 247 yılı Hamilkar’ın devam etmekte olan I. 

Pön Savaşı’nda (MÖ 264-241) Kartaca birliklerinin büyük bir kısmına komuta 

edeceği askeri görevi, Kartaca’nın yönetim organı Gerousia’dan aldığı yıldı. 

Gerousia, toplumun üst sınıfı olan varlıklı tüccarlar ve toprak sahiplerinden 

oluşan oligarşik bir senato olup, anayasal yapıya sahip Kartaca’da Halk 

Meclis’i tarafından yapılan kanunları ve seçilen devlet memurları ile 

komutanları onaylar, savaş ve barışa karar verirdi ki, yapısı dolayısıyla askeri 

eylem konusunda muhafazakar ve dikkatli olma eğiliminde olur, ticari 

çıkarları korumayı tercih ederdi. Dolayısıyla, Barca gibi askeri ailelerin, eğer 

doğrudan bir tehdit olmaz ise, genelde Gerousia ile araları açık olurdu. 

Hannibal altı yaşında iken MÖ 241 de Sicilia’nın batısında gerçekleşen 

Aegates Deniz Savaşı Kartaca’nın hezimeti ile sonuçlandı. Böylece, 

Roma’nın deniz aşırı genişlemeye başladığı I. Pön Savaşı sona erdi. Yapılan 

antlaşma, Kartaca’nın Batı Akdeniz’de yelken alma ve ticaret yapma 

yönündeki tarihi haklarına son verecek nitelikte idi. Kartaca’dan gelen 

zorunlu geri dön emrine gönülsüz bir şekilde uyan Hamilkar, Sicilia’dan 

sinirli bir şekilde anavatanına geldi. Hannibal, MÖ 241 ila 238 yılları arasında 
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ailesinin Roma’ya karşı nefret içerikli konuşmalarını dinler iken, tıpkı babası 

gibi fikirler benimseye başlamış olmalıdır. Zira, Hamilkar’ın zihninde en çok 

tarttığı şey Roma’dan intikam almak idi. MÖ 237 de Hannibal’in hayatı geri 

dönülmez bir şekilde değişti. Hamilkar, 3.200 gümüş talentum savaş 

tazminatının Roma’ya ödenebilmesi için gümüş madenleri açısından zengin 

İberia’ya gitme iznine Gerousia’yı ikna etti. Bu sefer öncesi Hannibal’i Baal 

Tapınağı’na götürdü ve tanrıya sunulan kurbana elini koydurarak Roma’ya 

karşı ebedi bir düşmanlık yemini ettirdi. Baal gibi tanrıların önünde yapılan 

bu tür yeminlerin bozulamayacağını bilen Hannibal hayatının sonuna kadar 

yeminine sadık kalmıştır. Roma’nın diğer bir düşmanı Seleukos kralı III. 

Antiokhos’a bunu anlatmış olması, olayın ruhunda derin izler bırakmak 

suretiyle ilk gün kadar tazeliğini muhafaza ettiğinin delilidir. 

Roma nezninde, Hamilkar’ın düşmanlığı oğluna geçmiş ve eylemlerini 

başlatmıştır. İmparatorluk döneminde Pön Savaşları’nın tarihini inceleyen 

Romalı yazarlar, bu düşmanlığı derin ve kişisel hale getirmişlerdir. Yukarıda 

değinilen Valerius Maximus’un aktarımı; Polybios’un ayrıntılı şekilde tasvir 

ettiği Baal’e sunulan kurban ritüeline eşlik eden ebedi düşmanlık yemini; 

Livius’un: “II. Pön Savaşı’nın hikayesi, Hannibal’in Roma’ya karşı 

düşmanlık yemini ettiği anda başlamıştır” yazımı; Seneca’nın, Hannibal’i 

zalimliğin ve acımasızlığın örneği olarak sunumu bu yaklaşıma örnek 

gösterilebilir. Hamilkar ve Hannibal’de vücut bulan Kartaca’nın Roma’ya 

nefreti ne kadar derin ise, Roma’nın zaferi o kadar büyüktü ve de Kartaca’nın 

yok edilmesi için haklı sebep idi. Bu bağlamda, imparatorluk hafızası 

Cumhuriyet’in geleneksel değerleri üzerinde yükselirken, Hamilkar ve 

Hannibal’e karşı duyulan nefrete vurgu edebi bir yöntem haline gelmiştir. 

Bununla birlikte, Hannibal Antik Çağ’ın etkileyici yeteneklere sahip en büyük 

komutanları arasında kabul edilmekte olup, Roma’lı zihninde yarattığı büyük 

nefret hissi kadar, korku ile karışık saygı da uyandırmıştır. Bu algı 

Juvenalis’in mısralarında görülür: “Hannibal’i teraziye koyun, bu emsalsiz 

komutanın  değeri bugün ne kadar artmış olacaktır? Hiçbir kılıç, taş veya 

mızrak, bir zamanlar insanlığın başına bela olmuş bir hayatın sonunu asla 

getirmez”. Yine, Nepos: “Kartaca’lı Hannibal, Hamilkar’ın oğludur. Roma 

halkının diğer halklardan cesaret bakımından üstün olması kadar Hannibal de 

diğer komutanlardan üstündür. Cesaret bakımından Roma halkı diğer 

halklardan ne kadar üstünse bu da o kadar gerçek bir ifadedir” demektedir. 

Ayrıca, Hannibal hakkındaki Kartaca kayıtlarının günümüze ulaşamamış 

olması, başta Polybios ve Livius olmak üzere yalnızca Yunan’lı ve Roma’lı 

yazarlara bağlı kalmayı mecbur kılmaktadır. Kuşkusuz tarihi olayların analiz 

edilmesinde kişisel his ve tavırların yön verdiği eylemlerden daha ziyade 

dönemin konjonktürü elzemdir. Dolayısıyla, Roma’nın Batı Akdeniz 
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hakimiyeti politikasının Kartaca’nın siyasi ve ekonomik çıkarları açısından 

kabul edilebilir yanının olmaması Pön Savaşları’nın asıl sebebidir. 

 

Hamilkar ve Hannibal, MÖ 237 yılı yazında kendilerine eşlik eden 

askerler ile birlikte Kartaca’yı terk etti. Hamilkar’ın ordusu 20.000 kişi 

olabilir ki, fetihler ve yeni askerlerin katılımı ile on yıl sonra İberia’daki 

Kartaca ordusu 56.000 kişiye çıkacaktır. Hannibal’in Kartaca’da kalan diğer 

erkek kardeşleri Hasdrubal ve Mago bu zorlu sefer için çok genç olup, daha 

sonra bunlarda gelecekti. Hamilkar’ın MÖ 229 da ölümüne değin İberia’daki 

faaliyetler askeri komuta ve strateji açısından Hannibal’e büyük deneyimler 

sağladı. Dönemin en iyi komutanlarından olan babası savaş sanatı açısından 

Hannibal için adeta bir okul işlevi gördü. Ayrıca, bu süreçte deneyimli askeri 

eğitmenler, çocukluktan çıkıp gençlik dönemine giren Hannibal’e ve diğer 

erkek kardeşlerine silah talimi verdiler. Diodoros, Hamilkar’ın Helice 

kuşatması sırasında bir hileye kurban giderek, oğulları Hannibal ve 

Hasdrubal’i kurtarmak pahasına düşman askerlerini kendi üzerine çekmek 

suretiyle at sırtında derin bir nehire daldığını; Polybios ve Nepos, Vettoni 

kabilesi ile savaşarak öldüğünü yazmaktadır. Bu bağlamda, Hamilkar’ın 

ölümcül bir yara sonrası suda boğulduğu olası görünmektedir. Hamilkar 

İberia’yı fethi ile büyük bir isim yapmış, başarıları Kartaca’da itibar ve 

desteğini, oğullarına, bilhassa da en büyükleri olan Hannibal’e yönelik 

kabulleri arttırmıştır. Hamilkar’ın Kartaca’ya mirası, kazanılan topraklarda 

hükmetmek ve yeni fetihler yapmak için yetiştirilmiş oğullar bırakmak 

olmuştur. 

Hamilkar’ın ölümünden sonra Gerousia, ordunun komutasını onun 

damadı, yani Hannibal’in eniştesi ve Kartaca’nın amirali olan Hasdrubal’e 

teslim etti. Zira, Kartaca’daki siyasi erk açısından Hannibal babasından daha 

başarılı olmak için henüz çok gençti. Hamilkar’ın ortanca oğlu ile aynı adı 

taşıyan Hasdrubal, antik kaynakların bir çoğunda kapsamlı bir açıklama 

olmaksızın hakkında çok sayıda düşmanca yorum olan birisidir. Görünen odur 

ki, Roma tarih yazımında Hamilkar ve Hannibal’e karşı hissedilen nefrete 

vurgunun edebi bir yöntem olarak tercih edilmesi Hasdrubal içinde söz 

konusudur. Örneğin Nepos, onun politik gücünün rüşvet ve nüfuza dayandığı 

yazmış; Livius: “genç ve güzel görünüşü Hamilkar’ın ilgisini çekmişti” 

şeklinde ağır imalarda bulunmuştur. MÖ 228 ila 221 yılları arasındaki sürede 

Hasdrubal İberia’da kontrol altına alınan yerleri iyice güçlendirirken, 

yardımcısı konumunda askeri hizmette bulunan Hannibal ise, Güney İberia 

ötesinde yeni yerlerin ele geçirilmesi ile meşgul olmuştur. MÖ 226 da Roma 

ile imzalanan antlaşmayla İberia’nın doğu kıyısını 2/3 oranda güneye ve 1/3 

oranda da kuzeye bölen Ebro Nehri’ni Kartaca’nın savaş amaçları 

doğrultusunda aşmaması, nehirin güneyinde ise, tamamen serbest kalması 
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kayıt altına alındı. Böylece, kendini Kelt’lerin tehdidi altında gören Roma 

olası bir muharebede Kartaca’nın tarafsızlığını garanti altına almak istemiş 

idi. MÖ 221 de Hasdrubal kuzeydeki asi Kelt’ler ile giriştiği mücadelede 

öldürüldü. Bunun üzerine yirmi beş yaşındaki Hannibal İberia’daki Kartaca 

ordusu tarafından başkomutan ilan edildi ve akabinde Gerousia da bu seçimi 

oybirliği ile onayladı. Livius: “Yaşlı askerler, genç Hamilkar’ın kendilerine 

geri getirildiğini düşünüyorlardı. Hannibal’in gözlerinde aynı gücü, aynı yüz 

ifadesini ve aynı özellikleri gördüler” demektedir. Bu esnada Galia’daki 

Roma kolonisi Massilia’ya ticari olarak bağlı Roma müttefiki Saguntum’da iç 

karışıklıklar meydana geldi ve halkının bir kısmı Roma’nın müdahalesini 

talep etti. Ebro Nehri’nin güneyine kilometrelerce uzakta bulunan kente gelen 

Roma heyeti durumu düzelttikten sonra Hannibal’i de ziyaret ederek 

Kartaca’nın bu meseleye müdahil olmamasını istedi. Hannibal bu isteği Ebro 

Antlaşması’na uygun bulmayarak durumu Kartaca’ya da bildirdi. 

Saguntum’un İberia’daki Kartaca hakimiyeti için bir zaaf teşkil ettiğini ve 

günün birinde Roma ile nasıl olsa bu yüzden savaşmak zorunda olunacağının 

farkındaydı. Bu sırada Roma Adriyatik Denizi’nde Illyria’lı korsanlar ile 

mücadeleye girişmişti. Bunu fırsat bilen Hannibal sekiz ay süren kuşatma 

sonunda MÖ 219 da Saguntum’u ele geçirdi. Böylece, hem İberia ve 

Galia’daki Kelt’lere hem de Roma müttefiklerine mesaj niteliğinde gözdağı 

vermiş oldu. Buna karşılık Roma durumun düzeltilmesi ve Hannibal’in teslim 

edilmesini talep etti. Kartaca, Hannibal’in teslim edimesinin Roma’nın 

İberia’ya el koyması demek olduğunun farkındaydı. İberia’da hakimiyet 

sağlanan toprak Kartaca’nın Afrika’daki toprağından daha büyüktü. Teklifin 

red edilmesi üzerine Roma da Kartaca’ya savaş ilan etti. Böylece, on yedi yıl 

sürecek II. Pön Savaşı başlamış oldu. Polybios, Roma’nın Saguntum 

kuşatmasını savaş sebebi kabul etmesine rağmen, Sardunia’yı antlaşma 

olmadan elde etmesinin Kartaca için geçerli bir açıklama olduğunun altını 

çizmiştir. Çok sayıda modern yazara göre, Roma, İberia’da daha fazla Kartaca 

yayılması olmaması için Saguntum ile ilişki başlatmıştır. 

Hannibal’in İberia’da bulunduğu süreçte Gaudalquivir Nehri’ndeki 

Kartaca müttefiki Castulo’dan gelen Imilce adındaki aristokrat bir kadınla 

olan evliliği kayda değerdir. Kuşkusuz Hannibal hayatında başka kadınlar ile 

ilişkilere de sahip olmuştur. Ancak, Imilce dışında bu kadınların isimleri 

kaynaklarda geçmemektedir. Ayrıca, kendisinin herhangi bir çocuğu olup 

olmadığı da bilinmemektedir. Bir ilişki geliştirmeye yetecek kadar uzun 

süreliğine bir yere bağlı yaşamaktan uzak askeri bir hayat yaşamış olması, 

tamamen olmasa bile bu durumu izah edebilir niteliktedir. 
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Hannibal’in İtalya Seferi 

II. Pön Savaşı’nın özelliği, her iki tarafın da taarruza dayalı savaş yapmaya 

karar vermiş olmasıdır. Hannibal, Pirene’leri ve Alp’leri aşarak Roma 

topraklarına, Roma da Kartaca’ya, Afrika ve İberia’da hücumu planlamıştı. 

Roma’ya denizden hücum edemezdi. Çünkü, Kartaca’nın deniz gücü yeterli 

değildi. Ayrıca, İberia ve Afrika’da yapılacak olan savunma savaşında başarı 

sağlanmasına da imkan yoktu. Denizlere hakim olan Roma bu cephelere 

durmadan yeni kuvvetler gönderecek ve sonunda zafer elde edecekti. 

Hannibal cüretkar planını mecbur olduğu için tatbik etmek zorundaydı. Asıl 

amacı İtalya’daki müttefikleri Roma’dan ayırarak zayıflatmak ve Kartaca’nın 

İberia ve Afrika’daki kuvvet durumunu kabule zorlamak idi. Bunu yaparken, 

Roma’nın büyümesinden endişe duyan Akdeniz çevresindeki devletlerinde 

yardım edeceklerini hesap etmiş olmalıdır. Roma kendi planı için iki ordu 

hazırlamıştı. P. Cornelius Scipio idaresindeki ordu deniz yolu ile İberia’ya, T. 

Sempronius Longus komutasındaki ordu ise, Sicilia üzerinden Afrika’ya 

geçecekti. Lakin, Kuzey İtalya’da bazı Kelt kabilelerinin ayaklanması üzerine, 

Scipio emrindeki ordunun buraya sevk edilmesi gerekmiş, hiç beklenmedik 

zamanda Hannibal’in Alp’leri aşarak Kuzey İtalya’da görünmesi ile Sicilia’ya 

geçmiş olan Longus idaresindeki ordu da bu tarafa alınınca, Roma ilk 

tasarladığı planı uygulama imkanını kaybetmiştir. 

İtalya’nın işgali, Roma’nın tüm tarihinde nadir görülen bir olaydır ve 

altı yüz yıl daha tekrarlanamayacaktır. Hannibal’in Alp’leri tam teşekküllü bir 

ordu geçmesi, bugün hala hayranlık duyulan cesaret ve dehanın birleşimi 

olarak kabul görmektedir. Bu geçiş Hannibal’i mit ve kahramanlık alanına 

sokmuştur ki, Jason ve Argonot’lar, Aeneas, Achilles ile kıyaslanır. Alp’ler 

yüksek, dondurucu ve tehlikeli olup, onları geçmek kahramanlara özgü 

destansı bir başarıydı. Bu eylem, Hannibal’in Roma’lılar ve İtalya halkları 

üzerindeki psikolojik etkisinde önemli rol oynamıştır. Hannibal en çok 

Napoleon Bonaparte ile karşılaştırılmıştır. Zira, Napoleon, İtalya Seferi’nde 

(1796) tam teşekküllü ordusuyla Alp’leri aşarak Avusturya ordularını art arda 

yenilgiye uğratmış, Leipzig Savaşı’nı (1813) kaybedince Elba Adası’na 

sürgüne gönderilmiş, buradan kaçmayı başarmasına rağmen Waterloo 

Savaşı’nda (1815) mağlup olunca da hapsedildiği Saint Helena Adası’nda 

mide kanseriden ölmüştür. Antik tarihin ve askeri liderlerin öğrencisi olan 

Napoeon: “Hannibal’in belki de en şaşırtıcı özelliği, tüm girişimlerinde 

kanıtlanan cömertlik, güven ve ihtişamdır. Yirmi altı yaşındayken neyin 

imkansız olduğunu görmüş ve imkansız görülen şeyleri gerçekleştirmiştir. 

Kariyerinin ve yaptığı büyük işlerin büyük kısmını şansa ve talihe borçlu 

olduğuna kim inanır? Elbette o, güçlü bir ruha ve savaş bilgisi bakımından son 

derece yüksek bir görüşe sahip olmalı. Ülkesiyle olan tüm iletişimden feragat 

ederek, düşman olup olmadığı belli olmayan, dolayısıyla saldırmak veya 
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bastırmak durumunda olduğunu bilmediği milletlerin arasından yürüyerek, 

geçilmesi imkansız olarak görülen Alp’leri geçerek ve ordusunun çoğunu feda 

ederek savaş alanını kendisi belirlemek için İtalya’ya geldi. Sadece savaş 

hakkı için. Hannibal Alp’leri fethetti. Oysa, ben sadece onların etrafından 

dolaştım.” diyecektir. Modern çağların en büyük komutanları arasında 

gösterilen Napoleon’dan Hannibal’e reverans niteliğindeki bu sözler, 

Hannibal’in neden Antik Çağı’n en büyük askeri dehaları arasında 

sayıldığının anlaşılması için yeterlidir. 

Hannibal MÖ 219 yılı baharı boyunca bütün birliklerini topladı. 

Cartagena’da bir araya gelen ordu, Kartaca’lılar, İberia’lılar, Libya’lılar, 

Numidia’lılar ve Kelt’lerden meydana gelmişti. Büyük çoğunluğu paralı 

102.000 askerden ve zamanın tank görevini üstlenmiş 27 ila 37 filden 

müteşekkildi. Hellenistik Dönem’de (MÖ 336-30) orduları genellikle 

komutanlar temsil ederdi ve askerler komutanlarına sadakat ile bağlı idiler. 

Savaşmak için para ödenmesinin ötesinde, Hannibal’in başarısı ile erişecekleri 

menfaati de biliyorlar, komutanlarının efsanesine ve ilahi korumasına 

inanıyorlardı. Askerler arasında dört veya beş farklı dil konuşulmaktaydı. 

Fakat, standart Kartaca dili en çok konuşulandı. Alışılmadık hamleler yapma 

ve hareketli olma konusunda rol modeli Büyük İskender idi ve böylesine 

kültürel açıdan farklı askerleri idare etmenin lojistik maharet gerektirdiğini 

biliyordu. Orduda emirleri yerine getirmek ve gerektiğinde inisiyatif 

kullanmak için oldukça yetenekli, sadık ve uzman bir komuta kadrosu 

mevcuttu. İki erkek kardeşi, Hannibal’in geniş askeri varlığının önemli iki 

parçası idi. Hasdrubal İberia’da kaldı, fakat daha sonra kendisine katılacaktı. 

Mago ise, kendisine eşlik etmekteydi. Savaş yolu, Hannibal’i İberia sahili 

boyunca, Pirene’ler üzerinden Güney Galia’ya, Alp’ler üzerinden de İtalya’ya 

götürecekti. Bu yol Antik Çağ’da, Herakles’in mit ve efsanelerine dayandığı 

için Herakles Yolu olarak biliniyordu. Hannibal’in ordusu ile birlikte MÖ 218 

yılı baharı sonunda Ebro Nehri’ni geçmesiyle İtalya Seferi başlamış oluyordu. 

Hannibal Pirene’leri kolaylıkla aşarak Güney Fransa’ya girdiği sırada 

Scipo Kuzey İtalya’daki ordunun başına geçmiş bulunmaktaydı. Kış 

gelmeden Alp’leri aşmak isteyen Hannibal MÖ 218 yılı yazı sonunda 

Rhodanus Nehri’ni geçerek kuzeye yürüdü. Ardından aniden doğuya dönerek 

hedefi olan Po Ovası’na ulaşmak için Alp’lere girdi. Modern yazarlar onun 

Alp’lerdeki Mont Genevre, Mont Cenis, Küçük St. Bernard geçitlerinden 

hangisini kullandığı hususunda anlaşamayarak çelişkiye düşmüşlerdir. 

Bununla birlikte, büyük olasılıkla Isere Nehri boyunca ilerleyerek ve Mont 

Genevre geçidini kullanarak, MÖ 218 Ekim sonu/Kasım başında iki hafta 

süren son derece zorlu tırmanış ve iniş sonucunda bu inanılmaz işi başarmıştır. 

Hannibal’in hız ve şaşırtmacaya dayalı taktiği karşısında Roma’nın 
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Alp’lerdeki geçitleri kapatamaması eylemini kolaylaştırmıştır. Bu noktada 

Livius, oldukça ünlü ve hayret uyandıran, çağlar boyunca devasa spekülasyon 

ve yorumlara yol açan, modern yazarlar tarafından ise, uydurma olarak 

görülen bir aktarımda bulunur: “ bazı büyük ağaçları devirdiler ve dallarını 

soyup büyük bir kütük yığını yaptılar. Bunları ateşe verdiler. Kayalar 

ısındıkça sirke dökerek parçaladılar. Kayalık yüzeyi bu şekilde ateşlerle 

parçaladıktan sonra, uçurumun eğimini kısa zikzaklı yollarla yumuşattılar, 

böylece yalnızca yük hayvanları değil, filler bile aşağı çekilebilecekti”. 

Polybios buna yer vermez, yalnızca uçurum boyunca karın temizlenmesiyle 

patika bir yol açıldığını yazar. 2.000 metrenin üstünde büyüyen her ağacın 

bodur kalacağı ve bu rakımda odun ve kavın yanmasının adeta imkansız 

olduğu düşünülürse, Livius’un yazımının doğru olmadığı anlaşılabilir. Yine, 

doğal çatlaklar bu şekilde genişletilecek olursa, özellikle karbonatlı veya 

benzer kayalıklar olmak üzere bazı kayalarda işe yarayabilir. Hannibal Kuzey 

İtalya’ya indiğinde ordusunda yalnızca 26.000 asker kalmış, fillerin bir kısmı 

da telef olmuştu. Bu kadar fazla zayiat modern savaş koşullarında kabul 

edilemez bir şeydir ki, böyle bir şeye yol açan liderin yetkisi elinden alınır. 

Kartaca soruşturma mahkemelerinden oldukça uzakta bulunuyor olması 

kendisi adına müspet idi denilebilir. Ayrıca, kısa sürede Kelt kabilelerinin 

çoğu yanında yer alınca eksilen gücü tamamlanacak, böylece bu büyük 

handikap ortadan kalkacaktır. 

Bu sırada Roma, savaş planını değiştirmek zorunda kalarak Sicilia’da 

hazırlık yapmakta olan Longus’a Kuzey İtalya’ya hareket emri vermiştir. 

Hannibal, Scipio ile Longus’un birleşmesine meydan vermemek üzere 

ilerleyerek, Po Nehri’nin kolu olan Ticinus Irmağı kenarında MÖ 218 

sonbaharında Scipio ile karşı karşıya geldi. Roma’nın mağlubiyeti ile 

neticelenen bu ilk küçük çaplı karşılaşma sonunda Scipio yaralanmış, hayatı 

ancak on yedi yaşındaki oğlu P. Cornelius Scipio’nun (Africanus) müdahalesi 

ile kurtulmuş ve Longus’u beklemek üzere ordusunun kalan kısmıyla 

çekilmiştir. Bu mağlubiyetin neticesi askeri değil, fakat siyasi bakımdan 

önemli oldu. Po havzasındaki Kelt’lerin bir kısmının Kartaca tarafını tercih 

etmesi ile sonuçlandı. 

Ardından Hannibal, Po Nehri’ni geçti ve ilerlemeye başladı. Birleşmiş 

olan Roma ordusu ile Hannibal arasında Po Nehri’nin başka bir kolu olan 

Trebia Irmağı yanında ilk meydan muharebesi gerçekleşti (MÖ Aralık 218). 

Roma ordusu 40.000, Kartaca ordusu da 40.000 kişi idi. Hannibal, düşmanı 

iki kanattan süvariler ile sarma savaş taktiğini ilk olarak burada tatbik ederek 

büyük bir zafer kazandı. Kardeşi Mago rakibin sarılmasına bizzat iştirak etti. 

Scipio’nun olumsuz hava koşulları ki, hava çok soğuk, sulu kar yağışlı, zemin 

ıslak ve buzlu idi, nedeniyle tedbirli hareket edilmesi yönündeki muhalefetine 

rağmen, Longus’un yaklaşan consul seçimi öncesi hızlı sonuç alma hırsı 
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Roma’nın hezimetine yol açtı. Roma’nın kaybı 26.000 ila 28.000, Kartaca’nın 

da 4.000 ila 5.000 kişiydi. Scipio ve Longus canlarını zor kurtardılar. Kuzey 

İtalya’daki geri kalan Kelt’lerin çoğu da Hannibal’in müttefikliğine geçti. 

Fakat, savaş alanındaki sert hava şartlarından etkilenen Hannibal’in neredeyse 

bütün filleri, muhtemelen zatürreden ötürü Trebia’dan kısa süre sonra öldüler. 

Bu zafer Hannibal’e Roma yolunu açmıştı. Ancak, şiddetli kış galibiyetin 

meyvelerini toplamasına mani olduğu gibi, Roma’nın ordunun kalan 

bakiyesini kurtarmasını sağladı. Bununla birlikte, Po havzası Roma’nın 

elinden çıktı. 

Roma, G. Servilius ve G. Flaminius idaresinde yeni ve büyük bir ordu 

hazırlayarak Hannibal’in Orta İtalya’ya inmesine mani olmak için hamle 

yaptı. Servilius Ariminum’da, Flaminius da Arretium’da pozisyon alarak 

yolları kapatmak istedilersede Hannibal tıpkı Alp’leri geçişi gibi umulandan 

farklı bir güzergah seçti ve Collina Geçidi’nden Apenin’leri aşarak 

Flaminius’un arkasından Etruria’ya indi. Ancak, bu tercih şahsı açısından 

büyük bir kayıba yol açtı. Arno bataklıklarında gözün veya göz kapağının 

iltihap kapmasına sebep olan bir göz rahatsızlığına yakalanarak bir gözünde 

görme yeteneğini kaybetti. Ayrıca, savaş fillerinin sayısı da bizzat kendisinin 

sürdüğü adı Suros (Suriyeli) olan dişinin biri kırık tek bir file düştü. Artık 

Hannibal, Polybios’un deyişiyle: “devasa bir fili süren tek gözlü kumandan” 

olarak dost ve düşmanları tarafından tanınacak ve de anılacaktı. Servilius ile 

Flaminius arasında fikir birliği olmaması, ekseriyeti Kelt’lerden olmak üzere, 

ordusunu yükseltmiş olan Hannibal’in işini kolaylaştırcaktı. Flaminius da 

Longus benzeri hızlı sonuç almak hatasına düştü. Trasimenus Gölü kenarında 

dar bir geçitte gizlenen Kartaca ordusu yürüyüş halindeki rakibini ani bir 

baskınla bozguna uğrattı (MÖ Haziran 217). Hannibal, Trebia’da sulu kar 

yağışlı çok soğuk hava ile ıslak ve buzlu zemini, burada da göl ve sisi savaş 

planına dahil ederek neredeyse ekolojik bir harp kurgulamış görünmektedir. 

Savaşın vuku bulduğu gölün kuzeyi, topraktaki sıcak hava kitlesinin su 

üzerinde daha soğuk bir hava kitlesiyle buluşmasından dolayı sis kaplıydı. 

Yoğun bir şekilde asılı olan sabah sisi ordusunu adeta görünmez kılmıştı. 

30.000 kişilik Roma ordusunun kaybı 15.000 kişi idi. Flaminius da ölenler 

arasındaydı. Öte yandan 55.000 kişilik Kartaca ordusunun kaybı çok azdı ki, 

1.500 ila 2.500 kişilik zayiat söz konusu idi. Bu savaşa dair ironilerden birisi, 

Flaminius’un Hannibal’in ordusunu köle olarak Roma’ya götürmek için 

beraberinde yüzlerce kelepçe ve zincir getirmiş olmasıdır. Bu esnada kuzeyde 

bulunan Servilius’un takviye olarak gönderdiği 4.000 askerin yarısının 

öldürülüp diğer yarısının da esir alınması, Roma hezimetinin şiddet ve 

yankısını arttırmıştır. Hannibal, buradan sadece 130 kilometre mesafede 

bulunan Roma şehrine kolayca gidebilirdi. Cumhuriyetin kalbi, rakibi 

Flaminius’un yakın zamanda yaptırdığı Flaminia Yolu üzerinden dört günlük 
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yürüyüş mesafesindeydi. Üstelik kent garnizonunda da yalnızca 10.000 asker 

vardı. Lakin, bunu yapmadı. Kuvvetli surlara sahip olan şehrin hazırlıksız ve 

sürprizle alınmayacağını, nihai başarının Roma’yı müttefiklerinden 

ayırmaktan geçtiğini çok iyi biliyordu. Kent çabuk düşmezse, Servilius’un 

yanı sıra Sicilia ve Sardunia’dan takviye kuvvetlerin yardıma gelmek için 

zamanları olurdu. Roma hala önemli insan kaynaklarına sahipti. 

Hannibal, Etruria ve Umbria dahilindeki kentlerin Roma’ya sadık 

kalarak kendisine kapılarını kapadığını görünce, ilk kez savaş planına aykırı 

bir durumla yüzleşti, fakat planını değiştirmeyerek Picenum ve Apulia’ya 

geçerken buralardaki Roma müttefiklerine ait toprakları bu kez zor kullanmak 

suretiyle yağma ve tahrip etti. Buna rağmen, müttefikler yine de tarafına 

geçmedi. Roma cephesinde ise, daha önce iki kez consul’lük ve bir defa da 

dictator’lük yapmış olan Q. Fabius Maximus, bir kez daha dictator seçilerek 

savaşın sevk ve idaresi kendisine verildi. Fabius yeni bir planı uygulamaya 

koydu. Buna göre, açıkta her türlü savaştan kaçınılıp, müsait zaman 

kollanarak Hannibal İtalya topraklarında yıpratılacaktı. Hannibal, Fabius’un 

kendisini serbest bırakarak uzaktan takip ettiği Campania’daki kentlerden de 

destek bulamadı. Dönüş yolu kapatılmış olmasına rağmen, Apulia’ya varmayı 

başararak kışlık karargahını kurdu. Ayrıca, Kartaca’nın İberia’da Roma ile 

uğraşmak zorunda olması, burayı asker ikmal merkezi olarak düşünmüş olan 

Hannibal’in elini kolunu iyice bağlamıştı. Fakat, Roma iç siyasetinin cilvesi 

Hannibal’in yüzüne güldü. Roma’da tekrar kesin neticeli bir savaş yapmak 

temayülünün baş göstermesiyle Fabius dictator’lüğü bırakınca, M. Terentius 

Varro ve L. Aemilius Paullus emrine muazzam bir ordu verildi. Hannibal’de 

aynı şekilde açık sahada bir meydan muharebesi yapmak istiyordu. 

Roma ordusu Hannibal’in kışlık karargahını kurmuş olduğu Apulia’da 

Aufidus Nehri kıyısındaki Cannae mevkisinin karşısına yerleşti. Eski Çağ’ın 

büyük meydan savaşlarından biri olarak isim yapmış olan Cannae Savaşı’na 

Roma ordusu 76.000, Kartaca ordusu da 42.000 asker ile katıldı. Kartaca 

ordusunda Hannibal ve Mago merkezi, Hasdrubal sol kanadı, Hanno -ya da 

Maharbal- sağ kanadı kontrol etmekteydi. MÖ 2 Ağustos 216 da gerçekleşen 

savaşta Hannibal, Roma ordusunu yine iki kanattan süvariler ile sarmak 

suretiyle imha ederek en büyük ve ünlü askeri zaferine ulaştı. Böylece, kendisi 

tarihin en büyük komutanları arasına yükseldi. Plutarkhos, Hannibal’in 

ordusunu rüzgarı arkaya alacak şekilde yerleştirdiğini, böylece açık ve kumlu 

ovalardan kalkan toz bulutlarının Kartaca safları üzerinden sertçe 

Roma’lıların yüzlerine doğru savrularak onları karışıklık içine düşürdüğünü 

yazmaktadır. Buradan Hannibal’in Trebia ve Trasimenus Savaşları benzeri 

ekololojik bir savaş stratejisi planlamış olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Paullus’un yanı sıra seksen senatör ve yirmi dokuz tribunus hayatını harp 

meydanında bıraktı. Livius, 55.000 Roma’lı ile 8.000 Kartaca’lı; Polybios da 
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70.000 Roma’lı ile 5.700 Kartaca’lı askerin öldüğünü kaydetmektedir. Bu 

rakamlardan yola çıkarak savaşta 111.000 litre civarında kan döküldüğü 

söylenebilir. Leş yiyen hayvanlar dört gün boyunca savaştan arda kalanlarla 

ziyafet çekmişlerdir ki, bu korkunç bir tablodur. Paullus’u dinlemeyerek, 

Trebia’da Longus’un ve Trasimenus’da da Flaminius’un sergiledikleri aceleci 

tavrı ders almamışcasına tekrar eden Varro ise, Venusia müstahkem 

mevkisine sığınarak canını zor kurtarmıştır. 

Hannibal bu büyük askeri başarısına karşın, Roma’yı müttefiklerinden 

koparmayı tam manası ile başaramamıştır. Capua kenti ve Samnit’ler, 

Brutti’ler ile Güney İtalya’daki bazı Yunan şehirleri onunla birleşmişler, fakat 

Latin müttefikler, Nola, Neapolis ve Campania’daki diğer kentler Roma’ya 

sadık kalmışlardır. Bir başka deyişle, birlik çözülmeyerek, yalnız bazı 

noktalarda gevşemiştir. Tercih noktasında müttefiklerin, Hannibal’e boyun 

eğmediklerinde karşılaştıkları acımasız muamele ile Roma’nın gücü arasında 

adeta bocalayarak sıkışmaları söz konusudur. Hannibal’in Cannae’den 

kazancı ise, Syracusae kralı Hieronymos ve Makedonya kralı V. Philippos ile 

Roma’ya karşı MÖ 215 de yapmış olduğu ittifak olmuştur. Makedonya’nın 

kendisine göndereceği donanma ile İtalya ile Kartaca arasında irtibat kurarak 

oradan asker getirmeyi ve hatta Makedonya’dan yardımcı kuvvetler almayı 

ümit etmiştir. Bundan sonra Roma’nın bir taraftan Hannibal, diğer tarafdan da 

birlikten kopanlar ile mücadele etmek zorunda olmasından ötürü harp sahası 

genişleyecek ve yeni büyük bir muharebe yapması mümkün olmayaktır. 

Harekete geçireceği küçük ordularla bir yandan Hannibal’i yıpratacak, diğer 

yandan da ayrılan müttefiklerin dönüşü için savaşacaktır.  Böylece, savaşın 

uzatılması neticesinde Roma, İtalya dışı cepheler olan İberia, Sicilia ve 

Makedonya’ya asker gönderecek, oralarda kazanılan zaferler ile de II. Pön 

Savaşı’nın lehine sonuçlanmasını sağlayabilecektir. Bu süreçte çok sığ 

görüşlü siyaset takip eden Kartaca ise, Hannibal’i yardımsız bırakırken, Sicilia 

ve Sardunia’ya muhtelif zamanlarda takviye gönderebilmiştir. Ayrıca, 

İberia’da mücadele eden Hasdrubal ve Mago’nun desteğinden mahrum 

kalması Hannibal’in işini daha da zorlaştıracaktır. Buna rağmen, Güney 

İtalya’nın Tarentum, Metapontum, Thurii, Locri ve Heraclea dahil birçok 

kentini MÖ 212 de ele geçirmeye muvaffak oldu. Aynı yıl Roma tarafından 

kuşatılan Capua önündeki Roma ordusuna hücum etti, ancak geri püskürtüldü. 

Kuşatmadan Roma’yı vazgeçirebilmek için Roma şehrine yürüyerek, kentin 

dışındaki bir karargaha saldırdı. Fakat, şehrin kendini savunmaya hazır 

olduğunu görünce, uzun bir kuşatmaya dayabilecek durumda olmadığından, 

amacına ulaşamadan tekrar Güney İtalya’ya çekildi. Akabinde Hannibal ile 

ittifak yapmadan evvel Roma’nın İtalya’daki müttefikleri içinde en güçlü kent 

pozisyonunda olan Capua teslim olunca kendisine çok ağır bir fatura kesildi. 

Şehir hürriyetini kaybederek, Roma savaş hukuku uyarınca ager publicus 
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haline getirildi. Yani, topraklarının bir kısmı satıldı veya kiraya verildi. Geri 

kalanı ise, ufak bir ücret karşılığında Roma vatandaşlarına dağıtıldı. Bunu 

gören Hannibal’in İtalya’daki müttefikleri bir yandan durumun ümitsizliğine 

inandıklarından, diğer yandan Capua’ya uygulanan muamelenin benzerine 

maruz kalmaktan korktuklarından, kendisini terk etmeye başladılar. 

Roma, MÖ 212 de Syracusae’yi almasının ardından kendisinden 

ayrılmış diğer Yunan kentlerini birer birer ele geçirmiştir. MÖ 210 da Kartaca 

Sicilia’yı tamamen terk etmek zorunda kaldı. Roma, I. Makedonya 

Savaşı’ndan sonra MÖ 206 da imzalanan antlaşma yoluyla da Makedonya 

meselesini halledecektir. Uzun süren, fakat buna karşılık kesin neticeler 

sağlayan savaşlar, MÖ 218 yılından 206 yılına kadar devam eden İberia’daki 

harplerdir. MÖ 218 de İberia’ya çıkan Roma ordusu, Ticinus’tan kurtulan P. 

Cornelius Scipio ve kardeşi Gn. Cornelius Scipio komutasında kara ve 

denizde yapılan savaşlar ile güneye adım adım ilerleyerek, MÖ 215 de 

Hasdrubal’i Dertosa’da mağlup etmiş idi. MÖ 212 de de Saguntum Roma 

tarafından ele geçirilmiştir. Bu sırada Afrika’ya geçen Hasdrubal, Numidia 

kralı Massinissa’dan aldığı yardımcı kuvvetlerle İberia’ya dönmüş, MÖ 211 

de Baetis’te Roma’yı yenilgiye uğratmıştır. Scipio kardeşlerin ikisinin de 

öldüğü bu harp sonrası Roma Ebro hattına çekilmiştir. Bundan sonra Roma 

İberia’ya yeni takviye kuvvetleri ve MÖ 210 da da yeni bir komutan 

göndermiştir. Bu komutan, Hannibal meselesini Roma için bitirecek kişidir 

ki, babası ile aynı adı taşıyan, daha sonra Africanus (Afrika fatihi) ünvanı ile 

anılacak olan yirmi beş yaşındaki P. Cornelius Scipio’dur. Kendisi, MÖ 208 

de Hasdrubal’i Baecula’da, MÖ 206 da da Mago’yu Ilipa’da mağlup ederek 

güneye inecektir. Mago bir süre Gadea’da dayanmışsa da sonunda kenti 

Roma’ya teslim ederek, Hasdrubal gibi İtalya’ya geçmek zorunda kalmıştır. 

Hasdrubal, MÖ 207 de Metaurus’da C. Claudius Nero ile M. Livius Salinator 

komutasındaki Roma ordusuna yenilerek öldü. Bu mağlubiyet üzerine 

Hannibal Bruttium’a çekildi. MÖ 206 da da İberia Roma’nın eline geçti. 

Roma, Afrika’da devam edilecek savaşın idaresini MÖ 205 de Scipio 

Africanus’a verdi. Sicilia’da ordu ve donanma bir araya getirildikten sonra, 

kendisi MÖ 204 de Utica civarında Afrika’ya ayak bastı. Hedefi bizzat 

Kartaca şehrine hücum etmek idi. Zira, Hannibal’i İtalya’yı terk etmeye ancak 

böyle bir hamle zorlayabilirdi. Kartaca’nın Afrika’da hala önemli sayıda 

kuvveti bulunduğundan, Scipio Africanus destek sağlamak için Numidia 

krallık hanedanı ile temas kurdu. MÖ 203 de Kartaca’ya karşı elde ettiği 

zaferler neticesinde Numidia’nın doğusu, müttefikliğini temin ettiği Numidia 

kralı Massinissa’nın eline geçti. Bunun üzerine Hannibal ve Mago 

anavatanlarını savunmak üzere geri çağrıldılar. Lakin, MÖ 205 de Liguria 

sahillerinde karaya çıkan Mago yanındaki zayıf kuvvetler ile İtalya’da 

ilerlemek imkanı bulamayıp Hannibal’e yardım edemediği gibi, MÖ 203 de 
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Mediolanum yakınlarında Roma ordusuyla savaşında yenilerek ağır bir yara 

aldı ve Genoa’daki gemilerine kaçmayı başarsada yarasından dolayı denizde 

öldü. Bu noktada farklı bir şeyi ifade etmek yerinde olacaktır. Bu da, dini 

inanç ve ritüellere son derece bağlı olan Roma’lıların Hannibal’i İtalya’dan 

kovabilmek için gerekli olduğuna inandıkları manevi desteğin, MÖ 205 de 

Ana tanrıça kültünün Anadolu’dan Roma’ya taşınması ile gerçekleşmiş 

olmasıdır. 

Böylece, Hannibal İtalya’daki işlerinin artık tamamlandığı kanısına 

vardı. Kendisinin İtalya’da on beş yıllık kalışı nihayete erdi. Kartaca tanrıçası 

Astarte’nin muadili olan Roma tanrıçası Juno’ya adanmış Lacinium’daki 

tapınağa, Kartaca ve Yunan dilinde bilingual bronz bir levha diktirdi. 

Augustus’un Res Gestae’si benzeri, o güne değin yaptığı bütün işleri anlatan 

bu kitabenin tam metni bugün bilinmemektedir. Bu kitabe, geriye dönüp 

bakıldığında çoğunlukla yerine getirilmiş devasa bir isteğin abidesi ya da 

Hannibal’in İtalya’daki başarılarının sonunu belirten, ona ait olan geçmişi, 

Scipio Africanus’’un olacak olan gelecekten ayıran abide olarak 

tanımlanmıştır. Kartaca, İtalya’da muhafaza ettiği yeteri kadar nakliye gemisi 

vasıtasıyla Hannibal’i geri getirmeyi başaracaktır. İyonya Denizi kıyılarından 

gemiye binen Hannibal’in, gözden kaybolmakta olan İtalya’ya bakarken 

hissetmiş ve düşünmüş olduğu şeyler, tarihçiler için daima iştah kabartan 

ihtimaller bütünü olmuştur. Livius, onun acı ve pişmanlık içinde İtalya’yı terk 

ettiği sonucunu çıkarır ki, bu doğru olabilir. Fakat, bu yargı mümkün olduğu 

her anda Hannibal’i olumsuzlayan Livius’un tipik bir özelliğidir. 

 

Hannibal’in Kartaca ve Anadolu’daki Faaliyetleri 

Kartaca, Hannibal ve Mago’yu geri çağırmadan evvel, Afrika topraklarındaki 

güçlü müttefiki Numidia kralı Massinissa’nın taraf değiştirmesi ile bizzat 

kendisine yanaşan tehlike üzerine, Roma ile bir barış antlaşması yapmanın 

yollarını aramaya başlamış idi. Gerçekleşen müzakereler sonunda her iki 

tarafta savaşın sona erdirilerek bir barış antlaşması yapılması hususunda 

anlaştı. Fakat, Hannibal’in MÖ 203 yılı sonbaharında Hadrumetum’da karaya 

ayak basması ile birlikte Kartaca bundan vazgeçerek savaşa devam kararı aldı. 

Livius, Kartaca’nın Hannibal ve Mago’ya umut bağlamaya devam etmesinden 

ötürü müzakerelerin zaman kazanmaya dönük bir aldatmaca olduğunu; 

Polybios ise, Kartaca’nın müzakereler uyarınca Hannibal ve Mago’yu 

İtalya’dan çekmek zorunda kaldığı yazmaktadır. Kartaca’nın on beş yıl 

boyunca İtalya’da adeta kaderine terk etmiş olduğu yıpranmış komutanından 

medet umarak, barış yapıp zaman kazanmak yerine savaşı tercih etmesi bir 

ironi olduğu kadar ölümcül bir hataydı. Fakat, Hannibal yine de Kartaca’ya 

sırtını dönmeyerek anavatanını savunmak için bir ordu toplamaya başladı. 
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Hayatta kalan 15.000 ila 20.000 arasında askeri beraberinde getirmişti. 

Alp’leri geçtikten sonraki süreçte asıl kıdemli askerlerinin ne kadarının 

kaldığı bilinmemekle birlikte, şüphesiz çok değillerdi. Ayrıca, Roma ele 

geçirip Kartaca’ya karşı kullanmasın diye, yanında getiremeyeceği bütün 

atları da geçiş öncesi katletmek zorunda kalmıştı. MÖ 202 yılı kış ve baharı, 

nihai neticeyi tayin edecek olan meydan savaşı için iki tarafın hazırlıklarına 

sahne oldu. Hannibal komutasındaki Kartaca ordusu ile Scipio Africanus 

komutasındaki Roma ordusu, MÖ 12 Ekim 202 de Kartaca kentinin 136 

kilometre güneybatısına düşen Zama’da karşı karşıya geldi. Burası, 

Cannae’deki Roma ordusunun sıkışıp kaldığı dar alanın aksine geniş bir ova 

idi. Savaştan bir gün evvel ise, iki komutan özel bir görüşmede buluştu. İkisi 

de Yunanca bilmesine rağmen, sembolik güç gösterisi için tercüman 

kullandılar. Livius, Hannibal’in: “bugün siz, Trasimenus ve Cannae’de 

olduğum kişisiniz” dediğini yazar. Polybios, Hannibal’in, Kartaca denizaşırı 

mülklerinin terk edilmesi -bu içi boş bir imtiyazdı, çünkü buraları zaten Roma 

kontrolünde idi- karşılığında onurlu ve adil bir barış yapılması teklifinin 

Scipio Africanus tarafından red edildiğini, Roma’lı komutanın, Kartaca’nın 

ya Roma merhametine teslim olmasını ya da savaşmasını istediğini kaydeder. 

Olasılıkla bu görüşme Hannibal’e, kendisinden genç rakibinin tarzını tartması, 

tepkilerini gözlemlemesi ve böylece savaşa daha iyi hazırlanabilmesi için iyi 

bir fırsat sundu. Ayrıca, Hannibal, muhtemel bir yenilgiyi ve böylesi bir 

durumda Kartaca’daki barış yanlılarının gözüne girebileceğini hesap etmiş 

olmalıdır ki, en azından diplomasi ile uğraştığını söyleyebilecek idi. Zira, 

İtalya’da geçirdiği süre kendisini acı bir eğitimden geçirmişti. Gerousia’nın 

başarısız komutanları çarmıha germe, orduları yüzüstü bırakma, komutanların 

arkasından antlaşma yapma, siyasetinin suçunu komutanlara atma atma gibi 

kötü alışkanlıkları olduğunu biliyordu. Roma ordusu 35.000, Kartaca ordusu 

da 40.000 askerden oluşmuştu. Hannibal’in 80 tane de fili mevcuttu. Fakat, bu 

fillerin çoğu genç ve eğitimsizdi. Hannibal’in diğer bir handikapı da iki 

kanattan sarma stratejisini tatbik edebileceği sayı ve kalitede süvariye sahip 

olmaması idi. Zira, Roma’nın süvarileri 6.000 ki, bunların 4.000 i deneyimli 

Numidia’lı idi, kendisinin ise, 4.000 kişiydi. Scipio Africanus’un da aynı 

taktiği uygulayacağını rakip ordunun dizilişinden tahmin etmiş idi. Lakin, 

kendi süvarilerinin Roma süvarilerini savaş alanından çıkaracağını umuyordu. 

Böylece, Roma ordusundaki piyadelerden sayıca fazla olan piyadeleri ile 

sonuca ulaşacağını düşünüyordu. Hannibal alışılmadık bir biçimde, savaş 

öncesi farklı etnik güçlerin komutanlarının her birini birliklerine hitap ettirdi 

ki, Zama’dan evvel hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştı. Yalnızca, 

İtalya’dan getirdiği sadık ve en deneyimli askerlerinin bulunduğu hatta 

kendisi hitap etti. Bu durum, tutarlı ve birleşik bir güce sahip olmadığının 

göstergesiydi. Ayrıca, arazi ve hava şartları, Trebia, Trasimenus ve 
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Cannae’daki gibi ekolojik bir strateji kurgusuna da müsait değildi. Sadece, 

ordusunu sabah güneşi rakip askerlerin yüzüne vuracak şekilde yerleştirebildi 

ki, savaşın uzaması bu avantajı tersine çevirebilirdi. Kısacası Hannibal, 

burada şapkadan çıkaracağı bir tavşan olmadığının farkında idi. Yani, savaş 

için doğru yer ve zaman değildi. Bütün bunlar, harp öncesi iki komutanın 

buluşmasını aktaran Livius ve Polybios’un çizmiş olduğu Hannibal portresine 

uygun düşmektedir. Scipio Africanus ise, filleri hedef alan eşşiz bir strateji 

benimsedi. Askerlerini küçük ve hareketli 60 ila 100 kişiden müteşekkil 

gruplara ayırdı. Bu gruplar, filler hücuma kalktığında boş koridorlardan 

hayvanları imha edilecekleri hatların gerisine dağıtacaklardı. Kartaca ordusu 

ise, kanatlardan sarılacaktı. Scipio Africanus da Cannae bozgunundan beri 

sabırla takip edilen savaş stratejisinin meyvesinin alınma zamanının 

geldiğinin farkında idi. Yani, Hannibal’in karşısında bu kez, İtalya ve 

İberia’daki savaşlarında tecrübe kazanmış, en az kendisi kadar kurnaz bir 

rakip vardı ve o rakip savaş için doğru yer ve de zamandaydı. Fillerin bir 

kısmının trompet ve borazan sesinden afallayıp geri dönerek Kartaca 

hatlarında hasara ve karışıklığa yol açması, diğer bir kısmının Roma 

koridorlarındaki tuzağa düşmesi, kalan kısmının da sadece tepinip durması ile 

Hannibal’in ordusununun düzeni bozuldu. Buna rağmen, Hannibal üç hattını 

da bir bütün haline gelecek şekilde toparlamayı başardı. Fakat, bu bütün yapı 

önden ve kanatlardan Roma piyadeleri, arkadan da Roma süvarileri tarafından 

kıskaca alındı. Hannibal’in Roma süvarilerine karşı kullanmayı düşündüğü 

kendi süvarileri zaten daha ilk safhada filler vasıtasıyla ağır darbe almıştı. 

Livius, azgın fillerin Roma süvarilerine hücum etmekten ziyade Kartaca’lı 

süvarilerin savaş meydanından kaçmalarına yol açtığını yazmaktadır. 

Böylece, kırk beş yaşındaki deneyimli Hannibal, ona ait taktiği kullanan otuz 

iki yaşındaki genç Scipio Africanus’a mağlup olarak, ordusundan kalan 

bakiyesi ile birlikte Hadrumetum’a çekildi. Polybios, Hannibal’in kaybının 

20.000 kişi, Scipio Africanus’un kaybının ise, 2.000 kişi olduğunu not 

düşmüştür. Livius rakam vermez, ancak: “Scipio ve  tüm askeri uzmanlar, 

Hannibal’in Zama’daki savaş düzenini inanılmaz derecede becerikli bir 

şekilde konuşlandırdığını itiraf eder” diyerek Hannibal’in hakkını teslim eder. 

Eutropius: “kendi çağında olsun, önceki çağlarda olsun, bütün Roma’lılar 

içinde onun kadar üstün bir adama neredeyse hiç rastlanmamıştı” övgüsüyle 

Hannibal’in rakibini metheder. 

Zama ile II. Pön Savaşı sona erdi. Kartaca ve Roma arasında imzalanan 

ve MÖ 201 de yürürlüğe giren antlaşma uyarınca, Kartaca, Afrika dışındaki 

topraklarını Roma’ya bırakacaktı; savaş gemilerini ve fillerini Roma’ya teslim 

edecekti; 10.000 gümüş talentum (2009 yılı için 260.000 kilogram gümüş = 

yaklaşık 183.000.000 $) savaş tazminatı ödeyecekti; Afrika dışında 

savaşamayacak, Afrika’da da Roma’nın izni ile savaşabilecekti; Numidia 
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Devleti, kral Massinissa’ya verilecekti. Böylece, Roma Batı Akdeniz 

egemenliğini ele geçirdi. Barış görüşmeleri için Roma’ya giden Kartaca’lı 

oligarklar tüm savaşlar için Hannibal’i suçlamaktan çekinmemişlerdi. 

Roma’nın Hannibal’i İtalya’ya bir mahkum olarak götürmesi beklenebilirdi. 

Ancak, onun Kartaca’da kalmasına izin verdi. Bunun böyle olduğunu 

varsaymak cazip bir fikirdir. Çünkü, Scipio Africanus, bunun muhtemelen 

Roma’lıların sinirini bozabileceğini ve hatta kendisinin muzaffer kişiliğinin 

değerini düşürebileceğini anlamıştı. Hannibal gibi tehlikeli bir kişiyi Roma’ya 

götürmenin akıllıca olmadığı kararına varmış olabilirdi. Zira, Scipio 

Africanus, Hannibal’in kendisi kadar kurnaz olduğunu düşünüyordu. Yine 

olasılıkla, onun ününe saygıdan dolayı anavatanında kalmasına izin vermişti. 

Hannibal’i, vadesi geldiği zaman Kartaca’yı tazminat ödemelerine saygılı 

tutması için tek güçlü şahsiyet olarak düşünmüş de olabilir. Livius, Zama 

sonrası, Roma ile yapılacak olan barış antlaşmasının Gerousia’da müzakeresi 

sırasında antlaşmaya itiraz eden bir muhalifi Hannibal’in kürsüden attığını ve 

bu olayın Scipio Africanus’a haber edildiğini kaydetmektedir. Şayet böyle bir 

olay gerçekleşti ise, Scipio Africanus’un Hannibal’i, Roma-Kartaca 

ilişkilerinde bir denge unsuru olarak düşünmüş olabileceği çıkarımı tutarlıdır. 

Roma, hem korkutucu bir düşman hem de takdir edilmesi gereken becerikli 

bir lider olarak Hannibal hakkında kararsızdı demek en doğrusu olacaktır. 

Hannibal’in MÖ 201 ila 196 yılları arasında nerede olduğu ve neler 

yaptığı sisler ardındadır. Çünkü, onu anlatan kaynaklar için, artık kendisi odak 

noktası değildir. Nepos, Kartaca ordusunun başında kaldığını iddia eder, fakat 

Nepos’un Hannibal’in hayat hikayesindeki olaylara dair verdiği bilgiler 

kronolojik hatalar içermektedir. Aurelius Victor, askerlerini kamu altyapı 

işlerinde kullandığını, çok sayıda zeytin ağacı diktirdiği aktarır ki, bu doğru 

ise, Hannibal I. Pön Savaşı’ndan sonra Kartaca’yı rahatsız etmiş ve paralı 

asker sıkıntılarına yol açmış olan askerlikle alakalı işsizliğe karşı duyulan 

benzer kederleri önlemeye çalışmış olabilirdi. Cassius Dio, Hannibal’in kendi 

halkı tarafından, yapabileceği halde Roma’yı ele geçirmemek ve İtalya’dan 

topladığı ganimetleri kendine mal etmekle suçlanarak yargılandığını, ancak 

İtalya’da lojistik kazanım dışında yağma yapmadığı savıyla kendisini en iyi 

şekilde müdafa ettiğini yazmaktadır. Yargılaması sona erdiğinde de 

Kartaca’da MÖ 196 yılının iki suffet’inden biri olarak seçildiğini 

söylemektedir. Kartaca’da suffet’ler, Halk Meclisi tarafından, tekrar seçilme 

söz konusu olmadıkça genelde bir yıllığına seçilen, adli işlerde dahil yalnız 

sivil işlere bakan devlet memurları idi. Bir suffet olarak Hannibal, toprak ve 

deniz vergileri de dahil olmak üzere ekonomik hesapları gözetmekteydi. 

Görev yılında gerçekleşen bir olay seçkinlerin öfkesini çekti. Gerousia’daki 

güçlü oligarkların bazılarının vergi ödemekten kaçındıklarını veya yasa dışı 

boşluklara sahip olduklarını, kamu kaynaklarını zimmetlerine geçirdiklerini 
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ve de bu şekilde savaş tazminatını halka yüklediklerini fark etti. Akabinde 

bunlara dava açtı. Aslında, bu seçkinler yapmış oldukları hırsızlıktan ziyade, 

kurulu düzene meydan okunmasına kızgınlardı. Livius, hadise için: “Hannibal 

eylemleriyle halk arasında ne kadar popülarite kazandıysa da bu, sayıları daha 

çok olan aristokratlara karşı yapılan suçlamasıyla dengelenmişti” diye 

yazacaktır. Zaten, suffet olarak atandığında kendisine karşı çıkan Gerousia’da 

seçkinler mevcuttu. Roma benzeri, Kartaca’nın bu aileleri arasındaki rekabet, 

Kartaca siyasetinin kadim bir gerçeği idi. Kartaca’da Barca ailesinin gücünün 

canlanmasına karşı olanlar, ailenin son ve ünlü üyesi olan Hannibal’i 

düşürmek için Roma ile işbirliği yapmaya dahi hazırdılar. Oysa, Hannibal, 

politikada da askeri konulardaki titizliği ile hareket ederek, Kartaca anayasası 

bağlamında, yönetici seçkinlerin gücünü zayıflatacak reformlar başlatmak 

niyetindeydi. Bu maksatla da Roma’ya ödenecek savaş tazminatı için devlet 

maliyesini yeniden düzenlemeye karar vermişti. Anti Barca ailesi hizbi Roma 

senato’suna birçok mektup yazarak Hannibal’i ihbar etti. Onu, Roma’nın 

çıkarlarına karşı çıkan Seleukos kralı III. Antiokhos ile gizli görüşmeler 

yaparak  Roma’ya karşı direniş örgütlemekle ve bir savaş komplosu kurmada 

kralla işbirliği yapmakla itham ettiler. Scipio Africanus, bu suçlamalara 

inanmayan azınlığın içindeydi, ama, en sonunda Roma’da çoğunluk galip 

geldi. Hannibal ile alakalı bir rapor hazırlamak ve onu kınamak ya da daha 

kötü bir muameleye tabi tutmak üzere Kartaca’ya aralarında Hannibal’e 

düşmanlık besleyenlerin de olduğu bir heyet gönderildi. MÖ 195 yılı yazında 

Kartaca’ya gelen bu heyet, Numidia ile Kartaca arasındaki sorunları takip 

etmek amacıyla senato tarafından gönderilmiş olduğu kisvesine büründüyse 

de Hannibal işin aslına vakıf idi. Nepos, Hannibal’in, bu delegasyonun 

kendisini yakalayıp Roma’ya götüreceğini beklediğini belirtir. Bu noktada, 

onu anavatanından ayrılmaya mecbur kılacak olan, gizlice Roma aleyhine 

çalışmakta olduğuna yönelik ithamların doğruluğunu bilmek mümkün olmasa 

bile, Roma’nın Zama ile durmayarak Kartaca’yı asla kendi başına 

bırakmayacağını anlamıştı denilebilir. Hannibal, aynı yılın bir yaz gecesi 

Sidra Körfezi’nde kendisini bekleyen bir gemi ile sonsuza dek Kartaca’yı terk 

ederek, Hellenistik siyasetin karanlık dünyasına girmek üzere Seleukos 

Devleti kontrolündeki Tyros’a doğru yelken açtı. Böylece, sürgün hayatı 

başlamış oldu. Nepos, Hannibal’in Kartaca tarafından kanun kaçağı ilan 

edilerek mülkiyetine el konulduğunu ve evinin de yerle bir edildiğini 

yazmaktadır. Olasılıkla, servetinin büyük bölümünü yanında götürmüş 

olmalıdır. Çünkü, ardından yapılacakları öngörebilecek kadar zeki biriydi. 

Batı Akdeniz’deki mücadelede Kartaca’nın yıldızı sönerken, doğuda 

Seleukos Devleti’nin başında bulunan III. Antiokhos Hellenistik dünyayı 

egemenliği altında birleştirmek amacıyla ön plana çıkmış, Doğu Akdeniz ve 

Ege havzasındaki planlarını uygulamaya başlamıştı. Seleukos kralı hedefine 
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ulaşabilmek için Roma’nın düşmanları ile ilişkiye girmekten çekinmedi ki, 

Hannibal onun için bulunmaz bir fırsattı. Krallığının merkezi Antiokheia’dan 

gelen Hannibal’i Ephesos’ta merasimle karşıladı ve askeri danışman olarak 

yanına aldı. Bu, Roma’ya bir nevi savaş ilanı demekti. Gerçekte, III. 

Antiokhos, Hannibal ile alakalı bir ikilem yaşıyordu. Doğuya doğru 

yayılmakta olan Roma’yı karşılamaya hazır değildi ve bir savaşa neden olarak 

topraklarına Roma’yı getirmek istemiyordu. Öte yandan Hannibal’in askeri 

danışmanı olduğu bilinirse, Roma’yı uzak tutabileceğinin farkındaydı. Bu 

dönemde Hannibal, III. Antiokhos’u Roma’ya karşı savaşa teşvik etti, fakat 

onu ikna edemedi. Seleukos kralının Yunanistan’daki iç çekişmelerden 

faydalanarak, Aitolia Birliği’nin daveti sonucu Yunanistan’a olan askeri 

hamlesi Roma’nın harekete geçmesine neden oldu. III. Antiokhos, MÖ 191 

de Thermopylai’de yapılan savaşta Roma ordusuna yenildi. Nepos: 

“Antiokhos, Hannibal’in savaş konusunda söylediği şeyler oranında 

sorumluluk alsaydı Thermopylai’de dünyanın egemenliği için değil de Tiber 

Nehri’ne daha fazla yaklaşmak için savaşacaktı. Hannibal çok defa kralın 

aptalca davrandığını belirtti. Ancak, hiçbir zaman onun yanından ayrılmadı” 

demektedir. Ardından ilk defa Hannibal’in tavsiyelerini dinleyerek, L. 

Cornelius Scipio idaresinde üzerine gelmekte olan Roma ordusunu 

Anadolu’ya geçmeden durdurmak maksadıyla, Gelibolu Yarımadası’nda bir 

savunma hattı kurmaya karar verdi. Abydos, Sestos ve Lysimakheia’yı 

müstahkem mevkiler haline getirme işine girişti. Çanakkale Boğazı’nın 

denizden savunulmasında donanmasına destek sağlamak için de Hannibal’e 

Lykia ve Fenike’de bir deniz filosu hazırlama görevi tevdi etti. Fakat, Roma 

müttefiki Rhodos, Hannibal’in küçük filosunu hedefinden çok uzakta, 

Pamphylia sahillerinde bulunan Side yakınındaki çarpışmada mağlup ederek 

dağıttı. Seleukos donanması da Kolophon yakınında Roma, Pergamon ve 

Rhodos ittifakına mağlup olunca, Çanakkale Boğazı’nı denizden savunma 

imkanı kalmayan III. Antiokhos Magnesia’ya çekildi. Böylece, MÖ 190 da 

Scipio orduyu kolayca karşı sahile geçirdi. Bu geçiş Roma’nın ilk defa 

Anadolu’ya ayak basmış olduğu an olması itibarı ile önemlidir. Scipio’ya 

legatus, yani yardımcı olarak ağabeyi Scipio Africanus da eşlik etmekteydi ki, 

aslında ordunun resmi olmayan komutanıydı. III. Antiokhos’un barış 

teklifinin red edilmesi üzerine, Seleukos Devleti ile Roma arasındaki 

kaçınılmaz karşılaşma, MÖ 190 da Sipylos dağı yamacındaki Magnesia ile 

Thyateira arasında, Hermos Nehri’nin kuzeyinde gerçekleşti. Roma tarafında 

savaşı fiilen idare edecek olan L. Cornelius Scipio hastalanmış, yerine Gn. 

Domitius geçmişti. Seleukos ordusu, Pergamon destekli Roma ordusunun iki 

katı büyüklüğünde adeta bir kütleydi, fakat savaş yeteneği zayıftı. Bu kütleyi 

bir savaş makinesi haline getirecek tek adam olan Hannibal ise, III. 

Antiokhos’un yanında değildi. Savaştan zafer ile ayrılan Roma oldu. MÖ 188 
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de Apameia’da yapılan barış antlaşmasına göre, III. Antiokhos, Anadolu’nun 

güneyindeki Toros’ların gerisine çekilecekti; fillerinin tamamını ve 

donanmasının büyük bir kısmını Roma’ya bırakacaktı; donanması 

Kilikia’daki Sarpedon Burnu’nu geçemeyecekti; savaş tazminatı ödeyecekti; 

kendisine sığınan Hannibal’i Roma’ya teslim edecekti. Seleukos kralının, 

Hannibal’in Roma’ya teslimini kabul etmesi, Yunan devletler hukukunda yer 

etmiş olan adetlere ters düşmekteydi. Bu nedenle, savaşta alınan mağlubiyet 

kadar devletinin ve kendisinin itibarını sarsan bir konu ile karşı karşıya kaldı. 

Hannibal ve Scipio Africanus, zamanı ve mekanı tartışma konusu olsa 

da, genelde MÖ 192 yılı ve Ephesos olarak verilen, Doğu Akdeniz’de bir 

yerde kısa süreli bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede ikilinin 

birbirine duyduğu saygı Hannibal’i, farklı antik kaynaklarda tekrar edilen bir 

muhabbet olarak tüm zamanların en büyük komutanlarını tartıştıkları esnada 

Scipio Africanus’un başardıklarını inkar etmekten geri koymamıştır. 

Hannibal, İskender’in en büyük komutan olduğunu, Pyrrhos’un da ondan 

sonra geldiğini söylemiş, üçüncü yerin de kendisinde olduğunu iddia etmiştir. 

Scipio Africanus: “eğer ben seni yenilgiye uğratmasaydım kim bilir ne 

derdin?” diye sorunca, Hannibal: “o durumda kendimi üçüncü değil birinci 

sıraya koyardım” demiştir. O zaman bile Hannibal, bu konuda Scipio 

Africanus’un konumunu inkar etmiştir. Fakat, bu görkemli bir cevap iken aynı 

zamanda bir tür jest de olabilirdi. Zira, Scipio Africanus’u, İskender’den daha 

üstün olduğunu ima ederek zarif bir şekilde övdü. İkili arasında o zaman veya 

daha sonraki bir zaman nefret var olduğunu antik kaynaklar yazmamaktadır. 

Hannibal’e en ağır yenilgisini tattıran Scipio Africanus, gerçek manada 

Roma’nın takdirini almadığı gibi tıpkı onun benzeri sürgün deneyimi 

yaşamıştır. Zimmete geçirme ve rüşvet suçlamalarının ardından Cumae 

yakınlarında bulunan Liternum’daki malikanesine çekilerek, burada 

Hannibal’in öldüğü yıl olan MÖ 183 de bir sürgün olarak ölmüştür. Valerius 

Maximus, Scipio Africanus’un mezar kitabesinde şu ifadenin yazdığını 

belirtir: “nankör memleketim, sen kemiklerime bile sahip olmayacaksın”. 

Roma’nın kendisini istemesi üzerine Hannibal, önce Girit’e kaçtı. 

Buradan sonra, ne zaman ve nereye gittiği tam olarak belli olmasa da, 

Seleukos Devleti’nin gücü zayıfladığı ve Pergamon’da Roma’nın müttefiki 

olduğu için muhtemelen doğuda oldukça uzağa gitti. Apameia Barışı sonrası 

Seleukos Devleti’ne karşı bağımsızlığını ilan eden, Roma hakimiyetinin 

neredeyse hiç tanınmadığı Armenia Kralığı’nın başında bulunan Artaksias’ı 

ziyaret etmiş olmalıdır. Çünkü, Strabon, Armenia Krallığı’nın başkenti 

Artaksata’nın kuruluşunda Hannibal’in rol aldığını yazmaktadır. Buradan da 

Bithynia’ya geçerek, kral I. Prusias’a iltica etti. Bithynia kralı, III. 

Antiokhos’un yaptığı gibi onu askeri danışman olarak yanına aldı. Hannibal 
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burada Anadolu’daki Hellenistik devletler arasındaki çekişmeyi kullandı. I. 

Prusias’ı, Roma müttefiki Pergamon kralı II. Eumenes’e, dolayısıyla da 

Roma’ya karşı silahlandırmaya ve harekete geçirmeye çalıştı. Bithynia 

kralını, donanma ile Çanakkale Boğazı’nı işgal edip, Marmara ve Ege’de 

deniz üstünlüğünü elde etmesi gerektiğine ikna etti. Apameia Barışı 

Mysia’nın tümüyle Pergamon’a bırakılmasını içermekteydi. Zaten Mysia’nın 

doğu bölümünde gözü olan I. Prusias, Hannibal’in telkinlerinin de tazyiki ile 

MÖ 186 da Pergamon’a savaş açtı. Galat’lardan da yardım alan Bithynia, MÖ 

184 de Lypedron Dağı’ndaki savaşta yenilmesine karşın, Hannibal 

idaresindeki donanması, II. Eumenes komutasındaki Pergamon donanmasını 

Marmara Denizi’nde bozguna uğrattı. Pergamon kralı kaçarak canını zor 

kurtardı. Nepos, bozgunu şöyle aktarır: “Hannibal’in Eumenes’e göre 

gemileri azdı ve mücadeleye devam edebilmek için yaratıcılığını kullanmak 

zorundaydı. Bu nedenle, adamlarına mümkün olduğu kadar canlı yılan 

toplayıp getirmelerini ve onları amforalar içine koymalarını emretti. 

Pergamon gemileri, onun gemilerini sıkıştırmaya başladığında, amforalar 

üzerlerine yağmaya başladı. Bunlar ilk fırlatıldığı anda denizcilerin 

kahkahalar atmasına neden olduysa, gemilerinin sürüngenlerle dolduğunu 

gördüklerinde ne yapacaklarını bilemediler ve gemilerinin yönünü değiştirip 

sahile doğru kaçmaya başladılar. Bu savaş hilesiyle birlikte Hannibal ve 

adamları Pergamon’lu denizcilere karşı üstün geldi.” Bu zafer, Hannibal’i son 

askeri başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Trebia, Trasimenus ve Cannae’da 

ekolojik bir harp kurgulayan Hannibal, burada da biyolojik bir harp stratejisi 

ile rakibini alt etmeyi başarmıştır. Bu, tarihte biyolojik savaş türüne dair en 

erken örneklerden biridir. 

Hannibal’in Bithynia’daki faaliyetleri sırasında, onunla ilgili bir diğer 

önemli nokta ise, Prusa, yani Bursa’nın kuruluşunun ona atfedilmesidir. 

Strabon, kentin kuruluşunu Lydia kralı Kroisos’la savaşan kral I. Prusias’a 

isnat ederken; Plinius, Hannibal’in tavsiyesi üzerine Olympos’un, yani 

Uludağ’ın yamacında kurulduğunu yazmaktadır. Kroisos ile I. Prusias’ın 

yaşadıkları dönemlere bakıldığında üç yüz yıllık kronolojik bir fark göze 

çarpmakta, dolayısıyla bu görüşün hatalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Prusa, 

Pergamon topraklarından gelebilecek saldırıları engelleyebilecek, oranın 

topraklarına yapılacak saldırılarda da ileri karakol görevi görebilecek ve 

Marmara’nın doğu kıyılarını güvenceye alabilecek bir konumdadır. Bundan 

ötürü, Plinius’un aktarmış olduğu görüş daha makul görünmektedir. 

Çanakkale Boğazı’nın kapalı kalmasıyla Karadeniz kıyıları ile olan 

ticaret bağlantıları sekteye uğrayan Pergamon ve Rhodos’un Roma’dan 

duruma el koymasını istemesi üzerine, Roma devreye girdi. T. Quinctius 

Flamininus başkanlığındaki bir heyeti Bithynia’ya gönderdi. Roma 

delegasyonu I. Prusias’tan Apameia Barışı hükümlerinin derhal yerine 
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getirilmesini talep etti. Bithynia kralı buna boyun eğmek zorunda kaldı. II. 

Eumenes ile barış yaparak, Pergamon ve Bithynia arasında tartışmalı olan 

bölgeleri geri verip, Roma’nın belirlediği sınırlara çekildi. Fakat, Roma 

heyetinin işi bununla bitmedi. Flamininus, Hannibal’i hizmetine aldığı için I. 

Prusias’ı protesto etti ve onun teslim edilmesini istedi. Bithynia’nın kralı da 

bu isteği kabul etti. 

 

Hannibal’in Ölümü Ve Mezarı 

Roma’nın kendisine duyduğu düşmanlığın boyutlarını iyi bilen altmış dört 

yaşındaki Hannibal bu sefer kaçacak yol bulamadı ve teslim olmak yerine 

onurlu bir intiharı tercih etti (MÖ 183). Ölümüyle birlikte, Hellenistik 

devletleri Roma’ya karşı harekete geçirip, cepheyi genişletme fikri de 

kendisiyle beraber yok oldu. 

Antik kaynaklarda Hannibal’in ölüm şekli netlikten uzaktır. Kendisini 

zehirlediği, kölesine boğdurduğu ya da kaçarken kendi kılıcıyla aldığı yara 

sebebiyle öldüğü şeklinde birden fazla ölüm biçimine rastlanılır. Örneğin, 

Livius, zehir içtiğini; Plutarkhos, pelerinini boynuna doladığını ve kölesini 

diziyle sırtına bastırtıp peleririni sıktırdığını ya da zehir içtiğini; Pausanias, 

kılıcıyla kendisini parmağından yaraladığını, birkaç saat at sürdükten sonra 

yarasından dolayı ateşlendiğini ve üçüncü gün de öldüğünü yazmaktadır. 

Bununla birlikte, genellikle kendini zehirlediği noktasında yazımlar 

yoğunlaşmaktadır. Bilgilerin, aktaran yazarların Hannibal’i algılama 

biçimlerine göre değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu çelişen ifadeler 

karşısında Hannibal’in Roma’lılar tarafından kendisini öldürmeye zorlanmış 

ya da onlar eliyle öldürülmüş olabileceği de gözden kaçmamalıdır. Roma’nın 

zaferine uygun bir son hazırlamak veya Hannibal’i sağ ele geçirememesi 

noktasında Flamininus’un siyasi rakiplerinin Flamininus’u küçük düşürmek 

gayretine girmiş olabileceği varsayımında bulunmak da ihtimaller 

dahilindedir. 

Hannibal’in ölüm şekli hakkında çelişkili bilgiler edinsek de, antik 

kaynakların hemen hepsi öldüğü ve son günlerini geçirdiği yer olarak 

Bithynia’daki küçük bir yerleşim olan Libyssa üzerinde fikir birliği 

yapmaktadır. Yine antik kaynakların hemen hemen tamamı mezarının İzmit 

yöresinde Libyssa adında bir kasabada bulunduğunu bildirmektedir. Örneğin, 

Aurelius Victor: “Libyssa yöresinde bir taş lahit içerisinde defnedilmiştir. Bu 

lahitin yazıtındaki, Hannibal hic situs est (Hannibal burada yatmaktadır) 

bugün dahi okunabilmektedir” diye yazmıştır.  

Bu kaynaklarda Libyssa, deniz kenarında ve nehir vadisinin yakınında 

gösterilmesine karşın, bu yer Gebze ile bir tutulmuştur. Fakat, Roma 

itinerarium’larını, yani şehirler, kasabalar, önemli kasabalar arasındaki 
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mesafeleri gösteren yol haritaları ile anayolları ve mesafeleri kaydeden 

cetvelleri ve de antik kaynakları ele alan birçok modern araştırmacı, 

Libyssa’nın Gebze olamayacağı sonucuna varmış, Libyssa ve dolayısıyla 

Hannibal’in mezarı ile ilgili olarak Hereke, Tavşancıl, Yılanca Bayır, Geblez 

Tepe ve Dil İskelesi gibi farklı mekanları teklif etmiştir. Tarihsel süreç içinde 

yerüstü şekillerinin değişime uğramış olması meseleyi zor hale getirmiştir. 

Ayrıca, günümüzde bölgenin ekonomik gelişim ve nüfus hareketlerine bağlı 

olarak önemli ölçüde farklı hale gelmesi, mezarın gerçek yerinin tespitine 

ilişkin çalışmaları daha da güç kılmaktadır.  

Antik kaynaklarda Hannibal’in cenazesine nasıl bir muamelede 

bulunulduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Roma tarihinde Gracchus 

Kardeşler’in öldürülme biçimleri, öldürülen imparatorların cesetlerinin Tiber 

Nehri’ne atılarak anılarının lanetlenmesi gibi örneklerde de olduğu gibi, Roma 

anlayışında siyasi rakiplerin maruz kaldıkları tutumlar göz önüne alınır ise, 

onun cesedine ne ölçüde saygı gösterildiği de tartışmalı bir konu olarak belirir. 

Sonucunda Hannibal, Anadolu’ya kaçtığı andan itibaren kendisini gölge gibi 

izleyen Roma’nın ısrarlı takibi yüzünden ölmüş veya öldürülmüştür. 

Dolayısıyla, cesedini içinde barındıran bir mezar yerinin, özellikle de ondan 

yeni kurtulmuş ve on yıllarca başına umulmaz belalar açan onu hafızasından 

silmek isteyecek olan Roma tarafından ölümünün hemen sonrasında ya da 

yakın bir tarihte yapımına izin verilmiş olabileceği uzak bir ihtimal olarak 

ortaya çıkmaktadır. Muhtemelen, Roma imparatoru Septimus Severus’a (193-

211) kadar da böyle bir girişime cesaret edebilecek kimse çıkmamış olsa 

gerektir. Kuzey Afrika’daki Leptis Magna’da, yani bugünkü Libya’daki 

Lebda’da dünyaya gelen Septimus Severus hemşehrisi olduğu Hannibal’in 

mezarını ziyaret ederek, ona beyaz mermerden bir mezar yapılması için emir 

vermiştir. Yine, Septimus Severus’un oğlu ve halefi Caracalla (211-217), 

Ilion’da Hannibal adına heykel diktirmiştir. Roma’nın ilk Afrika kökenli 

hanedanı olan Severus’lar, Hannibal’i onurlandırmada bir sakınca 

görmemiştir. Bu hanedanın köklerini efsanevi Roma’lı atalara bağlama 

şansları yoktu. Hannibal’in şöhretine yaslanmaya ilgi duymuş olabilirler. 

Ayrıca, paylaşılan kültürel mirasın, çok uluslu imparatorluk yapısında 

avantaja dönüşebileceğini de düşünmüş olmalıdırlar. Bu aynı zamanda, artık 

Hannibal’in Roma nezninde düşmandan daha bağımsız bir şeye dönüştüğünün 

de göstergesidir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Hannibal   

M. Kemal Atatürk, Hannibal’i başarılarından dolayı takdir edecek kadar tarihi 

donanım ve bilince sahip olan, 20. Yüzyılın en büyük askeri ve politik 

liderlerinden birisiydi. İtalya’nın faşist diktatörü Benito Mussolini’nin 
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Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıştığı zamanda, İtalya’nın tarihteki en 

büyük düşmanlarından biri olan Hannibal’i onurlandırarak Mussolini’ye 

sembolik bir mesaj vermeyi düşünebilecek kadar da zeki birisiydi. Atatürk’ün, 

1934 yılında Hannibal’in mezarının bulunması, etrafının düzenli bir park 

haline getirilmesi ve üzerine bir anıt dikilmesi yönündeki arzusundan 

hareketle mezar yerinin tespiti için araştırmalara başlanıldı. Çalışmalar 

çerçevesinde, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü, Gebze Belediye Başkanı ile 

İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi temsilcilerinden 

oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantısını 10-12 Şubat 1935 te 

gerçekleştirdi. Görüşmelerde, günümüzde Tübitak Gebze Yerleşkesi içinde 

kalan Annibal Tepe’de bulunan mezarın Hannibal’e ait olduğu genel kanısı 

ortaya çıkınca, burada Kartaca’lı komutana saygının sembolik bir ifadesi 

olarak bir park yapılması ve anıt mezar dikilmesi kararlaştırıldı. Güzel 

Sanatlar Akademisi tarafından hazırlanan projelerden biri Atatürk tarafından 

beğenildi. Bu projeye göre, tepenin üzerinde 100 metre çapında bir daire 

meydana getirecek şekilde selvi ağaçları dikilecek, dairenin merkezinde 

üzerinde dört taraftan birkaç basamakla çıkılan bir platform ve onun ortasında 

bir taş lahit bulunacak, bu anıttan dört tarafa selvilerin meydana getirdiği 

daireyi kesen yollar uzanacaktı. Proje masraflarının karşılanacağı Kocaeli ili 

bütçesinden gerekli ödeneğinin sağlanamaması üzerine, il bazında bağış 

toplanması yoluna gidildi. Fakat, bunun da sonuç vermemesi ile tepenin 

üzerine bir daire oluşturmak suretiyle selviler dikilmekle yetinildi. 

Dolayısıyla, Atatürk’ün arzusu sağlığında yerine getirilemediği gibi, 1951, 

1961, 1962 ve 1963 yıllarındaki girişimlerden de bir sonuç çıkmadı. Bu arzu 

ancak onun doğumunun yüzüncü yılına denk gelen 1981 de T.C. Kütür 

Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Tübitak Gebze Yerleşkesi içinde 

kalan Annibal Tepe’deki anıt mezarın yapımına 1980 yılı sonlarında 

başlanılmıştır. T.C. Kültür Bakanlığı, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 

T.C. Kocaeli Valiliği, T.C. Karayoları Genel Müdürlüğü ve Tübitak’ın ortak 

yardımlarıyla anıt mezar tamamlanarak, 24 Temmuz 1981 günü Kültür 

Bakanı Cihat Baban tarafından açılışı yapılmıştır. Anıt mezar, 900 

metrekarelik dairesel alanı kaplayan beş ayrı bölümde düzenlenmiş olup, 

bölümlerin kesiştiği orta noktaya 25 ton ağırlığında, Hereke’den getirilen 

puding taşından yapılmış mezar anıtı yerleştirilmiştir. Mezar anıtının ortasına 

da İstanbul Arkeoloji Müzeleri heykeltraşı Nejat Özatay’ın eseri olan 

Hannibal’in bir portresi işlenmiştir. Ayrıca, beş bölümün her birine Türkçe, 

İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere Hannibal’in kısa 

yaşam öyküsünü dile getiren mermer kitabeler konulmuştur. Kitabe şu şekilde 

başlamaktadır: “Bu anıt Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümünde, büyük 

komutan Hannibal’e olan beğenilerinin bir ifadesi olarak yapılmıştır. 

Hannibal, Kartaca’nın ünlü bir komutanı ve devlet adamıdır…” Ayrıca, 
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Hannibal’in ismi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tensipi ile Gebze Anibal 

Anadolu Lisesi’nde yaşatılmaktadır. 

 

Sonuç 

Hannibal, meydan savaşı ve çatışmada çok iyi bir stratejist idi. Savaş 

meydanında Büyük İskender’in başlattığı hareketlilik sanatını mükemmelliğe 

ulaştırdı. Fakat, savaş alanındaki başarının düşman karşısında kesin bir sonuç 

elde etmeye nasıl dönüştürüleceği konusunda yetersiz kaldı. Bilhassa, Roma 

kentini almaması nedeniyle çok eleştirildi. Buna karşın, giriştiği mücadelenin 

en kötü dönemlerinde ki, bunlara anavatanı Kartaca tarafından destekten 

mahrum bırakıldığı ve ihanete uğradığını düşündüğü zamanlarda dahildir, bile 

ordusunu besledi, giydirdi ve en önemlisi onları elinin altında ve en zor 

koşullarda kendisine sadık kılmayı başardı. Bunda ordusu içinde sergilediği 

kapsayıcılık ve zafer ganimetlerinin paylaşımında sergilediği cömert 

yaklaşımda etkili oldu. Onun savaşları, yalnızca tek bir irade altında birleşmiş 

bir ordunun gerçekleştirebileceği heterojen ordular çalışmasının adeta 

başyapıtlarıdır. Bununla birlikte, kendisiyle ilgili zulüm ve hırsızlık 

suçlamaları da yapıldı. Fakat, bu suçlamalar, onun ihtiyaçları ışığında 

düşünülmelidir. Dolayısıyla, Hannibal’in askerlerine olan cömertliği ile 

açgözlülüğüne dair paradoksu terk etmek gerekir. 

Hannibal, Batı Akdeniz’deki iktidar paradigmasını değiştirmeye çalıştı 

ve bunu başardı. Ancak, istediği şekilde olmadı. Kartaca ve Roma 

kaynaklarının ve becerilerinin birleşimi, Roma’ya bölünmüş Doğu Akdeniz’i, 

Batı Akdeniz’in bütün gücüyle ele geçirmesine izin verdi. Roma komutanları, 

Hannibal ile karşılaşmanın tecrübesi ile hareket ederek, Hellenistik bir orduya 

karşı nasıl başarılı olunabileceğini öğrendiler. Kendisinin savaşları Roma 

hafızasında müteakip büyük savaşların modeli haline geldi. Galia ve 

İberia’dan gelen yeni müttefik birlikleri, Numidia süvarileri ile birleşince, ardı 

ardına fetihler gerçekleştiren bir askeri makine yaratılmış oldu. Böylece, 

Hannibal’in mirası, Roma’nın daha sonra tüm Akdeniz’in tek gücü olmasını 

sağladı. Mare Nostrum, yani bizim deniz olarak adlandıracağı Akdeniz’in 

tamamı sonraki beş yüz yıl boyunca Roma toprağı olarak kaldı. Bu nedenle, 

Roma gücünün yaratılmasında, derinlerde bir yerde Hannibal’e ait hafıza 

yatmaktadır. 

Hannibal adı, modern tarih boyunca da yarı süper kahraman ve yarı 

büyük düşman olarak dilden dile dolaştı. Çoğu kişi onun adını bilir, lakin 

gerçek hikayesinin büyük bir kısmı, Roma tarafından yaratılan hafızayla 

örtülerek kaybolmuştur. Günümüzde Hannibal, bir düşman, büyük bir savaşçı, 

bir stratejist ya da bir anti kahraman olarak her kalıba dökülebilen adeta bir 

bukalemundur. Thomas Harris, Silence of Lambs (Kuzuların Sessizliği) 
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romanında ki, aynı isimle sinemaya da aktarılmıştır, düşmanlarının aklını 

okuyabilen, aşırı zeki kahramanına Hannibal adını verdiğinde, kesinlikle 

aklında Kartaca’lı Hannibal vardı. Libya lideri Muammer Kaddafi de en 

küçük oğluna Hannibal adını verdi. Kaddafi’nin bu davranışı, olasılıkla, 

kadim Kartaca topraklarından Batı’ya bir mesaj niteliğinde idi. Zira, 

Roma’nın nasıl Kartaca’da gözü vardı ise, yakın dönemlerde İtalya başta 

olmak üzere, Batılı emperyalist devletlerin de Libya’nın topraklarında gözü 

oldu. Libya, 1911 ila 1947 yılları arasında fiilen İtalyan işgaline maruz kaldı. 

Hannibal, Hellenistik Dönem’in parlak ve cesur komutanı idi. Roma 

hegomonyasına meydan okudu. Roma onu mağlup etti. Ancak, Roma bir 

devlet olarak tarihi rolünü çoktan tamamlamış olmasına karşın, Hannibal 

anlaşılması gerçekten zor ve esrarengiz bir Kartaca’lı olarak yaşamaya devam 

ediyor. 

Atina’lı ünlü komutan Perikles: “bütün yeryüzü cesurların kabridir” 

demektedir. Bu sözden hareketle, aynı kefeye konulduğu Büyük İskender ve 

Julius Caesar’ın mezarları kaybolup gitmiş iken, Hannibal’in bir anıt mezara 

sahip olması ilk bakışta oldukça ironik görünebilir. Fakat, bu anıt mezar, 

anavatanı Kartaca’dan beklediği desteği ve takdiri yeterince bulamadığı gibi, 

kazandığı zaferlerin meyvesini de toplayamamış Hannibal için bir bakıma 

iade-i itibarın simgesidir. Bu simgenin ortaya çıkışına öncülük eden kişi de, 

onun kadar büyük bir askeri deha olan Atatürk’tür. Zira, Atatürk aynı 

zamanda, üzerinde oturulan coğrafyaya ait en eski devirlerden en yenilerine 

kadar kültür mirasının, hem insanlığın hem de ulusun ortak geçmişi olduğunu 

kavramış aydın bir devlet adamıdır.   
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ABD İLE İLİŞKİLER BAĞLAMINDA 
12 MART MUHTIRASI*  

                                                                                                                   

 

Ayfer ÖZÇELİK** 

 

Giriş 

Osmanlı Devletinin kuruluşundan bu güne askerin siyasette de etkin bir rol 

oynadığı bilinmektedir. Siyasetin güçlü, savaşların başarılı olduğu 

dönemlerde bu etki devletin zaafına yol açacak dereceye varmamıştır1.  

1826’da Yeniçeri ordusunun kaldırılması sonrasında başlatılan modernleşme 

sürecinde ise askerin siyasete müdahalesini meşru ve doğal gören anlayış 

derinleşerek, Türkiye Cumhuriyetine intikal etmiştir. Özellikle eğitim 

alanında ilk modernleşme hareketlerinin askeri kurumlarda başlaması, 

ordunun giderek kendisine kurtarıcı görevi yüklemesine yol açmış, bu ise 

siyasete müdahale fikrini yoğunlaştırmıştır. Batıda olduğu gibi 

modernleşmeyi yürütecek burjuva sınıfının olmaması da bunda etkilidir2.  

Nitekim bu misyonun sonucu olarak, Osmanlı Devletinin son dönemi hayata 

geçirilen ve geçirilemeyen birçok müdahale girişimiyle doludur.  

Atatürk ve arkadaşları, Kurtuluş Savaşı’nı yönetirken İstanbul ve dünya 

kamuoylarına karşı “milli irade” ye yani “Büyük Millet Meclisi”ne 

dayanmışlardır. Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında özellikle İttihatçı 

yöntemler ve sonuçlarını çok iyi gözlemlemiş olan Atatürk, ordunun siyasete 

müdahalesi konusunda oldukça titiz davranmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası olayında da, İttihatçıların tasfiyesi/susturulması anlamına gelen İzmir 

Suikastı davasında da bu politikanın izleri bulunmaktadır. Atatürk’ün ölümü 

üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın da desteğiyle Cumhurbaşkanı 

 

 

* Bu çalışma, Türk Tarih Kurumu tarafından 7-8 Ekim 2019 tarihinde Kayseri’de 

gerçekleştirilen “Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de Darbeler 

Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur. 
** Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

aozcelik@pau.edu.tr 
1 Murat Aktaş, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Darbeler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2017, Cilt: 1, Sayı: 37, s. 298-302. 
2 Begüm Burak, “Osmanlı'dan Günümüze Ordu-Siyaset İlişkileri”, History Studies, Volume 

3/1, Yıl: 2011, s.46.  
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seçilen İsmet İnönü döneminde ise özellikle dış siyasetteki gelişmeler ordu 

içinde var olan hareketlenmeleri etkisizleştirmiştir3. 

II. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı döneminden beri batı yanlısı 

eğilimleri olan, toplumsal ilerlemeyi tüm yönleriyle batılılaşma anlamında 

gören, bunu da çağdaşlaşma kavramıyla açıklayan4 kesimlerin 

yönlendirmesiyle, o zamana kadar yürütülen görece denge politikası terk 

edilmiştir. Bunda savaşın galiplerinden olan Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye 

karşı yürüttüğü bazı taktik hataların5 da etkisi olmuştur.  Sonuç olarak Truman 

doktrini çerçevesinde yapılan yardımlardan faydalanmak ve batılı kuruluşlar 

içinde yer almak isteyen Türkiye, liberal dünyada yer bulabilmenin ön koşulu 

olarak öne sürülen çok partili hayata geçmeyi kabul etmiştir. Nitekim 1950 

seçimleriyle Demokrat Parti iktidarı başlamıştır. Ancak seçimlerin hemen 

sonrasında ordu içinde hareketlenme başlamıştır. 1950’li yılların ortalarına 

gelindiğinde ise huzursuzlukları artan özellikle alt rütbeli subaylar iktidarı 

 

 

3 Sadi Koçaş, Atatürk’ten 12 Mart’a Anılar, Cilt: 1, Cem-May Yayınları, İstanbul 1977, s. 147-

161. Ümit Özdağ’ın aktardığına göre; “1945'ten sonra TSK'de CHP'nin Atatürk ilkelerinden 

ayrıldığı kanaati yerleşmiş bulunuyor ve bu tutum tasvip edilmiyordu”. Bu kanaat nedeniyle 

TSK’da çeşitli örgütlenmeler oluşmuştu. Nitekim “Ordu içindeki gizli bir örgüt, takriben 1944 

senesinde ikiye ayrılmıştır. Bu iki örgütten birincisi Kur. Alb. Seyfi Kurtbek'in savaş yılları 

içinde kurduğu ve "Hücum Ordusu" ismini verdiği örgüttür. Diğer örgüt ise Kur. Yrb. Cemal 

Tural'ın başkanlığını yaptığı örgüttür. İki ekibin ayrı çalışmaları olduğu gibi, ortak 

çalışmalarının da olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle 1946 seçimlerinde yapılan hilelere ordu 

tepki göstermiştir. Türkeş, 1946 seçimlerinden sonra orduda gizli örgütlerin sayısının arttığını 

ileri sürer. Bazı subaylar CHP'ye karşı bir ihtilal hazırlığı içinde idi.“… 1947 senesinde Harp 

Akademisi'nde öğretim görevlisi olan ve bir kısmı II. Dünya Savaşı sırasında kurulan örgüte 

mensup olan subaylardan Cemal Yıldırım, Cevdet Sunay, Cavit Çevik, Memduh Tağmaç, Sıtkı 

Ulay, Kani Gürhan, Şerafettin Konuralp, Kenan Esengin, Cemal Erginsoy, Saip Caner ve Milli 

Emniyet İstanbul Bölge ikinci başkanı Naci Aykun, Necip San, Refik Yılmaz ve Kadri Erkmen 

örgüt başkanlığına Milli Emniyet Teşkilatında yaptıkları toplantıda başkanlığa Sunay'ı 

seçmişler, Sunay'ın kıta görevine çıkması bu görevi kabul etmemesi üzerine Kur. Alb. Cavit 

Çevik'i getirmişlerdir. Ayrıca örgüt 1947 senesinde İstanbul'da Korg. Fahri Belen ile evinde ve 

Harp Akademisi'nde temas etmiş ve ihtilal fikrini açmıştır. Belen ile II. Kolordu Komutanı iken 

(1947) örgüt adına kendisi ile görüşen üç albay örgütleri hakkında bilgi vermişler ve destek 

istemişlerdir. Belen, örgütün teklifini reddetmiştir”. Bkz. Ümit Özdağ- Çetin Güney, “İnönü 

Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri”, https://www.tarihtarih.com/?Syf=26 . Erişim Tarihi 

(2.08.2019). 
4 Ümit Çelik, “ABD’nin Türkiye’nin AB Üyeliğine Bakışı Türkiye-ABD- AB Güvenlik Ve 

Savunma İlişkileri”, Akademik Bakış,   Sayı: 10,  Eylül – 2006, s.24. http://www.acarindex.com. 

Erişim Tarihi (4.09.2019). 
5 Konu ile ilgili olarak Bkz. Ufuk Erdem, “İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Sovyetler 

Birliği’nin Türkiye’den İstekleri ve İngiltere (1945-1946)”, Yıl: 2017, Journal Of History 

School, 10 (XXXII), s.179-209. 
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devirme yolunda örgütlenmeye başlamıştır6. Kesin tarih verilememekle 

birlikte 1954 yılından itibaren – dikkat edilirse bu tarih Demokrat Parti 

İktidarının başarıyla devam ettiği yıllardır- orduda birçok hücre tipi darbeci 

yapılanmalar kurulmuştur. İstanbul’da Dündar Seyhan- Orhan Kabibay, 

Ankara’da Talat Aydemir-Sezai Okan, Sadi Koçaş-Kenan Esengil hücreleri 

bunların en önemlileridir7. Ekim 1957’de seçimlerinde Demokrat Parti’nin 

(DP)  %47.87 oy oranıyla birinci parti olmasına rağmen önceki seçime göre 

oy kaybetmesi hazırlıklarını sürdüren cuntacılar için bir işaret olmuştur. 

Seçimlerden iki ay sonra “9 Subay Olayı” ile darbecilerin varlığı açığa çıkmış, 

fakat olay askeri mahkemede Tümgeneral Cemal Tural gibi darbecilerle 

ilişkili subaylar tarafından kapatılmış, hatta ihbarı yapan Samet Kuşçu dışında 

kimse ceza almamıştır.  

1950’li yılların sonlarına doğru zaten hazırlanmış olan darbeye gerekçe 

sunacak koşullar da ortaya çıkmış, DP iktidarı güç duruma girmişti. 

Enflasyonun yükselmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar yanında, iktidar-

muhalefet arasındaki gerginlik doruk noktasına ulaşmıştı. Muhalefet ve iktidar 

partilerinin güç birliği adı altında cepheleşmesi kamuoyuna da yansımış, 

muhalefet erken seçim isteklerini de gündeme getirmiştir8. Nihayet ortamı 

kendileri için uygun bulan cuntalar, Cumhuriyet tarihinin sonuca ulaşan ilk 

darbesini 27 Mayıs 1960’da gerçekleştirmiştir. Dikkat çekici olan ise darbenin 

ordu içindeki cuntacı hareketleri sonlandırmamasıdır. Çoğu alt rütbeli 

subaylardan oluşan cuntalar, 27 Mayıs’ta kazanılan kolay başarıdan cesaret 

alarak, darbeden sonra da faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu durum bir yandan 

Talat Aydemir’in iki (1962-1963) başarısız darbe girişimi ve sonrasında 

idamına (1964) yol açarken, diğer yandan da 12 Mart’a evirilecek gelişmelere 

sebebiyet vermiştir.   

 

 

 

 

 

 

6 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hil 

Yayınları, İstanbul 1996, s.151 vd. 
7 William Hale, Türkiye’de Ordu ve Siyaset, Hil Yayınları İstanbul 1996, s.95-99; Berk Erdem, 

Sena Duman-Pınar Pehlivan, “27 Mayıs 1960 Darbesi Raporu” (2014), 

https://www.academia.edu. Erişim Tarihi (3.09.2019); Mustafa Ekincikli-Alpaslan Şahin, “27 

Mayıs 1960 Askeri Darbesi Öncesinde Kurulan İhtilal Örgütleri ve Dokuz Subay Olayı”, Gazi 

Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 70 Kasım- Aralık 2018, s.41-46. 
8 Sedef Bulut, “27 Mayıs 1960’tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası”, SDÜ 

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2009, Sayı:19, s.78-79. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

744 

I. Bölüm: 12 Mart Öncesi Türkiye’yi Etkileyen İç ve Dış Gelişmeler  

1.1. 27 Mayıs 1960 Darbesi Sonrası Genel Gelişmeler  

Darbe ile devrilen ve iki arkadaşı ile birlikte idam edilen Menderes 

Hükümeti’nin ilk beş yılı ekonomik alanında olumlu değerlendirilmektedir9. 

Buna karşılık 1954 sonrası ekonomi politikaları eleştirilmektedir. Eleştiriler 

daha çok ödemeler dengesinin bozulması, ekonominin dışa bağımlı hale 

getirilmesi, dış kredi kaynaklarının kesilmesiyle yaşanan darlık, enflasyonun 

yükselişi, ticaret dengesinde bozulma, Türk Lirası’nın değerinin düşmesi, 

1958’de yapılan devalüasyondan istenen sonuçların elde edilememesi, 

Türkiye’nin ilk kez IMF’ye başvurması, bürokrasinin ihmal edilmesi10 vb. 

konularda toplanmaktadır.   

Siyaset ile ilgili eleştiriler ise ABD’ye (dikkat edilirse bir bütün olarak 

batı emperyalizmine değil) bağımlılık konusunda yoğunlaşmaktadır. Aslında 

bu yola II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Türkiye’nin ısrarlı müracaat 

ve talepleriyle girilmiştir. Stalin'in ölümüne kadar Sovyetlerle ilişkilerin 

gergin seyretmesi, zayıf ekonomisi, yetersiz teknik ve askeri donanımı 

sebebiyle kendisini güvende hissetmeyen Türkiye’nin, tarafsızlık yerine, batılı 

 

 

9Türkiye’de 1950’lerde yaşanan siyasi dönüşüm beraberinde sosyo-kültürel değişimi de 

getirmiştir.  Askeri- sivil bürokrasiye dayanan CHP’nin aksine köylü ve kırsala yönelik 

politikalarıyla dikkat çeken DP, 1950-54 arasında uyguladığı ekonomi politikaları neticesinde 

kırsal alandaki refah seviyesini arttırmayı başarmıştır. Bu doğrultuda Makinalı tarıma yapılan 

teşvikin de etkisiyle ekilebilir toprakların oranı %60 artmıştır. Tarımın ortalama büyüme hızı 

%13,2 ye yükselmiş ve bu %9,2‟lik sınaî büyüme hızını aşmıştır. Tarımın milli gelir içindeki 

oranı 1946–47 ortalaması olarak %43,6 iken, 1952-53‟de bu oran %44,7‟ye çıkmıştır. 

Uygulanan politikalar ve refahta görece yükseliş, ölüm oranlarının düşüşüne ve 1940–1945 

dönemindeki %1.702 nüfus artış hızının 1950–55 döneminde %2,775‟e ve 1955–60 döneminde 

de %2,853‟e yükselmesine yol açmıştır. Bkz. Yusuf Ziya Keskin, “Demokrat Parti İktidarı ve 

Günümüze Yansımaları”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, Kış 2009, s.113.  
10 “1955 Haziran’ında Türk ve Amerikan ekonomi uzmanları arasında İstanbul’da görüşmeler 

yapıldı ve Amerikan tarafı şartlı yardımı kabul etmiştir. Bu şartlar, enflasyonist politikaların 

terk edilmesi, acil bir vergi reformunun hazırlanması, yatırımların yavaşlatılması Türk lirasının 

devalüasyona uğratılması ve tarım sektörüne yönelik kredi ve destekleme alımlarının 

durdurulması idi. Bu şartlar, aynı zamanda IMF tarafından da belirtilmekteydi.  Gerek ABD’nin 

gerekse IMF’nin ekonomiyi düzeltme önlemlerine Türkiye pek yanaşmamıştır. Türkiye’nin bu 

koşulları kabul etmemesi nedeniyle görüşmeler kesilmiştir. ABD bu tarihten sonra ekonomi 

konusundaki isteklerini, ikili ilişkileri gerginleştirmemek adına doğrudan değil, IMF üzerinden 

Türkiye’ye iletmeye başlamıştır.…(Ancak ekonomik ) tıkanıklığa daha fazla 

dayanılamayacağını ve Amerikalıların bu koşullarda diretmeye devam edeceklerini (anlayan 

hükümet) sonuçta 3Ağustos 1958’de Türk lirasını devalüe ederek, 1946’dan beri değeri 

değişmeyen 1doların fiyatını 2.80 liradan 9 liraya çıkarmıştır”. Bkz. Furkan Arda, 1950-1960 

Döneminde Türkiye –ABD İlişkilerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ABD, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne 2018, s. 

63,100-101. 
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bir gücün güvencesine girmeyi tercihine sebep olmuştur11. Türkiye’nin ısrarlı 

müracaatları önceleri ABD (ve İngiltere)’den net bir karşılık bulmamıştır. 

Ancak Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesinin savaş gemisi 

Missouri ile gönderilmesi suretiyle (5 Nisan 1946), Sovyetlere karşı 

Türkiye’nin yanında olunduğu mesajı verilmiştir. Aslına bakılırsa ABD ve 

İngiltere’nin Orta-Doğu’daki politikaları açısından Türkiye’ye ihtiyaçları 

bulunmaktaydı. Nitekim Başkan Truman, SSCB’yi çerçeveleme politikasının 

uzantısı olarak, Türkiye ve Yunanistan’a yardım yapılacağını açıklamıştır. 

Temmuz 1947'de gerçekleşen yardım antlaşması sonrasında Türk Ordusu’nun 

modernleşmesi Amerikalı uzmanlara teslim edilmiştir12. Kore Savaşı 

sonrasında da NATO üyeliğine kabul edilen Türkiye13,  artık kesin bir şekilde 

batı saflarında yer almıştır.  

Ancak Türkiye’nin ABD gibi bir süper güçle ilişkileri yönetecek ne 

tecrübesi, ne de stratejik alt yapısı bulunmuyordu. Bu durum ekonomi 

politikalarının ve uluslararası ilişkilerinin kendi çıkarları doğrultusunda değil, 

Amerikan müdahaleleriyle belirlemesinde kolaylaştırıcı rol oynamıştır. 

Nitekim 1946’dan itibaren Türkiye’ye gelen Amerikan Heyetlerinin 

hazırladığı raporlar doğrultusunda kalkınma planları yapılmıştır (ki bunlardan 

biri de “Thornburg Raporu”dur). ABD’li uzmanlar Türkiye’ye “ağır sanayi 

yatırımlarından uzak durması, tarıma dayalı bir ekonomi ve tarımsal 

kalkınma”14 modelini benimsemesini önermişlerdir. Hâlbuki Türkiye’de 

Osmanlı son döneminden itibaren sanayileşme arzu ve denemeleri 

bulunmaktaydı.  

Belirtmemiz gereken diğer husus, NATO’ya girişle beraber daha 

görünür hale gelen Türkiye’deki Amerikan/NATO üsleri sorunudur. ABD, II. 

Dünya Savaşı’nda Latin Amerika’dan Avrupa’ya, Kuzey Afrika’dan 

Hindistan ve Çinhindi’ne kadar dünyanın kritik her bölgesine üsler 

yerleştirmişti15. Savaş sonrasında da bunlara yenileri eklenmiştir. II. Kahire 

 

 

11 Nuri Karakaş, Türk- Amerikan Siyasi İlişkileri (1939-1952), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tarih ABD, (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir 2008, s. 371.  
12 Ahmet İlyas, “Johnson Mektubu ve Türk Dış Politikasında Eksen Kayması 1965-1980”, 21. 

Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10, Ocak- Şubat- Mart 2015, s.165-166. 
13 Ayşe Ömür Atmaca, “Yeni Dünyada Eski Oyun: Eleştirel Perspektiften Türk-Amerikan 

İlişkileri”, Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2011, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 164-165. 

https://www.orsam.org.tr.  
14 Hikmet Zeki Kapcı ‐ İmren Aydın, “Demokrat Parti Döneminde Türkiye- ABD İlişkilerinde 

Petrol (1950‐1960)”, Tarihin Peşinde- Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 

2018, Sayı: 20, s. 211‐233. 
15II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Sovyetler ekseninde şekillenen yenidünya düzeni 

kurulmuş, Soğuk Adı geçen iki ülke arasında kızışan rekabet görüntüsü içinde Soğuk Savaş 
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Konferansı (Aralık 1943) sırasında Türkiye’de Adana İncirlik’te Hava Üssü 

oluşturulması kararı alınmış,  kısa süre sonra da kurulumu başlatılmıştır. 

NATO’ya giriş sonrasında ise birçok yeni askeri üs ve tesis açılmış “Türk 

ordusu modernizasyon, yeniden organizasyon ve eğitim süreci içine 

sokulmuştur. Binlerce Amerikan askeri aynı dönemde, bu sürecin bir parçası 

olarak Türkiye’de görev yapmaya başlamıştır. Türk ordusunu NATO’ya 

uyumlu hale getirmek için yapılan çalışmalar, askeri yardımlar, eğitimler ve 

tüm diğer eşgüdüm faaliyetleri aynı zamanda Türkiye’yi ekonomik ve siyasi 

anlamda dönüştüren sürece paralel olarak ilerlemiştir..”16. Türk kamuoyu ise 

üstlerin varlığını ancak Yarbay Morrison17 veya U2 Casus uçak olayı gibi 

sorunlar vesilesiyle öğrenebilmiştir. 1960’lı yıllarda dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de sol hareketler geliştikçe ABD karşıtlığı yükselmeye başlamış 

ve Amerikan üslerinin işlevleri kamuoyunda yoğun tartışmalara konu 

olmuştur ki, 12 Mart’a giden süreçte bu tartışmaların önemli rolü 

bulunmaktadır. Buna karşılık, Türkiye’deki hiçbir darbe ve darbe girişimi batı 

ile yapılan anlaşma ve ittifaklara karşı olmamıştır. Aksine hem 27 Mayıs hem 

de sonraki bütün darbelerde yönetime el koyan askerler öncelikle batı ile 

 

 

şeklinde adlandırılan döneme girilmiştir. Nitekim bu ortam dolayısıyla Washington, savaş 

sırasında sahip olduğu üslerin birçoğundan askeri kuvvetlerini çekmemiş ve üslerinin var 

olduğu ülkeleri de kendi egemenlik alanı kapsamında tutmaya çalışmıştır. II. Dünya Savaşının 

ağır ekonomik sıkıntılarını yaşayan Avrupa ülkeleri de bir yandan parasal yardımını aldıkları 

ABD ile Komünizm tehlikesine karşı askeri üsler, ittifaklar kurarak, ekonomik yapılanmalara 

giderek ABD sistemine entegre olmuşlardır. Bkz. Selin Muzaffer Bölme, ABD’nin Üs 

Politikası Ve Türkiye: Kuruluşundan Bugüne İncirlik Üssü, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ABD, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2010, s.466 

vd. 
16 “Her şeyden önce şunu unutmamak gerekir ki bir üssün etki sahası kapladığı alanın; varlık 

sebebi ise açıklanan gerekçenin çok ötesindedir. Bir ülkede bir Amerikan üssünün varlığı, 

Amerikan çıkarlarının o ülkede korunduğunun en önemli göstergesidir.. Bir ülkede Amerikan 

üslerinin açılması beraberinde o ülkenin Amerikan şirketlerine ve sermayesine açılmasını 

getirmektedir. Üs Kapatma ve Düzenleme Raporunda yer alan ifadede ki gibi “Bir üs yapısı 

askerî düşüncenin ötesinde anlam taşır. Her şeyden önce ikili, uluslararası, kültürel ve 

ekonomik sonuçları olan siyasi bir düzenlemedir.” Bölme, a.g.t.,  s. 467. 
17 5 Kasım 1959’da, bir gece kulübünden çıkışından sonra sarhoş vaziyette araba kullanan 

Amerikalı Albay Morrison, yolda yürüyen askerlere çarpmış, birisinin ölümüne diğerinin de 

yaralanmasına yol açmıştır. Ancak tutuklanan Albay Osmanlı dönemindeki kapitülasyonları 

hatırlatır bir şekilde yargılanıp cezalandırılamamıştır. ABD’li yetkililerin mahkemeye uydurma 

belgeler sunarak adı geçen kişiyi korumaları üzerine, Morrison serbest bırakıldığı gibi, Amerika 

Birleşik Devletlerinde adeta ödüllendirilmiştir. Morrison’un sebep olduğu ölüm ve 

yaralanmaya rağmen herhangi bir cezaya çarptırılamaması Türkiye’de infial yaratmış ve ABD 

karşıtlığını arttırarak, NATO üyeliğinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Bkz. Selin Muzaffer 

Bölme, “Soğuk Savaş’ta NATO-ABD-Türkiye Üçgeninde Askeri Üsler: Süreklilik ve 

Değişim”, Uluslararası İlişkiler, Cilt:9, Sayı 34, (Yaz 2012), s.62. 
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ittifaklar bağlamında dış ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğinin garantisini 

vermeye özel bir çaba göstermişlerdir.  

 

1.2.  27 Mayıs Sonrası Yaşananlar  

Adeta kendisini TBMM yerine koyan bürokrasinin, yetkileri yeniden 

ele alması anlamına gelen 27 Mayıs darbe bildirisinin ilk cümlelerinde şu 

ifadeler yer almaktaydı: “Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son 

müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla 

Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele almıştır. Bu harekâta Silahlı 

Kuvvetlerimiz; partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve 

partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında, en kısa 

zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi… seçimi kazananlara 

devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır”. Oysa ilk kavga Millî 

Birlik Komitesi üyeleri içinde yaşanmış, 13 Kasım 1960’da 14 üye tasfiye 

edilmiştir. İlerleyen günlerde, ordu Milli Birlik Komitesi- Silahlı Kuvvetler 

Birliği şeklinde iki güç merkezine bölünmüştür. 

Darbe ile eş zamanlı olarak başlayan tutuklamalarla, 500 kadar 

Demokrat Parti (DP)’li Yassıada’ya gönderilmiş, 29 Eylül’de de DP 

kapatılmıştır. 5 Ağustos’ta ise yüksek rütbeli komutanlar başta olmak üzere 

orduda geniş çaplı tasfiye yapılmıştır. Resen emekli edilen 235 general ve 

amiral (general ve amirallerin  %90’ı) ile 5.000’nin üzerinde Albay ve Binbaşı 

“Emekli İnkılap Subayları Derneği (EMİNSU)” adıyla örgütlenerek yıllar 

süren mücadelelerine başlatmışlardır18. 28 Ekim’de de 147 öğretim üyesi 

sebep gösterilmeden, savunma hakkı verilmeden, itiraz mercii/makamı 

tanınmayarak, bir daha hiçbir üniversitede görev verilmemek üzere 

kürsülerinden uzaklaştırılmıştır. Tepkiler üzerine MBK (Millî Birlik 

Komitesi) üyeleri bu akademisyenlerin tembel, yeteneksiz, reform düşmanı, 

komünist, hatta bazılarının eşcinsel oldukları iddiasını yaymışlardır. Öğretim 

Üyeleri 147’ler Derneği’ni kurmuş, kamuoyu ve akademisyenlerin desteğini 

aldıkları için başarılı olmuşlar19 ve 12 Nisan 1962 tarihinde çıkarılan yasa ile 

mesleklerine dönme hakkını kazanmışlardır.  

13 Aralık 1960 tarihinde de MBK ve Temsilciler Meclisinden meydana 

gelen Kurucu Meclis oluşturulmuştur. Sadece Demokrat Parti kapatıldığı için 

 

 

18 Tekin Önal, “27 Mayıs İhtilali’nin Geride Bıraktıkları ve İnönü Hükümetleri Döneminin 

Önemli İç Siyasi Gelişmeleri (1961-1965)”, Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 

2017, Cilt: 1, Sayı:1, s 14.  
19 Konu ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için Bkz. Mehmet Ö Alkan, “1960 Darbesi ve 

Üniversiteden Tasfiyeler 147’ler Olayı”, https://www.academia.edu. Erişim Tarihi (5.09.2019). 
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Kurucu Mecliste DP ve onun temsil ettiği halkın önemli bir kesiminin 

sözcüleri bulunamamıştır. Bu arada DP’lilerin yargılanması 

olağanüstü/olağandışı bir mahkeme oluşturularak (Yüksek Adalet Divanı) 

başlatılmıştır. Mahkeme çoğunlukla idam ve müebbet vb. ağır cezalara 

hükmetmiş, Menderes, Zorlu ve Polatkan’nın infazı gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan anayasa ise 9 Temmuz 1961’de halkoylamasına sunularak kabul 

edilmiştir. 1961 Anayasası demokratik ve özgürlükçü maddelerine karşılık 

yetki kullanımını TBMM yanında Senato, Milli Güvenlik Kurulu vb. 

kurumlar arasında paylaştırmıştır. Yani egemenlik millete aittir ama artık 

kayıtlı şartlıdır. Anayasa’nın resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi 

akabinde genel seçimlere gidilmiştir (15 Ekim 1961). Ancak seçimler, 

Demokrat Parti çizgisindeki partilerin çoğunluğu elde etmesi ile 

sonuçlanmıştır ki bu halkın 27 Mayıs’ı tasvip etmediğini de göstergesidir. Bu 

durum darbeciler için kabul edilemezdi. Nitekim hemen orduda 

hareketlenmeler başlamış, toplantılar yapılmış, protokoller (21 Ekim ve 9 

Şubat protokolleri) oluşturulmuş, nihayet Talat Aydemir’in 1962 ve 1963 

kalkışmaları yaşanmıştır. Asıl önemlisi ise Türkiye’nin artık kısa süreli, 

güçsüz koalisyon hükümetleriyle yönetilmesi veya yönetilememesidir.  

Seçim sonrasında ilk kriz, kimin Cumhurbaşkanı olacağı konusunda 

yaşanmıştır. Ali Fuat Başgil’in adaylıktan ve milletvekilliğinden çekilmek 

zorunda bırakılması ile kalan tek aday, Milli Birlik Komitesi (MBK)’nce 

desteklenen Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanı olmuştur. Hükümet konusunda 

ise; MBK’nin karar ve ihtarıyla20, İnönü başkanlığında CHP- AP koalisyon 

hükümeti kurulmuştur (Aralık 1961). Aydemir’in başarısız 21-22 Şubat 1962 

girişiminden sonra 69 subay ile 4 astsubay emekliye sevk edilirken, İnönü’nün 

Aydemir ve diğer cuntacıları affetmesi, DP’lilerin de affı21  konusunda Adalet 

Partisi (AP)’nin ısrarlarına neden olmuştur.  

İkinci İnönü Hükümeti CHP, YTP, CKMP Koalisyonu ile kurulmuş  

(25.06.1962) ve 1963 Aralık ayına kadar sürmüştür. Bu hükümet döneminin 

en tartışmalı konusu siyasi af da dâhil eski DP’lilerin affı meselesiydi22. Ancak 

12 Ekim 1962’de eski DP’lilerin affı Meclis’te görüşülmeye başladığında, bu 

defa Üniversiteli gençler “katillere af yok” sloganları ile sokaklara taşmış, 

 

 

20 Derya Şimşek, “Türk Siyasal Yaşamında İlk Koalisyon Hükümeti: CHP- AP Koalisyonu 

(1961-1962)”, s.2961. www.ayk.gov.tr. Erişim Tarihi (6.09.2016). 
21 Erkan Şen, Tarihi, Siyasi ve Fikri Arka Planıyla 9 Mart Darbe Girişimi, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İstanbul 2014, s.27. 
22 12 Ekim 1962’de çıkan kısmi af ile beş yıla mahkûm olan tutuklular tahliye edilmişlerdir. 

DP’lilerin memuriyete dönebilmeleri Ağustos 1966’yı, anayasa değişikliği gerektiren seçilme 

yasaklarının kalkması (siyasi af) ise 1974 yılını bulmuştur. 
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protesto gösterileri yapmış, olaylar çıkmıştır23. Kısmi af sonrasında tahliyeler 

devam ederken24, Atatürk’ün başbakanı ve Milli Mücadele arkadaşı eski 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar da sağlık sorunları nedeniyle, Mart 1963’de altı 

aylığına tahliye edilmiştir. Ancak Bayar’ın tahliyesi 27 Mayıs’ı destekleyen 

kesimlerde infial yaratmış, öğrenciler tarafından Bayar’ın evi taşlanması, AP 

Genel Merkezinin kuşatılması, milletvekilleri mahsur bırakılması vb. olaylar 

yaşanmıştır. DP’lilerin tahliyeleri orduda zaten var olan huzursuzluğu 

arttırmıştır25. Nitekim Aydemir 21 Mayıs 1963’de bir darbe kalkışmasında 

daha bulunmuş, başarısızlığı üzerine Fethi Gürcan ile birlikte idam edilmiştir. 

Orduda yine tutuklamalar/yargılamalar gerçekleşmiş ve yapılmış sıkıyönetim 

ilan edilmiştir. II. İnönü Koalisyon Hükümeti sırasında dış ilişkilerde en 

önemli olay Sovyetlerin Küba’ya nükleer füze yerleştirmesine ABD’nin 

tepkisiyle başlayan Küba Krizidir.  Kriz Sovyetlerin Türkiye'deki Jüpiter 

füzelerinin sökülmesi karşılığında Küba'ya füze yerleştirmekten vazgeçmesi 

ile yatışmışsa da Türkiye’de, ABD ile ilişkilerin sorgulanması neden 

olmuştur. 

Demokrat Partililere af tartıştırmaları ortamında yapılan 1963 yerel 

seçimlerinde Adalet Partisi’nin oyunu arttırması, koalisyon ortaklarının ise oy 

kaybına uğraması hükümetin dağılmasına yol açmıştır. 25 Aralık 1963’te ise 

bağımsızlarla birlikte III. İnönü Koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu sırada 

Kıbrıs’ta Türklere uygulanan şiddete ve ölümlere sessiz kalan ABD başkanı, 

İnönü’ye gönderdiği bir mektupla "Kıbrıs'a müdahalede bulunulduğu 

takdirde, NATO silahlarının kullanılamayacağını ihtar etmiştir. Oysa 

Türkiye’de NATO silahlarından başka kayda değer bir silah 

bulunmamaktaydı26. Jüpiter füzelerinin sökülmesinden sonra bu tehdit, 

kamuoyunda Türkiye’nin milli çıkarları söz konusu olduğunda ABD ve 

 

 

23Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) yalnızca siyasi affa değil, kısmi affa da karşı 

olduklarını belirtmiştir. TMTF dışında Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı, Türk Devrim Ocakları, 

Türk Kadınlar Birliği, Türkiye İzciler Birliği gibi pek çok teşkilât, dernek ve gruplar yapılacak 

olan siyasi affa karşı olduklarını bildirmişlerdir. Bkz. Nurullah Kırkpınar, “27 Mayıs Sonrası 

Koalisyon Hükümetleri Döneminde Siyasi Af Çıkmazı: Eski Demokrat Partililerin Türk Siyasi 

Hayatına Etkisi (1960-1965)”, İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, 2018,  s.175. 
24 Kısmi affın kabulü ile İstanbul (394 kişi), Ankara (123 kişi), İzmir (129 kişi) ve Adana’da 

(94 kişi) tahliyeler gerçekleşmiştir. Bkz. Halit Kaya, Adalet Partisi ve Ragıp Gümüşpala (1961–

1965), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 

2014, s.151. 
25Nitekim yaşanan huzursuzluklar sokaklara taşmış, göstericiler AP Genel Merkezi, Zafer ve 

Adalet Gazeteleri’ne saldırmış, olaylarda 30 kişi yaralanmıştır. Bkz. Kaya, a.g.t., s. 153-154.  
26 Sadi Koçaş, a.g.e., s.1321 vd. 
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NATO tarafından yalnız bırakılacağının farkına varılmasına yol açmıştır27. 

Artan ABD karşıtlığı, 12 Mart sürecinde 6. Filo Protestoları, ABD üslerinin 

basılıp askerlerinin kaçırılması gibi olaylara dönüşmüştür.  

Gümüşpala’nın ölümü üzerine AP liderliğine Süleyman Demirel 

seçilirken, birkaç ay sonra bütçe tasarısı reddedilen III. Koalisyon Hükümeti 

sona ermiştir (13.2.1965). Suat Hayri Ürgüplü Başbakanlığında AP, CKMP, 

YTP ve MP Hükümeti meclisten güvenoyu alarak kurulmuştur. Sekiz ay süren 

bu hükümet zamanında seçimler yapılmıştır (10 Ekim 1965). Seçimlerden AP 

birinci parti olarak çıkmış (% 52.87oy ve 240 milletvekili) ve tek başına 

iktidar olmuştur. Türkiye İşçi Partisi  (TİP) de %2.97 oy oranı ile 14 sandalye28 

kazanmıştır. Ancak Demokrat Parti’nin devamı iddiasındaki bir partinin 

iktidarı, 12 Mart’ın da yolunu açmıştır. 

 

II.  Bölüm: Demirel Hükümetleri ve Ulusal / Uluslararası Gelişmeler 

2.1. Araplarla ve Sovyetler Birliği ile İlişikliler 

Demirel’in Başbakanlığı Ekim 1965’ten 12 Mart Muhtırasına kadar 

sürmüştür. Önce de belirttiğimiz gibi bu dönemde Amerikalı uzmanların 

aksine Türkiye tarımsal kalkınma yerine sanayileşme hırsı içindeydi. İsmail 

Cem, DP ve AP hükümetlerinin politikalarını; “her şeyden önce bir ekonomik 

büyüme ve gelişme ülküsüne dönüktür. Gerek Menderes gerekse Demirel’de 

zaman zaman bir fetişizm ölçüsüne varır bu tutku... Bunların başlıca hedefi 

kalkınma idi.…. Demirel, kendisi ve partisi açısından büyük “günahı” bu 

özelliklerinden ötürü işledi. Ekonomik büyüme tutkusuna dış siyaseti bağımlı 

kılabileceğini…dış siyasetini buna göre ayarlayabileceğini sandı.… Ancak, 

Demirel iktidarının sonunu getiren başlıca etkenlerden biri de bu oldu.”29, 

şeklinde tarif etmektedir. Gerçekten de Türkiye’nin Arap Dünyası ile ilişkileri 

bu yıllarda gelişmeye başlamıştır30. 1967 Arap –İsrail Savaşı’nda Arapları 

destekleyen Sovyet gemilerine Boğazlardan geçiş izni veren Türkiye, Ağustos 

1969’da Mescid-i Aksa’nın bombalanması olayında İsrail’i kınamış,  hiçbir 

 

 

27Ozan Örmeci, "Türk-Amerikan İlişkileri: Mazisi ve Güncel Durumu", s.22. 

https://www.academia.edu.tr. Erişim Tarihi (6.09.2019). 
28 İleriki günlerde yeni katılımla sandalye sayısı 15’e çıkmıştır.  
29 İsmail Cem, Tarih Açısından 12 Mart Nedenleri, Yapısı, Sonuçları, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul 2007, s. 263. 
30 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Koçaş, a.g.e., s.1407-1488. Dış politikanın Batının önceliklerine göre 

yönlendirilmesi, buna karşılık Türkiye’nin tarihten gelen bağlarının bulunduğu mesela Afrika 

ve Ortadoğu gibi bölgeler ve hatta ile Uzakdoğu ile ilişkilerin göz ardı edilmesinin Türkiye’nin 

menfaatlerine uygun ve “şahsiyetli” olmadığı çok sonra anlaşılacaktır. Bkz. Fehim Kuruloğlu, 

“27 Mayıs Sonrası Ortadoğu ve Sovyetler Birliği ile İlişkiler (1960-1965)”, Karadeniz 

Araştırmaları Dergisi, XIV/54 - Yaz 2017, s.198.  
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askeri uçağın Ortadoğu’ya Türk hava sahasını kullanarak gitmesine izin 

vermeyeceğini açıklamıştır31. Daha da önemlisi Türkiye Rabat’ta toplanan 

Birinci İslam Zirve Konferansı’na katılmıştır (22 Eylül 1969).  

Sovyetlerle ilişkilere gelince; 1964’de Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin’in Moskova seyahati ile başlayan yumuşama32 Başbakan Kosigin’nin 

Türkiye’yi (Aralık 1966) ve Demirel’in Moskova’yı ziyaretleri (Eylül 1967) 

ile devam etmiştir. Kıbrıs konusunda Sovyetler Türkiye’nin tezlerine yakın 

dururken, yumuşama ekonomik ilişkilere de yansımıştır. 1967’de yapılan 

anlaşma sonrasında SSCB Türkiye’ye 200 milyon dolar tutarında kredi 

desteği vermiştir. Boğaziçi Köprüsü, Keban Barajı gibi yatırımlara girişen 

Demirel Hükümetleri, 1965-1971 arasında Sovyetlerden sağlanan kredi ve 

teknik yardım ile İzmir Aliağa Rafinerisi, İskenderun Demir Çelik, Seydişehir 

Alüminyum, Bandırma Asit Sülfürik ve Artvin Levha Fabrikalarının yapımına 

başlamıştır33.  Sovyetler ve Ortadoğu ile ilişkilerinde izlediği görece bağımsız 

politika, Türkiye’nin Cem’in yorumuyla “ABD ve NATO açısından güven 

vermeyen.. hatta tehlikeli”34  olarak görülmesine yol açmıştır.  

Dikkat çekici olan çizilen çerçevenin dışına çıkmaları oranında, 

Menderes ve Demirel hükümetleri ile okumuşlar ve öğrenciler arasında 

mesafenin açılmasıdır. Yükselişte olan Sol’un ve 68 hareketinin de etkisiyle 

1971 Muhtırası öncesinde Türkiye’de şiddet içeren öğrenci hareketleri ve 

müessif olaylar yaşanmıştır.  

 

 

 

 

31 Cem, a.g.e., s.274; Mehmet Özer, “12 Mart ve Dış Güçler”, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Darbeler Tarihi Özel Sayısı II, Konya 2017, s.42. 
32 Ocak 1965’te Nikolai Podgorny, Mayıs 1965’de de Dışişleri Bakanı Gromiko Türkiye'yi 

ziyaret etmiştir. Ağustos 1965'de de Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Moskova’ya girmiştir. 

Çağlayangil’in anlatımıyla 1964 ziyaretinde Türk heyetini kabul eden Khruschev şunları 

söylemiştir: “…Bugün strateji değişti. Bugün Boğazlar vb. harp için önem olmaktan çıktı. 

Bugün ben bir düğmeye bastığım zaman onbeş dakika sonra Washington’dayım. Washington 

düğmeye bastığı zaman, on beş dakika sonra Moskova’da... Bugün, harp, konvansiyonel 

silâhların dışına çıktı. Bir imha siyaseti halini aldı… Şu halde, hâlâ bizim husumeti 

(düşmanlığı) devam ettirmekte menfaatimiz nedir?. Gelin bizimle (Sovyetler Birliği’yle) 

beraber olunuz,.. Hayır (diyorsanız) nötr kalın, bitaraf oluyoruz deyin.. Hayır NATO içinde 

kalacağız derseniz.. anlaşalım. İktisadi mevzularda gelin ahbaplık yapalım”. Bkz. Cem, a.g.e.,  

s.195-196. 
33 İlyas, a.g.m., s.168-169; Mehmed Gökhan Polatoğlu, “Türkiye Ağır Sanayisinin Öncü 

Kuruluşlarından İskenderun Demir-Çelik Fabrikası”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Nisan 2018, 22(Özel Sayı): 629-647. 
34 Cem, a.g.e., 280-283. 
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2.2. Amerika Birleşik Devletleri İle İlişkiler 

NATO’ya giriş sonrasında Türk dış politikası, büyük ölçüde batının, bu 

bağlamda da Amerika’nın öncelik ve çıkarları temelinde şekillenmiştir. Ancak 

öncede belirtiğimiz gibi, ABD ile ilişkiler Küba Krizi (1962) sırasında yara 

almıştır. Sputnik’i uzaya gönderen (Ekim 1957) Sovyetlerin, kıtalararası 

füzelerinin olması, Eisenhower’ın NATO üyesi ülkelere füze yerleştirme 

teklifine sebep olmuş, teklife İtalya, İngiltere, Türkiye olumlu cevap vermiştir. 

1959 anlaşması gereğince 1962 yılına kadar İzmir-Çiğli'ye 15 Jüpiter Füzesi 

yerleştirilmiştir35. Gerek 1960 darbe yönetimi, gerekse İnönü hükümetleri 

füzelerin Türkiye’ye konuşlandırılmasında istekli olmuştur. Füzeler ABD’nin 

Türkiye’ye desteğinin simgesi olarak görülmüştür. Nitekim teknolojik olarak 

işlevsel olmayan bu füzelerin çekilmesi tekliflerine Dışişleri Bakanı Selim 

Sarper şiddetle karşı çıkmıştır36. 1962 yılındaki Küba krizi sırasında yapılan 

bir takım gizli pazarlıklarla Türkiye’deki ABD füzelerinin sökülmesi (Nisan 

1965) infial yaratmış, ABD’nin çıkarları için Türkiye’yi pazarlık konusu 

yapmaktan çekinmeyeceğinin kanıtı olarak kabul edilmiştir.  

Bu sırada Kıbrıs’ta da olaylar yeniden alevlenmiştir. Uluslararası 

anlaşmalar ihlal edilerek Kıbrıs Türkleri katledilmiş, Aralık 1963’te EOKA 

tarafından öldürülen Binbaşı Nihat İlhan’ın bebekleri de banyo küvetinde 

bulunmuştur. Olaylar Türkiye’nin, Kıbrıs’a askeri müdahalesi tartışmalarını 

yoğunlaştırırken, Türkiye’yi durdurmak amacıyla, 1964’de Başkan Johnson 

tarafından İsmet İnönü’ye bir mektup gönderilmiştir. Amerika’nın temel 

kaygısı; hem Sovyetler Birliğini çerçeveleme politikasının, hem de 

NATO’nun güney-doğu kanadının parçası olan Türkiye ve Yunanistan’ın 

savaşması, bunun da bölge politikalarını sekteye uğratması idi. Gerçi tank 

çıkarma gemilerine sahip olmayan Türkiye37, o gün için Kıbrıs’a müdahale 

edememiştir. Ancak adı geçen mektubun basında yayınlanması Türk 

kamuoyunda infial ve ABD karşıtlığına yol açmıştır. Özellikle sol basın 

 

 

35 1959 Anlaşmasına göre füze başlıklarının sahibi Amerika idi. Füzelerin ateşlenebilmeleri için 

ise iki tarafın onayı ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı’nın emri gerekmekteydi. 

Füze üssünde Türk ve Amerikalı askerler görev yapacaktı. Bkz. Ayşegül Sever, “Yeni Bulgular 

Işığında 1962 Küba Krizi ve Türkiye”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler, s. 650.  Küba Krizi 

öncesinde yaşanan en önemli olay, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından 

kullanılan ve İncirlik’ten havalanan bir U-2casus uçağının 1 Mayıs 1960’da Sovyet Rusya 

toprakları üzerinde düşürülmesi ve pilotun sağ olarak yakalanması olayı idi. Bkz. Ahmet Köse, 

Türk Dış Politikasında 1962 Küba Krizinin Önemi Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ABD, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne 

2015, s. 63.  
36 Köse, a.g.t.,s.71. 
37 Erol Bilbilik, Öncesi ve Sonrasıyla 9 Mart-12 Mart Süreci, Profil Kitap, İstanbul 2013, s.29-

30.  
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mektubu Türk Dış politikasında yeni yönelimler için ustaca kullanmıştır. 

Ayrıca Kıbrıs’a müdahale konusu Türkiye’nin “savaş sanayii” hususundaki 

yetersizliğini, gerekli teknik imkânlara (çıkartma gemisi, paraşütle asker 

indirme vb.) sahip olmadığını da ortaya çıkartmıştır.  

ABD ile ilişkilerde en önemli anlaşmazlık Haşhaş ekimi konusunda 

yaşanmıştır. Geçmişte de kimi zaman savaşlara, siyasi krizlere konu olan 

Haşhaş38, çok eski tarihlerden beri Türkiye’de üretimi yapılan, ekonomik 

getirisi yüksek olan bir bitkidir. Daha 1800’lü yılların başında Osmanlı 

Devleti’nin önemli ihraç kalemlerinden birisisi idi. Bahsedilen yıllarda 

Türkiye’de üretilen afyon Amerikalı ve İngiliz tüccarlarca başta Çin olmak 

üzere Uzakdoğu ülkelerinde satılarak büyük kârlar sağlanıyordu. Ancak 

Afyon kullanımının Avrupa ve Amerika’da da yaygınlaşması üzerine batı 

kamuoyunun dikkat ve tepkisini çekmiş, üretiminin sınırlandırılması 

uluslararası alana taşınmıştır. Osmanlı Devleti kısıtlama anlaşmalarını 

imzalamaktan kaçınmış, nihayet Sevr ve Lozan Anlaşmaları maddelerinde de 

afyon konusu da yer almıştır39. Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’deki 

afyon üretimi uluslararası arenada zaman zaman sorun haline getirilmiştir.  

 Menderes’in 1958 yılında yaptığı ziyarette, Amerikalı yetkililer 

kendisinden Türkiye’de afyon ekimini yasaklamasını istemişlerdi. Özellikle 

Vietnam Savaşı ve sonrasında ABD’de uyuşturucu kullanımının artışı 

ailelerin tepkilerine ve konunun seçim malzemesi yapılmasına yol açmıştır. 

Nitekim 1968’de tekrar seçilmek isteyen Başkan Nixon’un seçim vaatlerinden 

biri uyuşturucu sorununu çözmekti. Bu sebeple ABD Türkiye’ye haşhaş ekim 

yasağı getirtme baskısını arttırmıştır. Kongre’de Türkiye’ye ticari ambargo 

uygulanması dile getirilmiş, basında Türkiye aleyhinde kampanya başlatılmış, 

çeşitli heyetler Ankara’ya gönderilmiş, Amerikan yardımlarının kesileceği 

tehdidi yapılmıştır. Oysa “Burma- Tayland- Laos üçgeninde, 1950’lerden 

sonra Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA)’nün girişimleri ile eroin 

üretimi ve kaçakçılığı yoğun biçimde” yapılmaktaydı. “Soğuk savaş 

 

 

38 Sanayileşmesini tamamlayan İngiltere, sömürgesi Hindistan’ı kendi tekstil ürünlerinin pazarı 

haline getirmek için Hint tekstilini öldürmüş, Hindistan ekonomisindeki açığı ise Hint afyonunu 

Çin’e satarak kapatmaya çalışmıştı. Çinli yöneticiler ne kadar çabaladılarsa da ülkelerindeki 

uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının önüne geçememişlerdi.  Nihayet Çin ile İngiltere 

arasında iki kez Afyon Savaşı yaşanmış, Çin’in yenilip batı emperyalizmine kapılarını açmak 

zorunda kalmıştır.  
39 Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin de Osmanlı Devleti gibi afyon ihracından elde edilen gelire 

ihtiyacı vardı. Ancak uluslararası şartlar bunu zorlaştırıyordu. Gerçekten de Cumhuriyet 

hükümetleri başlangıçtan itibaren afyon ekimi hususunda yoğun bir şekilde dış müdahale ve 

baskılara maruz kalmıştır. (Bkz. Çağrı Erhan, Beyaz Savaş- Türk Amerikan İlişkilerinde Afyon 

Sorunu, Altınbaş Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018, s.10-19, 36-41). 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

754 

şartlarında bu bölgede komünist yönetimlerin güçlenmesini istemeyen CIA, 

ABD taraftarı gerillaların uyuşturucu satarak karşılığında silah ve cephane 

almalarını” da örgütlemekteydi40.  

Hindistan gibi yüksek miktarda haşhaş üretimi yapılan ülkeler gündeme 

getirilmezken, ABD yönetimi ve basını Amerikan gençliğini zehirleyen 

uyuşturucunun % 80’ninin Türkiye kaynaklı olduğu gibi anlamsız iddialarda 

bulunmuştur. Nixon ise, “bir şeyler yapmak, yapıyor gözükmek” için 

“diğerlerine nazaran daha etkili olacağını düşündüğü” Türkiye’ye afyon 

ekim yasağı koydurtmayı ve bunu seçimlerde kullanmayı istemekteydi41. 

Oysa Türk hükümetleri için haşhaş ekim yasağı; gerek ABD’nin öne sürdüğü 

gerekçelerin zayıflığı, gerekse yasaktan ekonomik olarak etkilenecek binlerce 

çiftçinin varlığı nedeniyle kolay değildi. Nitekim önceki hükümetler gibi 

Demirel Hükümetleri de haşhaş ekimini sıkı kontrol altına almak, kaçakçılığı 

önlemeye çalışmak, ekim alanlarını daraltmak vb. tedbirler almış, ancak 

ABD’nin istediği haşhaş ekim yasağına direnmiştir. Yasak 12 Mart sonrası 

kurulan Erim hükümetinin ilk icraatlarından biri olmuştur. 

 

2.3. Yükselen Sol ve Türkiye 

1961 Anayasası, Demokrat Parti ve benzeri sağ iktidarlara tepki olarak, 

iktidarı sınırlayan, bürokratik vesayeti kurumsallaştıran, buna karşılık temel 

hak ve özgürlükleri iktidar aleyhine genişleten bir anayasa olmuştur. Anayasa 

sendika kurma, toplu sözleşme ve grev, basın ve haberleşme hürriyeti, siyasi 

haklar gibi konularda liberal içerik taşıyan maddelere sahipti. Buna karşılık 2. 

maddesinde bulunan Türkiye’nin sosyal devlet olduğu ibaresi ve Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın kurulması (30 Eylül 1960), planlamayı sosyalizme 

yakın gören kesimlerin42, 27 Mayıs sonrası Türkiye’yi “sosyalist devlet 

olarak” yorumlamalarına43 yol açmıştır. Anayasası’nın görece özgürlükçü 

maddeleri Türkiye’de örgütlenme konusunda da canlılık yaratmıştır. İşçi ve 

memurlara grev ve toplu sözleşme hakkı verilmesi, sadece o zamana kadar 

 

 

40 Erhan, a.g.e., s.79 
41 Erhan, a.g.e., s. 82. Çağlayangil, İsmail Cem’e verdiği mülakatında durumu şöyle 

özetlemiştir: “Hadisenin veçhesi biraz psikolojik, biraz politik. Biraz da Nixon idaresinin 

kendisine prestij sağlamak hevesi idi. Biraz da büyük devlet olmanın inadı. Biz mukavemet 

ediyorduk. Bu mukavemetimiz hoş görülmedi. Nasıl U-2’ tayyaresine mukavemetimiz hoş 

görülmedi ise...”, Cem, a.g.e., s.285-303. 
42 Ahmet Öncü - Özgür Mutlu Ulus, “Türkiye Solunun Aşil Topuğu: 1960-1971 Yıllarında 

Türkiye Solundaki Devlet Tartışmalarının Karatani’nin Sermaye-Ulus-Devlet Çerçevesinden 

İrdelenmesi”, http://www.calismatoplum.org. s.42, Erişim Tarihi (11.09.2019). 
43 Mustafa Salep, “Siyasi ve Hukuki Açıdan 1961 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler (1969-

1974)”, Turkish Studies - Historical Analysis, Volume 14, Issue 2, Ankara 2019,s. 333-334. 
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dernek muamelesi gören işçi sendikalarını değil, pek çok kesimi 

hareketlendirmiştir.  

1961 yılında kurucuları arasında TÜRK-İŞ bünyesinde faaliyet 

gösteren sendikacılarında da bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) 

kurulmuştur. Parti başkanı Mehmet Ali Aybar hiçbir toplumun, bu arada da 

Türkiye’nin birdenbire sosyalizme geçemeyeceği görüşündeydi44.  TİP 1965 

seçimlerinde, AP iktidarını önlemek amacıyla uygulamaya konulan milli 

bakiye sisteminin de yardımı ile meclise 15 milletvekili göndermiştir. 

Marksizm’in birçok klasik eserinin ilk kez Türkçeye çevrildiği bu yıllarda, 

İnönü de Ortanın Solu kavramını ilk kez siyasi literatüre dâhil etmiştir (Şubat 

1965). Bülent Ecevit’in partiye girmesi ile, CHP içinde sol ve sosyalizm gibi 

kavramların dile getirilmesi artmıştır45. 16 Aralık 1965’te Fikir Kulüpleri 

Federasyonu (FKF),  13 Şubat 1967 tarihinde de Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (DİSK) kurulmuştur. 

20 Aralık 1961 tarihinde de Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, İlhan 

Selçuk, İlhami Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu ve Hamdi Avcıoğlu, bir bildiri 

(Yön Bildirisi) ile birlikte Yön Dergisi’ni yayınlamaya başlamıştır46. Yön 

Dergisi, Talat Aydemir’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle 15 aylık bir 

yasaklama dışında, 30 Haziran 1967 tarihindeki son sayısına kadar neşriyatına 

devam etmiştir. 1960’larda Yön Dergisi ile Türkiye’nin yönünü tayin 

ettiklerini, Devrim ile de arzu ettikleri devrimi gerçekleştireceklerini47 ifade 

eden Avcıoğlu ve ekibi, 21 Ekim 1969 tarihinde Devrim Gazetesini 

yayınlamaya başlamıştır. İki yayının da ortak özelliği; “Türkiye’nin az 

gelişmiş bir ülke olduğu; Kemalist Devrimin yarıda bırakıldığı; mevcut 

sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunların çözümü için kalkınmanın öncelikli 

yol olduğu; kalkınmanın da ancak sosyalizm ile 

 

 

44 Serdar Köse, a.g.t., s.47.  
45 Burcu, Gökçe, “1960-1980 Arası Türkiye’deki Siyasi Partilerin Kimlik Sorunları”, 

International Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 2019, Vol:5 Issue:40, s. 4143. 
46 Türkiye’de sosyalist bir düzen isteyen gerek Tip, gerekse de YÖN ve DEVRİM 27 Mayıs’ı 

desteklemekte, ancak onun yarım kaldığı, tamamlanmadığı düşüncesindeydiler. Bu kurumların 

yön verdiği sosyalist gençlik de 1960 Darbesini ilerici bir hareket kabul etmekte, dolayısıyla 

askeri bürokrasinin sivil siyaset üzerindeki egemenliğini onaylamakta idiler. Bu ortamda bir 

süredir orduda cuntacılık faaliyetleri artık sıradan denebilecek şekilde artmıştır. Asker siyasi 

krizlerin en önemli bileşen haline gelmiştir. Bkz. Şen, a.g.t.,s.28. 
47Hasan Cemal, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, Doğan Kitap Yayıncılık, İstanbul 1999, 

s.204; Bilbilik, a.g.e.,s.44. 
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gerçekleştirilebileceği…düşüncelerini” dile getirmesidir48. Kuruluşundan 

hemen sonra TİP içinde başlayan ayrışmanın ana sebeplerinden biri olan 

Sosyalist Devrimin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı49 sorusuna YÖN ve 

DEVRİM asker-sivil aydın zümre, yani “Zinde Güçler” cevabını vermektedir. 

Buna karşılık TİP; işçi sınıfını aşağıdan yukarıya, hayatın her alanında 

örgütleyerek parlamenter sistem içinde iktidara gelmek, bundan sonra 

sosyalizmi getirmek görüşündeydi50. Cem’in ifadeleriyle içinde Bonapartist 

(başka bir tanımlama ile BAAS’cı) öğeler barındıran “Radikaller, Türkiye’de 

demokrasi olamayacağını, bundan halkın bir yarar sağlayamayacağını….. 

inatla ve özenle işlemişlerdir”. Onlara göre, “halk, isteyenin istediği yöne 

sürükleyebileceği bir kalabalıktan ibaretti… demokratik düzeni küçümsetmek 

için ne mümkünse yapmışlardır. Türkiye batmaktadır. Sandıktan kaçınılmaz 

olarak tutucu iktidarlar çıkmakta, gericiler ülkede kol gezmektedir. Tek 

kurtuluş, Atatürkçü ve devrimci ordunun iktidara el koyması, …. ülkeyi 

yönetmesidir”51. 

1960’ların gündemini belirleyen52 “Yön’cüler için işçileri örgütleyerek 

sosyalizme yönelmek bir tür zaman kaybıydı…Avcıoğlu’nun, Rasih Nuri 

İleri’ye 12 Mart’tan önce söylediği şu sözler… bu kanaatlerini çok iyi 

yansıtır: “Siz (TİP) işçi sınıfını örgütleyip eğitmek yolunu seçtiniz… Ancak bu 

uzun vadeli bir girişimdir, vaktimiz yok, süratli bir çalışmaya gidiyoruz. Biz 

zinde kuvvetleri de yanımıza alarak gerçek anlamıyla Atatürkçü, devrimci bir 

Türkiye kurulabileceğine inanıyoruz. Sosyalizme bu yoldan varabileceğimizi 

saptıyoruz”53. Milli Demokratik Devrim (MDD) olarak kavramlaştırılan bu 

yöntemin Komintern’in azgelişmiş ülkeler için sunduğu bir program olduğu 

ifade edilmektedir.  

Milli Demokratik Devrim 68 kuşağının heyecanlı gençleri içinde 

cazipti. Kışlalarda genç subayların en çok okuduğu Devrim Gazetesi çok 

partili düzeni “cici demokrasi” şeklinde tahfif etmekteydi. Haber, 

yorum/analiz veya magazin şeklindeki bütün neşriyatında parlamenter 

 

 

48 Kemal Barış Tığlı, Doğan Avcıoğlu ve Devrim Gazetesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 

2005, s.63, 82,163. 
49 Öncü- Ulus, a.g.m,,s.76. 
50 Münir R. Aktolga, Hatıralar- Nereden Başlamıştık Nerelere Gitti İşin Ucu, Alter Yayınları, 

Ankara 2018, s. 44. 
51 Cem, a.g.e., s.331. 
52 Şen, a.g.t., s.53. 
53 “Bununla beraber esas olan, Ertuğrul Kürkçü’nün dikkat çektiği gibi hem pragmatik 

bakımdan hem de iktidar stratejisi bakımından Milli Demokratik Devrim tezlerinin 

Komintern’in azgelişmiş ülkeler için sunduğu bir program olmasıdır”. Bilbilik, a.g.e.,s.44 
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sistemin, siyasetin, siyasetçilerin kokuşmuş, itibarsız olduğunu yazmıştır54. 

Akis Dergisi’nin 1960 darbesi öncesi oynadığı rolü, 12 Mart öncesinde 

Devrim oynamıştır55. Devrim yazarları, o yılların en önemli sorunu gibi 

görünen “sosyalizmin nasıl ve hangi kuvvetlere dayanarak 

gerçekleştirilebileceği” sorusuna “ordu” cevabını vermiştir56. Darbe Sosyalist 

Türkiye yolunu açacak, sosyalist kalkınmayı da asker-sivil zinde güçler 

sağlayacaktı. Bu çevreler ordu ile bağlantılarını, eski MBK üyesi Cemal 

Madanoğlu liderliğindeki bir cunta vasıtasıyla kurmuştur. Diğer başlıca 

cuntalar ise; Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ile Hava Kuvvetleri 

Komutanı Muhsin Batur’un liderliğindeki grupla, hem sivillerle hem 

askerlerle bağlantılı olup, 27 Mayıs sonrasında tasfiye edilen Numan Esin, 

İrfan Solmazer ve Orhan Kabibay’ın önderlik ettiği cuntadır57. 

Bu sırada dünya ölçeğinde 68 kuşağı olarak adlandırılan bir hareket öne 

çıkmıştır58. Amerika’nın yenilgisi ile sonuçlanan Vietnam savaşı boyunca 

asker cesetlerinin Amerika’ya ulaşması, bir süredir var olan siyahların medeni 

hakları mücadelesi ile birleşerek savaş karşıtı bir toplumsal muhalefet 

yaratmıştır. ABD basınının da suskunluğunu bozarak Vietnamlı sivillere 

uygulanan katliamları yayınlaması muhalefeti genişletmiştir. Bu hareket dalga 

dalga bütün dünyaya yayılmış, Üçüncü Dünya ülkelerinde şiddete yönelmiş, 

Türkiye de şiddetin yaşandığı ülkelerden biri olmuştur. O günlerde Milli 

Demokratik Devrim’i benimsemiş bir muvazzaf subay olan Bilbilik’e göre 

Türkiye’deki 1968 gençliği “İşçi sınıfı artık devrimci bir sınıf değildir. 

Devrime; sınıfsal özüne henüz yabancılaşmamış gençlik öncülük edecektir” 

diyen Herbert Marcuse"dan etkilenerek “Silahlı gruplar oluşturmuş ve 

 

 

54 Yunus Şahbaz, “12 Mart’a Giden Süreçte Sol Cuntacılığın Teorik ve Tarihsel Arka Planı”, 

Kırıkkale Üniversitesi Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, Kırıkkale 

Aralık 2018, Cilt: 4, Sayı: 1-2, s. 9, https://dergipark.org.tr.,  Erişim Tarihi (12.09 2019). 
55 Münir Aktolga, a.g.e.,  s.115;  Hasan Cemal, a.g.e., s.26. 
56 Fahrettin Altun, “Kemalist Bir Modernleşme Yorumu Olarak Yön Dergisi”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, İstanbul 2004, 5 s. 570. 
57 Şen, a.g.t., s.51. 
58Hareketin kökeni Amerika’nın Vietnam’ı işgal savaşına duyulan tepkilere dayanmaktaydı. 

1954 yılında Ho Şi Minh liderliğindeki Vietnam Fransız sömürge yönetiminden bağımsızlığını 

kazanmış, ancak uluslararası güçler tarafından kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür. 1964 

yılından itibaren sosyalist cephede yer alan kuzey Vietnam ile Amerika’nın sıcak çatışmaları 

başlamış, Kongre ABD birliklerini Vietnam’a gönderme kararı almıştır. Kuzey Vietnam-

Vietkong (Ulusal Kurtuluş Cephesi) birliklerinin Şubat 1968’de gerçekleştirdiği Tet Saldırısı 

Güney Vietnam ve ABD’nin yenilgisi ve çok sayıda kayıp vermelerine yol açmıştır. (Bk. 

Mehtap Şimşek Kaya, “Türk Basınında Vietnam Savaşı: Ulus Gazetesi Örneği”, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 42, Ankara 2008, s. 313. 
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Profesyonel devrimciliğe soyunmuştur”59. 1969 yılında Dev-Genç kurulmuş,  

Dev-Genç’in içinden Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), Türkiye Halk 

Kurtuluş Partisi Cephesi (THKPC) vb. birçok örgüt çıkmıştır. Kır gerillası-

şehir gerillası tartışması yapan 68 gençlik hareketinin önemli simalarının 

hemen hepsi Filistin’e giderek gerilla eğitimi almıştır. Böylece 1971’in 

eşiğinde ordu içinde ve dışında birbirleriyle bağlantılı sivil- asker birçok grup 

sosyalist bir Türkiye için cuntacı faaliyetler yürütmüştür60.  

1967’de Türkiye’ye gelen Amerikan 6. filosunu protesto ve eğitim 

sorunlarının çözümü için lise ve üniversitelerin boykot ve işgali ile başlayan 

eylemler, 1968’de ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Robert W. Komer’in 

Türkiye’ye gelişini protesto eylemleriyle devam etmiştir. Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi ziyareti sırasında Komer’in arabası yakılmıştır. Tekrarlanan 6. 

Filo eylemlerinden birinde (10 Şubat 1969) Duran Erdoğan ve Turgut 

Aytaç’ın ölmesi, bu günün Kanlı Pazar olarak anılmasına neden olmuştur. 

Bundan sonra birbiri ardınca devam eden eylemler sürecine girilmiştir61. 1969 

ve sonrasında aralarına provakatif sızmalarla beraber giderek dozu artan 

şiddet eylemleri başlamış, silahlanma dönemine girilmiştir62.  

 

2.4.  9 Mart Darbe Planı ve Hazırlık Mahiyetindeki Şiddet Eylemleri  

Öğrenci örgütlenmeleri ve olayları yaşanırken 1969 seçimleri 

gerçekleşmiştir. Adalet Partisi seçimlerden oylarını düşürse de (%46,55 oy) 

birinci Parti olarak çıkmıştır. Ancak AP içinde uzun zamandan beri mevcut 

olan parti içi muhalefet ve tartışmalar, bazı milletvekillerinin partiden ihracı, 

Şubat 1970’de bütçenin reddine ve Demirel Hükümeti’nin düşmesine yol 

açmıştır. Demirel yeniden hükümet kurma görevini almışsa da, parçalanan AP 

içinden, “Demokratik Parti”  adıyla yeni bir parti çıkmıştır. İleride Demirel 

 

 

59 Bilbilik, a.g.e.,s.47. 
60 a.g.e., s.15 
61 Mehmet Koca, “68 Öğrenci Olayları ve Üniversitelerde Politik Şiddet”, Birey ve Toplum 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8 – Sayı: 1, Malatya 2018, s.87-101. 
62 İleride Mihri Belli’nin silahlanmanın hata olduğuna dair eleştirileri şöyle olmuştur; “Hata, 

merkezi bir savunma sistemi kurmamaktı. Biz kalktık, her fakülte kendisini savunsun dedik. 

Nereden silah bulacaklardı? Mafyadan. Mafya kimin denetiminde? Polisin. Bu hatayla, 

bölünmek için ortam hazırladık.1969’da Yargıtay oybirliği ile karar verdi. Milli Demokratik 

Devrim suç değildir diye. Biz derhal partiyi kuracaktık” (Bkz. Bilbilik, a.g.e.,s.52). “29 Ekim 

1968’de Samsun’da başlayan ve 10 Kasım’da Ankara’da noktalanacak olan “Tam Bağımsızlık 

İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü” adıyla düzenlenen eyleme öncülük edenler Deniz Gezmiş, Oral 

Çalışlar gibi dönemin MDD’ci gençlik liderleridir. Bu yürüyüşte yol üstünde uğradıkları 

Çorum’un Alaca ilçesinde halkın gençlere sevgi gösterisinde bulunmasından ötürü 

heyecanlanıp bunu Gezmiş’e anlatan Çalışlar, “asıl propaganda silahlı propagandadır” cevabını 

alır.” Oral Çalışlar, 68 Anılarım, Gendaş Kültür, İstanbul 2003, s.49 (Aktaran Şen, a.g.t., s.58). 



 

 

 

 

 

 

 

ABD ile İlişkiler Bağlamında 12 Mart Muhtırası 

 

 

 

759 

bu parçalanmayı en büyük siyasi hatalarından biri olarak değerlendirmiştir63. 

Çünkü iktidar partisindeki zaaf cuntacılara önemli fırsatı vermiştir.  

İsmail Cem’e göre, 1970’e gelinirken “Ordunun “devrimci darbeyi” 

yapacağı, gerici Meclislerin kapatılıp Amerika’nın maşası Demirel’in 

yıkılacağı…. bitmez tükenmez bir kaynaktan her gün ve her araçla zihinlere 

pompalanmak”ydı64. Gerçekten de Türkiye’yi sosyalizme taşıyacak darbenin 

9 Mart 1971 günü yapılması kararlaştırılmıştı. Olayların içinde yer alan Erol 

Bilbilik mevcut durum ve hazırlıklar hakkında ; “9 Mart 1971 günü saat 

17:00’de işi bitirmek için düğmeye basma kararı aldık. Her şey hazırdı, 

elimizdeki kuvvetler on hareketi başarıya ulaştırabilirdi”65 demektedir. 

Darbeyi planlayan askerlerin çoğu 27 Mayıs’a katılanlardan ve Milli Birlik 

Komitesi üyesi olanlardan meydana gelmekteydi. Ancak 12 Mart sonrasında 

sıkıyönetim mahkemelerince yargılandığı için en fazla açığa çıkmış olan 

Cemal Madanoğlu cuntasıdır. Korgeneral Madanoğlu, 27 Mayıs’ı 

gerçekleştiren ve hatta Cemal Gürsel İzmir’den getirilene kadar Madanoğlu 

hakkındaki iddianamede MBK’nun feshinden (1961-1962’den) beri faaliyette 

olduğu, başlangıçta sadece iktidarı devirmek amacında iken sivillerle 

bağlantısı neticesinde aşırı sola kaydığı yazılıdır66. Bilinen diğer cuntacılar da 

yine 27 Mayıs darbecilerinden Numan Esin, Orhan Kabibay, Mucip Ataklı, 

Sezai Orkunt, İrfan Solmazer Osman Köksal, Necdet Düvencioğlu ve Hıfzı 

Kaçar’dır. Başlangıçta 27 Mayıs’tan itibaren ordu içinde rütbe alan 

komutanlardan Faruk Gürler, Muhsin Batur, Celil Gürkan, Adnan Kaptan, 

Adnan Arabacıoğlu, Talat Turhan, Fahrettin Tezel, İbrahim Artuç, Orhan 

Seyfi Güven, Cemalettin Korkut67 da darbecilerle birlikteydi.  

Sivil kanadı ise Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı, İlhan 

Selçuk, Hasan Cemal, Uluç Gürkan, Mümtaz Soysal, İlhami Soysal gibi Yön- 

Devrim dergileri çevreleri ve bazı akademisyenler oluşmaktaydı. Madanoğlu 

emekli general olduğu ve doğrudan emir verme yetkisi bulunmadığı için 

darbenin komutanı Korgeneral Atıf Erçıkan (Genelkurmay Plan ve Prensipler 

Başkanı) olacaktı68. Birbirleriyle irtibatlı olan bu kişiler, Doğan Avcıoğlu, 

Cemal Reşit Eyüpoğlu, Osman Köksal ve İlhami Soysal’ın evlerinde yapılan 

toplantılarda, İttihat ve Terakki Cemiyetininkine benzer bir tüzük ve yemin 

 

 

63 Cem, a.g.e., s.86 vd. 
64 Cem, a.g.e., 437 
65 Bilbilik, a.g.e.,s.109..  
66 Sedar Köse, a.g.t., s.132. 
67 Osman Tarım, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Adalet Partisi ve Türkiye, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2013, s.84-85.  
68 Şahbaz, a.g.m., s. 9. 
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oluşturmuşlardır. Onlar gerekli ideolojiden, kadrodan yoksun olan ve yeterli 

hazırlıklar yapılmadan hayata geçirilen 1960 darbesinin yarım kaldığını 

düşünüyorlardı. Bu sebeple 65 maddelik “Türkiye Cumhuriyeti Devrim 

Anayasası” taslağı hazırlamışlardır. Taslağa göre bütün sektörler 

devletleştirilecek (madde 51-52), din eğitimi yasaklanacaktı (madde 55). 

Atanmışlardan oluşan Devrim Meclisi, Devrim Partisi, Devrim Mahkemeleri 

ile Baas benzeri otoriter bir tek parti yönetimi altında, ülke sosyalist yönetime 

ulaştırılacaktı.  

9 Mart sonrası düzen için de çeşitli bakanlar kurulu listeleri de 

hazırlanmıştır. Bunlardan birinde Faruk Gürler Devlet Başkanı, Muhsin Batur 

Başbakan ve Celil Gürkan Başbakan Yardımcısı olarak yer almaktadır. İlginç 

olan bu listede 12 Mart muhtırası sonrasında teknokrat olarak Erim 

hükümetine giren Yön- Devrim çizgisinden Atilla Karaosmanoğlu’nun da 

bulunmasıdır. Yine Adnan Başer Kafaoğlu’nun Ticaret Bakanı ve İrfan 

Solmazer’in Gençlik ve Spor Bakanı olması planlanmıştır. Kişilerin kod 

isimleriyle yer aldığı listede Korgeneral Atıf Erçıkan (Genelkurmay Başkanı), 

Aydın Kirişoğlu (Devrim Konseyi Genel Sekreteri), Prof. Dr. Bahri Savcı 

(Adalet Bakanı) da yer almaktaydı69.  

Muhsin Batur’un belirttiği gibi ordu içindeki bu hazırlıklar,  Sosyalist 

Kültür Derneği’nin kurucuları içinde yer alan (diğer bazı kurucular Ş. Süreyya 

Aydemir, Doğan Avcıoğlu, Seyfi Demirsoy, Tarık Ziya Ekinci’dir), aynı 

zamanda MİT tarafından cunta içerisine yerleştirilen Mahir kaynak tarafından 

rapor edilmekteydi70. MİT’in tüm gelişmelerden haberdar olmakla birlikte; 

dengeleri gözettiği, hesaplar yaptığı ifade edilmektedir. Bu hesaplar sebebiyle 

MİT başkanı Fuat Doğu, Başbakan Demirel’i darbe hakkında 

bilgilendirmemiştir. Oysa yabancı istihbarat kaynakları da olayları izlemekte 

ve Türkiye’deki gelişmelerin darbeye doğru gittiği hususunda71 zaman zaman 

Türk yetkililere uyarılarda bulunmaktaydı. Nitekim İhsan Sabri Çağlayangil 2 

 

 

69 Listenin tamamı için Bkz. Şen, a.g.t., 96 vd.,  Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler Üç Dönemin 

Perde Arkası, İstanbul 1985, s. 232-233. “İlk dönemde Avcıoğlu, Soysal, Eyüpoğlu, Aydemir 

ve İlhan Selçuk’tan oluşan 5 sivil üyeli bir “Devrim Konseyi” oluşturulması öngörülüyordu. 

Daha sonra Madanoğlu ve Köksal da kabul edilerek üye sayısı 7’ye çıktı, sonra da Akkılıç 

(Tank Binbaşı olup, Talat Aydemir’in her iki darbe girişiminde de görevler üstlenen bir askerdi, 

aktif görevdeydi) üye yapıldı; böylece 8 üyeli “Devrim Konseyi” oluşturuldu. Altan Öymen’in 

de ileride Devrim Konseyi üyesi yapılması planlandı” Bilbilik, a.g.e., s.79. 
70 Muhsin Batur, a.g.e., s.214.  
71 Tümgeneral Memduh Ünlütürk’ün Erol Mütercimler’e: 12 Mart’ın çok öncesinde 

Amerikalıların kendilerine bilgi içeren dosyalar verdiklerini, hatta KGB’nin bile konu ile ilgili 

bir bilgi notu verdiğini ifade etmiştir. Yine onun ifadelerinden anlaşıldığına göre bütün tüm 

hazırlıkları en ufak ayrıntısına kadar bilinmekteydi. (Bkz. aynı eser, s.168). 
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Şubat 1974’de İsmail Cem’e verdiği mülakatta, bir gezi sırasında İran Şah’ı 

tarafından uyarıldıklarını söylemiştir72.  

Öte yandan 9 Mart 1971’de yapılması planlanan darbe için hazırlıklar 

hız kesmeden devam etmekteydi. Ancak 27 Mayıs darbenin üzerinde çok 

geçmemişken ve halk da darbeyi onaylamadığını seçimlerde açıkça 

göstermişken, kendilerini millici, halkçı şeklinde tanımlayan ve fakat elitist 

olan bu grupların 9 Mart darbesini meşrulaştırma adına halkı korkutacak kaos 

ortamına, bunun için de terör eylemlerine ihtiyaçları vardı. Nitekim zaten 

temas ve irtibat halinde oldukları içlerinde Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, 

Ertuğrul Kürkçü, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Ulaş Bardakçı, Sinan Cemgil, 

Deniz Gezmiş’in Avcıoğlu ile tanıştırdığı Uluç Gürkan gibi üniversiteli 

öğrenci liderlerini ve onların içlerinde bulunduğu örgütleri kullanmışlardır.  

Bu gençlerin çoğu artık kendilerini profesyonel devrimci olarak 

gören73, silahlanan ve Filistin’de gerilla eğitimi alan kişilerdi. Muvazzafler 

arasında da önemli sayıda Marksist subay bulunmaktaydı74. Orhan Kabibay 

kendisinin cuntaya dâhil ettiği Sarp Kuray ve arkadaşları vasıtasıyla, Türkiye 

Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin (THKP) 

irtibatta bulunduğu subaylar ve Dev-Genç’lilerle toplantılar düzenlemiş, 

onlardan eylemler, özellikle de bombalamalar yapmalarını istemiştir75. 12 

 

 

72 Cem, a.g.e., s.292-293.  
73 Münir Aktolga, a.g.e., s.137-143. 
74 Madanoğlu Dosyası 1, Töre Devlet Yayınları, Ankara 1973, s.73-74.  
75 Şen’in Sarp Kuray ile yaptığı röportajı da kullanarak yazdığı tezinde şunlar ifade 

edilmektedir: “1971 yılının Ocak ayında, Orhan Kabibay, Sarp Kuray’ı tedavi gördüğü Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’ne davet eder. Görüşmeye Sarp Kuray ile iki Askeri 

Tıbbiyeli ile bir denizci subay giderler. Kabibay’ın yanında, Kabibay cuntasının etkin 

isimlerinden Numan Esin, İrfan Solmazer ve Talat Turhan da vardır. Kabibay, Kuray’a 

belirledikleri “D günü”nde (Devrim günü) yapacakları darbeyi desteklemelerini ister. Kuray, 

bu teklif karşısında konuyu Dr. Hikmet Kıvılcımlı’ya danışacaklarını ve sonrasında orduda ve 

Dev-Genç içinde beraber hareket ettikleri gruplarla bir toplantı yaptıktan sonra karar 

vereceklerini söyler. Hikmet Kıvılcımlı’dan onay alan Sarp Kuray ve arkadaşları Ankara’nın 

Dikmen semtinde bir toplantı organize ederler. Bu toplantıda THKP-C’nin irtibatta bulunduğu 

havacı subaylar, Dev-Genç’liler vardır. Bunun dışında Türkiye’nin değişik yerlerinden gelmiş 

genç subaylar da toplantıda hazır bulunurlar. Deniz Gezmiş’in liderliğini yaptığı Türkiye Halk 

Kurtuluş Ordusu’nun (THKO) temsilcisi toplantıda bulunmaz, ancak, toplantıda konuşulan 

konular Kuray tarafından Gezmiş’e iletilir. Mahir Çayan’ın lideri olduğu Türkiye Halk 

Kurtuluş Partisi Cephesi adına toplantıya katılanlar ise, (THKP-C)“biz sağdan da gelse soldan 

da gelse bir darbeye karşıyız” diyerek toplantıyı terk ederler. Kuray’a göre, THKP-C’lilerin bu 

tavrı darbeye karşı olmalarından ziyade Hava Kuvvetleri içinde irtibatta oldukları subaylar 

aracılığıyla Muhsin Batur ile olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. İstanbul Teknik 

Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Gökalp Eren de Kuray’a benzer bir iddiada 

bulunmaktadır… Ertesi gün İrfan Solmazer’in evinde toplanan Komite üyelerinden “Kabibay, 
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Mart’ın bir gün öncesinde Almanya’ya ‘uçurulan’ İrfan Solmazer de gençleri 

şiddet eylemlerine yönlendirmede aktifti. Devrim Gazetesi çalışanı Hasan 

Cemal, Ankara’da Mason Derneğinin dinamitlenmesinde malzemeyi eski 

MBK üyesi İrfan Solmazer’in getirdiğine bizzat şahit olduğunu 

yazmaktadır76.  

      Gerçekten 1971’in ilk üç ayı içinde her gün bombalamalar, silahlı 

çatışmalar yaşanmıştır. 11 Ocak 1971’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 

Hüseyin İnan, Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan, kimliklerini gizleme gereği 

bile duymadan İş Bankası Emek Şubesini soymuş, 12 Şubat’da da Ziraat 

Bankası Küçükesat Şubesi THKP’liler tarafından soyulmuştur. 15 Şubat'ta 

Balgat'taki ABD üssünde görevli bir Amerikalı çavuş kaçırılmış, sonra serbest 

bırakılmıştır. 16 Şubat'ta olaylar sebebiyle İstanbul ve Hacettepe 

Üniversiteleri kapatılmıştır.  

4 Mart'ta Gölbaşı'ndaki ABD üssünde görevli dört asker Gezmiş ve 

arkadaşlarınca kaçırılmış, istenilen 400 bin dolar fidye verilmemesine rağmen 

bir süre sonra salıverilmiştir. THKO’nun Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 

5 Mart’ı 6 Mart’a bağlayan gece başlattığı güvenlik güçleriyle çatışma eylemi 

sonucunda bir er, bir öğrenci ve bir işçi ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştır. 

Olaylar sonrası yapılan aramalarda Türk ordusunda kullanılan silah ve parka 

ve postal gibi malzemelerin ele geçirilmesi dikkat çekmiştir. “Ele geçirilenler 

Cumhurbaşkanı Sunay’a “Sokağa dur diyemiyoruz. Çünkü bir yerden cüret 

 

 

bu toplantıda devrimci gençlerden kimi isteklerde bulunur. Kabibay’ın bu taleplerinden biri de 

Başbakan Süleyman Demirel’in kardeşi Hacı Ali Demirel’e ait olan Yükseliş Koleji’nin 

bombalanmasıdır. Eylemlerle amaçlanan şey, kaos ortamı oluşturmaktır. Böylelikle Demirel’in 

başında bulunduğu AP Hükümetinin Türkiye’yi yönetemediği vurgulanmış olacaktır… Buna 

benzer bir diğer eylem de Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) önünde 

düzenlenen bir miting sırasında planlanır. Buna göre, miting dağıldıktan sonra Sıhhiye’deki 

Orduevi önünde iki bomba patlatılacak böylelikle asker kışkırtılacaktır”. Buna karşılık Deniz 

Gezmiş ve arkadaşları polisten “Tarım eski Bakanı Turhan Şahin’in arabası” ile kaçırılırlar. 

Bkz. Şen, a.g.t., s.61-63. Çayan Muhsin  Batur'a bağlıdır. “Batur'un Hava Kuvvetleri'ndeki 

cuntasında bulunan Hava Yüzbaşı Orhan Savaşçı, Mahir Çayan'ın nişanlısı Gülten Çayan'ın 

kardeşidir. THKP-C hava kuvvetleri başta olmak üzere ordu içinde o kadar etkindir ki, bazı 

toplantılarını Hava Kuvvetleri'nin toplantı salonlarında yapmaktadır. Ordu içindeki THKP-C'li 

askerlerden biri de daha sonra Birikim dergisini çıkaracak olan Kara Teğmen Ömer 

Laçiner'dir”. (Bkz Yıldıray Oğur, “Demokrasiyi Kurtaran Adamın Ardından”, Türkiye 

Gazetesi, 15.02.2015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yildiray-ogur/584845.aspx. 

Erişim Tarihi (18 Ekim.2019). 
76 Hasan Cemal’in 9 Mart’cı Erol Bilbilik’in 10 Mart 1996 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 

yayınlanan bir mülakattan aktardıkları bu güne kadar çok konuşulmuştur. Solmazer Bilbilik’e 

Denizleri ihmal etmişsin demiştir. Bilbilik kimi ihmal ettiğini sorunca “Sarp Kuray’ı, Deniz 

Gezmiş’i ihmal etmişsin… Ama ben İstanbul’da Ankara’da onlara mısır patlatır gibi bomba 

patlattırıyorum” cevabını vermiştir. Bkz. Hasan Cemal, a.g.e., s.56. 
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alıyor diyen Başbakan Demirel’i haklı çıkarıyordu”77. 5 Mart 1971 tarihinde 

de Selman Kaya ve 5 Dev-Genç’li arkadaşı Selamiçeşme’deki Akbank 

şubesinden 5 bin lirayı soymuştur78.  

Cuntacıların da telkinleri ile sürekli tırmanan eylemlerle79 kamuoyunun 

darbenin gerekli olduğuna ikna edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece her 

darbede yer alan Anarşi ve kardeş kavgası karşısında mevcut iktidarın aciz 

kaldığı ve askerin zorunlu olarak yönetime el koyduğu ibaresi yerini 

bulacaktır. Nitekim eski Akis Dergisi yazı işleri müdürü ve Erim 

Hükümeti’nde basın danışmanı olan Kurtul Altuğ, “27 Mayıs’ı amacının 

dışına çıkan DP iktidarının.. 12 Mart’ı da acze düşen, devlet otoritesini 

zayıflatan bir iktidarın çağırdığını80” yazmıştır. 12 Mart’ı Amerikan tertibi 

olarak yorumlayan İsmail Cem ise; Anarşi hareketlerini “doğrudan doğruya 

hükümetin ve parlamentonun suçu olmaktan çok Türkiye’yi belirli bir çıkmaza 

getirmek amacını güdenlerin hesaplı bir planının ürünü izlenimini” 

vermiştir”81 şeklinde tanımlamaktadır. Eylemler 22 Ocak 1971 tarihli MGK 

 

 

77 Murat Karataş, “Türkiye’de Asker-Sivil İlişkileri Bağlamında 12 Mart Muhtırası ve Partiler 

Üstü Hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme”, Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 

Cilt: 2 Sayı: 3, Tekirdağ 2019, s. 79. 
78Serdar Köse, a.g.t., s.146.  
79 Yapılan diğer bazı eylemler ise şunlardır; “Ege Üniversitesi matbaasının bombalanması (6 

Ocak), Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nun bombalanması, Vatan Öğrenci Yurdu’nda patlama 

(17 Ocak),  DTCF’nin bombalanması (18 Ocak), Yükseliş Koleji’nin dinamitlenmesi (19 

Ocak),  Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nun yeniden bombalanması ve SBF öğrenci yurdunda 

polis öğrenci çatışması (25 Ocak), Orman Fakültesi öğrenci yurdunun dinamitlenmesi (29 

Ocak), Hukuk Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde bombalı saldırılar (19 Şubat), Eskişehir 

yolunun trafiğe kapatılması (20 Şubat), Niğde Talebe Yurdunun (22 Şubat) ve Erkek Teknik 

Yüksek Öğretmen Okulunun bombalanması (3 Mart), Ege Üniversitesi’ne dinamit atılması (6 

Mart). Koçaş 1971 yılının ilk aylarındaki şiddet olaylarının listesini vermektedir. Bkz. Koçaş, 

a.g.e., Cil: 4, s.1843- 1846; Sefa Salih Aydemir, “12 Mart 1971 Askeri Muhtırasına Giden 

Süreçte Üniversite Olayları”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 

Ankara 2014, s. 47-48. 
80 Kurtul Altuğ, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, Yılmaz Yayınları, İstanbul 1976, s. 389-390. (Aktaran 

Tekin Önal, “12 Mart Muhtırası: Vesayetin Pekişmesi ve Ara Rejim Süreci (12 Mart 1971-14 

Ekim 1973)”, History Studies, Volume: 8 Issue: 1, A Tribute to Prof. Dr. Šerbo Rastoder, p. 

89-109, March 2016, s.92. 
81 Cem, a.g.e., s.47. “12 Mart öncesi Türkiye’sinde, o çok sol görünen kimi hareketin devletin 

resmi ajanlarınca kışkırtıldığını, yönlendirildiğini bir gazeteci olarak görebilmiştim” ifadelerini 

kullanan gazeteci ve siyasetçi İsmail Cem’e verdiği mülakatta İhsan sabri Çağlayangil de 

“İsmail Bey, Türkiye, kendi istihbarat gücünü kuvvetlendirmek için, İsrail istihbaratı ile, 

Amerikan istihbaratı ile, İran istihbaratı ile daimi ve organik münasebetler içindedir… Benim 

istihbarat şefim, kendisi farkında bile olmadan CIA benim altımı oyar... 12 Mart’ta CIA vardır, 

büyük ölçüde vardır; 12 Mart’ta haşhaş vardır... “Bakınız İsmail bey, Amerika,.. bir memlekette 

demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz. Amerika, o 
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toplantısının en önemli gündemini oluştururken82, Cumhuriyet gazetesi 10 

Şubat’ta Genelkurmay Başkanı Tağmaç’ın Cumhurbaşkanına söylediği 

“Durum, 27 Mayıs Öncesi Gibi” 83 sözlerini manşetine çekmiştir.  

Darbenin 9 Mart’ta yapılacağı sosyalist gençlik örgütlerine önceden 

bildirilmiş,  onlardan hazır beklemeleri ve şayet çatışma çıkarsa yardım 

etmeleri istenmiştir. Nitekim Ertuğrul Kürkçü de bunu teyid etmektedir84. 

Gerçekten de adı geçen tarihte gençler beşer kişilik gruplar halinde gereken 

yerlere ve evlere dağılmış darbeyi beklemeye başlamışlardır. Mesela Binbaşı 

İbrahim Keskin görev dağılımında kendisine düşen Emniyet Müdürlüğünün 

ele geçirilmesi hususunda THKP-C’lilerden faydalanacaktır85.  

Asker kanadına gelince; 9 Mart’cılar İstanbul’da farklı yerlerde 

toplantılar yapmış, bunlardan birinde darbe sonrası toplatılacak kişiler listesi 

 

 

memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne dereceye kadar satelit 

(uydu) haline gelebileceğine bakar. Amerika, bir Albaylar Cuntası ile Yunanistan’da istediğini 

yaptırabiliyorsa, Albaylar Cuntası Yunanistan için biçilmiş kaftandır. Amerika eğer bir Nihat 

Erim hükümeti ile haşhaşı men ettirebilecekse, Türkiye’nin lâyık olduğu idare tarzı Nihat Erim 

hükümetidir. Büyük devlet, gaz gibidir... Bir boşluk buldu mu, vakum buldu mu, orayı 

doldurmak ister. Doldurur… bizden gayri memnun oldukları bir vakıadır. Türkiye’nin ortamı 

CIA’nin şu veya bu şekilde mefruz veya kanaat halinde olan müdahalesini mümkün kılacak 

hale gelse idi, Amerikalılar, On beş gün sonra olacak şeyi on beş gün evvel gerçekleştirmek 

için silkelemektir yaptıkları..” Bkz. Cem, a.g.e., s.288-293.  
82 Batur, a.g.e., s.243. 
83 Cem, a.g.e., s.366. 
84 “8-9 Mart günlerinde radikal denenlerin bir harekete girişecekleri haberi geldiğinde THKP-

C yöneticileri, silahlı kuvvetlerdeki arkadaşlarımızın karşı darbecilerle mücadelesinde 

….gelişecek duruma göre gericilerle mücadeleye girişeceğimizi ve hazır bekleyeceğimizi 

bildirdi” Ertuğrul Kürkçü, Yeni Gündem Dergisi, 1987, Sayı 53, sayfa 15, (Aktaran Hasan 

Cemal),  a.g.e., s.252 
85 “Aynı saatlerde İstanbul’da ise, M. Çayan, Bingöl Erdumlu, Ziya Yılmaz, Kamil Dede, Ulaş 

Bardakçı, Oktay Etiman, Oğuz Etçi, Hüseyin Cevahir ve bazı subay arkadaşları Topağacı’ndaki 

Sim Apartmanı’nda sabaha kadar telsiz ve radyo başında anonsları dinleyerek askeri darbenin 

yapılacağı saati” beklemişlerdi. Bkz. Münir Aktolga, a.g.e., s.191. “9 Mart 1971 Salı günü 

gecesi, THKP-C kadroları da beşer kişilik gruplar halinde değişik evlere dağıtılmışlardı. 

Yüzbaşı İlyas Aydın, Selçuk Şahin Polat, Ertuğrul Kürkçü, Sinan Eren, İrfan Özbalcı ve 

DTCF’den iki kişi daha Emek’te bir balerinin evinde; Hüdai Arıkan, Şaban İba, Sinan Kazım 

Özüdoğru ve Yusuf Küpeli ise Sıhhiye’de karargâh olarak kullandıkları evlerde silahlarıyla 

birlikte düşmenin basılmasını, radyodan verilecek mesaja göre ve kendileriyle irtibatlı olan 

havacı subaylar aracılığıyla hazır bir şekilde beklemekteydiler. Ayrıca Ankara’da 11 

Fakülteden 55 kişilik Dev-Gençli de beşer kişilik timler halinde ve her timin başına başkan 

olabilecek birer kişiden oluşan gruplarla, Ankara’nın değişik mekânlarında Dev-Genç’in kendi 

silah imkânlarıyla sabaha kadar bekletildiler... Enterne edecekleri asker ve subaylar ile askeri 

depolardan silah temin edecekler, en önemlisi de Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne el 

koyacaklardı...”. Cumhuriyet, 21 Nisan 1996, s. 12 (Aktaran Önal, “12 Mart Muhtırası, s.89-

90). 
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konuşulmuştur ki, listede içlerinde bakanlar, müsteşarlar, generaller ve 

amirallerin olduğu 192 isim bulunmaktaydı86. Ankara’da ise 9 Mart 1971’de 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında toplanılmıştır. Yurdun her tarafındaki 

devrimci subayların katılması istenilen87 toplantıya kuvvet komutanları Batur 

ve Gürler dâhil pek çok komutan katılmıştır. Muhsin Batur toplantıdan 

“belirli kişiler ve birlikler hazır duruma geçmişlerdi. Eyleme başlamak için 

düğmeye basmak yeterliydi”88 anlamını çıkarttığını yazmaktadır. Toplantı 

sırasında çok sayıda genç subay müdahale emri için koridorlarda beklemiştir. 

Toplantı esnasında en kıdemli komutan olarak kararı açıklayacak kişi olan 

Faruk Gürler’e devlet başkanlığı teklif edilmiştir. Ancak Gürler, 

katılımcılardan karar için önce 10 Mart’ta yapılacak “Genişletilmiş Komuta 

Konseyi Toplantısı”nı beklemelerini istemiş, sonra da 14 Mart gününü işaret 

etmiştir89. 11 Mart 1971’de ise Genelkurmay başkanı Tağmaç başkanlığında 

bir araya gelen yüksek komuta konseyi bir muhtıra metni hazırlamış, ertesi 

gün de bu mektup Cumhurbaşkanı, Senato ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na gönderilmiştir90.  

9 Mart’cı Erol Bilbilik’in ifadeleriyle: “Olaylar gelişirken, Faruk 

Gürler ve Muhsin Batur’un bizi oyaladıkları anlaşıldı…. Celil Gürkan da o 

hareketi tek başına götüremeyeceğini bildiği için Atıf Erçıkan’a havale etti. 

Atıf Erçıkan da içimize girince hareketi bitirdi. Faruk Gürler de bitti, çünkü 

Erçıkan, Tağmaç’ın, Köşk’ün ve Celal Eyiceoğlu’nun casusuydu. Tepede iki 

grup vardı. Birincisi Tağmaç, Sunay ve Eyiceoğlu, yüzde yüz ABD 

emperyalizmine bağlıydı. İkinci grupta Muhsin Batur ve Faruk Gürler. Onlar 

biraz daha ılımlıydılar. Güç dengesi ABD emperyalizmine tam bağlı gruba 

geçince Gürler ve Batur ezilip yok edilmekten korktular. İkili oynadılar ve 

 

 

86 Bilbilik,a.g.e.,s.103. 
87 Hasan Cemal, ,a.g.e., s.252. 
88 Batur, a.g.e., s.276. 
89 Celil Gürkan toplantıdan sonuç çıkmaması üzerine şu yorumu yapmaktadır; “Evet o sırada 

eldeki kuvvet yeterli idi. Ankara içindeki ve dışındaki birlikler yukarıdan… bir haber, bir işaret 

bekliyorlardı. Kuşku yok ki, toplantının yapıldığı Hava Kuvvetleri Karargahı… denetimimiz 

altında idi. İnsanın aklına şu gelebilir: GÜRLER ve BATUR’u nötralize edip müdahaleyi 

planlanan şekilde uygulamak mümkün olamaz mı? Ama her ikisi de Silahlı Kuvvetler içinde 

tanınmış, sevilen, sayılan komutanlar idiler. Bu gerçek ortada iken onların dahil bulunmadıkları 

bir müdahale harekatı başlatılmış olsaydı büyük olasılıkla kan dökülebilirdi. Bunu kimse … 

göze alamazdı. Şahsen ben, Orduda bir çatışma çıksın istemedim”. Aktaran Serdar Köse, a.g.t., 

s.147. 
90 Batur, a.g.e., s. 296 vd.; Aydemir, a.g.m., s.49. 
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sonunda bizim hareketi çökerttiler. Tam çökertme Şubat 1971’in başında 

oldu. Atıf Erçıkan Amerika’dan yeni dönmüştü. İşte o zaman iş bitti91.” 

 

 2. 5. 12 Mart Muhtırası  

Böylece 9 Mart’ta yapılması planlanan darbe, 12 Mart 1971’de emir-

komuta zinciri içinde yapılan yarı darbeye dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı ile 

Millet Meclisi ve Senato Başkanlarına gönderilen ve TRT’de okunan muhtıra 

metninde, meclis ve hükümetin süregelen tutum ve davranışlarıyla ülkeyi 

anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine soktuğu, bu 

şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini ağır bir tehlike içine düşürdüğü 

vurgulanmaktaydı.  Muhtırada ayrıca silahlı kuvvetlerin partilerüstü, kuvvetli 

ve inandırıcı bir hükümet talebinde olduğu iletiliyor, aksi halde yönetimi 

doğrudan devralacakları bildiriliyordu92. Meclisin kapatılmadığı da göz önüne 

alındığında bu satırlar, muhtıranın Demirel’e karşı verildiği izlenimini 

uyandırmaktadır. Nitekim Bakanlar Kurulu toplanmış, Demirel Hükümeti 

istifa etmiştir. Demirel, Cumhurbaşkanı’na sunduğu istifa mektubunda 

muhtıranın, anayasa ve hukuk devleti anlayışıyla ötüşmediğini de ifade 

etmiştir 93. Dokuz Mart’ı bekleyen ve karargâhta olan bitenden haberi olmayan 

devrimci, cuntacı gruplar ise muhtırayı ve hükümetin istifasını sevinçle 

karşılamışlardır.  

12 Mart günü 15 Devrimci kuruluş muhtıraya destek bildirisi 

yayınlamışlardır ki, bunlar arasında; Türkiye Öğretmenler Sendikası, 

 

 

91 Bilbilik,a.g.e.,s.108. 
92 Muhtırada imzaları bulunan komutanlar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 

Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu’dur. Tam metin 

şöyledir: 1- Meclis ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, 

kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği 

uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları 

tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine 

düşürülmüştür. 

2- Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri'nin bu vahim ortam hakkında duyduğu 

üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partilerüstü bir anlayışla meclislerimizce 

değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları 

Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir 

hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 

3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların 

kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine 

getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize. 
93 Hürriyet Gazetesi, 13.3.1971, (Aktaran Ayla Acar), “12 Mart Döneminde Muhalif Bir Dergi: 

Ortam”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yıl 2012, Sayı 42,s.4. 
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Devrimci Avukatlar Derneği, Mimarlar Odası, ODTÜ Mezunlar Cemiyeti, 

Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, Üniversite Asistanları Derneği,  Türkiye 

Hukuk Kurumu, Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, 

Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Orman Mühendisleri Sendikası, Teknik 

Personel Sendikası, Sosyal Demokratlar Derneği ve Dev-Genç 

bulunmaktadır. Muhtıraya destek veren bir diğer kuruluş da DİSK idi. 

Devrimci Kuruluşlar Bildirisi’nde çeyrek asırdır süren gerici parlamentoculuk 

ile yoksul ve geri bırakılmış ülkemiz ancak olağanüstü girişimlerle 

kurtarılabilecek hale gelmiştir denilmekteydi. Cumhuriyet Gazetesi’nde de 

darbeyi destekler mahiyette yazılar çıkmıştır94. Bir akademisyen 12 Mart 

Muhtırasını radyodan dinlediğinde, Atatürk’ün sesini duyar gibi olduğunu 

yazarken95, 12 Mart’a diğer bir destek Devrim gazetesinden gelmiştir. 9 Mart 

öncesi parlamenter sistemin artık sona erdiğini sıkça vurgulayan Devrim 

Gazetesi, 16 Mart 1971 tarihinde Uğur Mumcu imzasıyla politikacıları 

namussuzlukla suçlayan bir yazı yayınlamıştır. Mumcu muhtıraya yol açan 

koşulları yaratan bu nitelikteki politikacıların, ordunun haklı tepkisini de 

saptırma ihtimalleri bulunduğunu yazmış ve yargılanmalarını talep etmiştir96. 

Ancak kısa bir süre sonra Devrim kapatılmış, orduda geniş çaplı tasfiyelere 

gidilmiş, sıkıyönetim ilanı ve balyoz harekâtıyla darbeci grupların hemen 

hepsi ezilmiştir. 

 

2.6 Erim Hükümeti Balyoz Harekâtı  

       Ordunun talebi üzerine, Nihat Erim CHP’den istifa ettirilmiş ve 

hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir97. AP ve CHP ve MGP’nin desteği ve 

 

 

94 Hasan Cemal, a.g.e., s.253; Karataş, a.g.m., s.85; Şen, a.g.t., s.60; Ege Işık, 12 Mart Sürecinde 

İstanbul Şehir Tiyatrosu, Dokuz Eylül Ün. Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Ana Sanat 

Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2010,s.45- 46; http://oncugenclik.org.tr/vatan-

partisi-tarihi/ Erişim Tarihi (18 Ekim 2019). Devrimci Kuruluşlar Bildirisi’nde şunlar yazılıydı: 

"Emperyalizmin egemenliğindeki işbirlikçi iktidarlar tarafından çeyrek yüzyıldır uygulanan 

gerici parlamentoculukla yoksul ve geri bırakılmış olan ülkemiz kesin bir sosyal ve ekonomik 

bunalımın içine itilerek ancak olağanüstü girişimlerle kurtarılabilecek bir duruma 

sokulmuştur... Toplumu ve ülkemizi bu hale getirenler her uyarılışlarında bu uyarmayı yapanlar 

üzerindeki baskı ve zulümlerini artırmışlar, işçileri köylüleri gençlerimizi kurşunlamışlar, 

devrimci öğretmenleri boyunlarına yular takarak yerlerde süründürmüşlerdir... Gittikçe 

yoğunlaşan ekonomik bunalımı gizleyebilmek için halkımızın dini duyguları hayâsızca istismar 

edilmiştir...” Bkz. Oğur, a.g.y. https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yildiray-

ogur/584845.aspx.  
95 Cem, a.g.e., s.369 
96 Şen, a.g.t., s.91. 
97 Muhtıradan sonra kurulan ilk hükümetler şöyledir: Birinci Erim Hükümeti (26 Mart 1971- 7 

Aralık 1971), İkinci Erim Hükümeti (11 Aralık 1971- 17 Nisan 1972), Ferit Melen Hükümeti 
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dışardan atananlarla bakanlar kurulu oluşturulmuştur98. Teknokrat olarak 

nitelenen bakanlar: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Atilla 

Karaosmanoğlu (Yön ve Sosyalist Kültür Derneği çevresinden, OECD ve 

Dünya Bankası teknisyenlerindendir), Sadi Koçaş (27 Mayıs Darbesinin fikir 

babası olarak kabul edilmektedir), Dışişleri Bakanı Osman Olcay (NATO 

Genel Sekreter Birinci Yardımcısı), Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Özer 

Derbil (Ordu Yardımlaşma Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi),  Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol’dur.  

Muhtıracılar yeni hükümetin kurulmasına kadar iş başında kalan 

Demirel hükümetine, 16 Mart 1971’de beş general, bir amiral ve otuz beş 

albayı emekli ettirmişlerdir99. I. Nihat Erim Hükümeti’nin (26 Mart - 11 Aralık 

1971) güvenoyu almasından sonraki ilk önemli icraatları sıkıyönetim ilan 

etmek olmuş100, sıkıyönetim zaman zaman uzatılarak Ocak 1973 tarihine 

kadar devam etmiştir101.  Haziran 1971’de de yoğun görüşme trafiği 

sonrasında haşhaş ekimini yasaklanmıştır. Dış politikada Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (AET) ile ilişkilere mesafe konulmuş, ABD’ye yakın bir politika 

izlemiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni NATO hava 

savunma sistemlerinin kurulması faaliyeti arttırılmış ve maliyetli oldukça 

 

 

(22 Mayıs 1972- 10 Nisan 1973) ve Naim Talu Hükümeti (15Nisan 1973- 16 Aralık 1973). 

Bkz. Karataş, a.g.m., s.90-91; 
98 Erim Hükümeti 6 AP’li, 4 CHP’li, 1 MGP’li, Meclis dışından 11, MBK’den bir, ve 4 

bağımsız üye ile oluşturulmuştur. 
99 Karataş, a.g.m., s. 84. 
100 “Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Hatay, Zonguldak 

ve Siirt’te sıkıyönetim ilan edilmiştir. Arka arkaya açıklanan sıkıyönetim bildirileriyle nişan, 

nikâh, düğün, okul aile birliği ve sportif faaliyetler hariç olmak üzere her türlü toplantı 

yasaklanmıştır. Gazetelerin bağırılarak satılmasına bile yasak konmuş; İşçi-Köylü, Devrim, 

Proleter Devrim, Aydınlık gazeteleriyle Türkiye Solu, Ant ve Aydınlık dergileri kapatılmıştır. 

10 gün süreyle kapatılan Cumhuriyet gazetesinden yazı işleri müdürü Oktay Kurtböke ile yazar 

İlhan Selçuk, Akşam gazetesinden ise yazı işleri müdürü Erol Türegün ve yazar Çetin Altan 

tutuklanarak yargılanmışlardır. Aralarında Dev-Genç, Doğu Kültür Ocakları ve Ülkü 

Ocakları’nın da bulunduğu çok sayıda dernek kapatılmıştır”.. Sonradan toplandıkları Ortam 

Dergisi’nin “başyazarları Mümtaz Soysal ve Muammer Aksoy ile yazarlardan İlhami Soysal, 

Ali Sirmen tutuklanarak yargılanmışlardır. Yazı işleri müdürleri Osman Saffet Aralot ve Aydın 

Engin düzmece bir Türkiye Komünist Partisi (TKP) Davası sanıkları arasındadır. Karikatürist 

Turhan Selçuk, 22-23 Mayıs günleri düzenlenen ‘Balyoz Operasyonu’nda 67 saat gözaltında 

kalarak..” Acar, a.g.m., s.5,14 
101Mustafa Salep, “Sıkıyönetim Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler (1971-1973)”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 52, Ekim 2017, s.426, 432. 
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yüksek olan 40 adet F-4 savaş uçağının satın alınması antlaşması 

imzalanmıştır102. 

Muhtıranın hemen akabinde sol gençlik hareketinin önde gelenlerinden 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan ( Mart 1971) yakalanmıştır. 

Serbest bırakılmaları için Dev-Genç’in içinden çıkan diğer silahlı örgütler bir 

dizi eylem başlatmıştır103. Bu süreçte Dev-Genç ve ardından Devrimci Doğu 

Kültür Ocakları (DDKO), Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), İşsizlik ve 

Pahalılıkla Mücadele Derneği, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) gibi bazı 

örgütler kapatılmıştır. Bunun yansıra Milli Nizam Partisi, TİP gibi silahlı değil 

parlamenter mücadeleyi benimseyen siyasi partiler ve Mücadele Birliği, Ülkü 

Ocakları gibi kuruluşlar da kapatılmış, grev, toplantı ve gösteri 

düzenlenmesini yasaklanmıştır104. Yine aralarında Devrim Dergisi’nin bazı 

yazarlarının da bulunduğu dönemin önemli sol görüşlü birçok kişisi 

tutuklanmıştır105.  

Anayasanın tamamını veya bir kısmını değiştirme, ortadan kaldırma ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevini yapmasını zorla engelleme 

suçlaması ile Deniz Gezmiş ve arkadaşları (24 sanık) hakkında başlatılan 

mahkeme 9 Ekim 1971’de sonuçlanmış ve 18 kişiye idam cezası verilmiştir. 

İnan, Gezmiş ve Arslan’ın infazı 6 Mayıs 1972’de gerçekleşmiştir106. Mahir 

Çayan ve arkadaşları ise onları kurtarmak amacıyla, 26 Mart 1972’de Ünye 

Radar İstasyonu’nda çalışan iki Kanadalı ve bir İngiliz teknisyeni kaçırarak 

Niksar’ın Kızıldere köyüne gitmişlerdir. Burada askerle girilen çatışmada 

Ertuğrul Kürkçü hariç Mahir Çayan ve arkadaşları ölmüştür.  

 

 

102 Karataş, a.g.m., s.23. ; Macide Başlamışlı, “Amerikan Belgelerine Göre 12 Mart 

Muhtırası’na Giden Yolda Haşhaş Sorunu”,  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi,  İlkbahar 

2018, 5(14), s.371. 
103 17 Mayıs 1971’de İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom’un THKP-C lideri Mahir Çayan ve 

arkadaşları tarafından kaçırılmış, fidye ve diğer isteklerinin reddedilmiş ve kaldıkları yer 

kuşatılmıştır. Kuşatma sırasında çıkan çatışmada Hüseyin Cevahir ölmüş, Elrom’un cesedi, 23 

Mayıs’ta Nişantaşı’nda bir apartman dairesinde bulunmuştur. Yakalanan Çayan ve arkadaşları 

Maltepe askeri cezaevinden muvazzaf subayların da yardımı ile kaçmıştır. THKO’luların, 31 

Mayıs 1971’de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını kurtarma adına ABD Radar Üssü'nü basma 

girişimleri bazılarının öldürülmesi ile sonuçsuz kalmıştır. 
104 Karataş, a.g.m., s.22; Salep, Sıkıyönetim Uygulamaları, s.428. 
105 19 Mayıs 1971 tarihi itibariyle aralarında TİP mensupları, Yaşar Kemal, tanınmış 

sendikacılar, Tarık Zafer Tunaya, Bahri Savcı gibi akademisyenler başta olmak üzere 427 

kişinin tutuklandığı gazetelere yansımıştır. Bunların içinde Erim’in arkadaşlarının da 

bulunduğu ifade edilmektedir. Bkz. Salep, Sıkıyönetim Uygulamaları…, s.429. 
106 Salep, Sıkıyönetim Uygulamalar…ı, s.431-432.Ayrıca bkz. Cumhuriyet Senatosu Tutanak 

Dergisi,  Cilt: 4, Toplantı: 11. 54. Birleşim, 2 5. 1972. 
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Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşları bahsedilen akıbete 

uğrarken, onlarla aynı suçlama  ile yargılanan Cemal Madanoğlu -Osman 

Köksal- Doğan Avcıoğlu ve arkadaşları sıkıyönetim mahkemesinde beraat 

etmiştir107. Aydınlık gazetesi beraatı “mahkeme, herhalde 12 Mart 

Muhtırası’nı veren komutanların (Faruk Gürler ve Muhsin Batur) vaktiyle 9 

Martçılar arasında yer almalarını da göz önüne alarak, sanıkları 

cezalandırmayı göze alamamıştı”108 şeklinde yorumlamaktadır. 

Burada belirtmemiz gereken bir husus da Faruk Gürler’in 

Cumhurbaşkanı seçilmesinin engellenmesidir. Nitekim Gürler’i 

Cumhurbaşkanlığına hazırlayan çevreler, önce Gürler’in Genelkurmay 

başkanı olmasını,  ardından adı geçen makamdan istifa ederek (yine istifa 

ettirilen Mehmet İzmen’in yerine) kontenjan senatörü atanmasını 

sağlamışlardır109. Nihayet köşke çıkan kuvvet komutanları, Sunay’a,  

Cumhurbaşkanı olarak Gürler’i görmek istediklerini ihtar etmişlerdir. Ancak 

Ecevit’in CHP’nin liderliğini üstlenmesinin de verdiği rahatlıkla Demirel 

Gürler’e karşı çıkmış, bir başka emekli General Fahri Korutürk 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir.  Böylece12 Mart’ın siyaset üzerindeki ağırlığı bir 

ölçüde çözülmüştür.  

 

Sonuç 

Burjuvazisi olmayan Türkiye’de modernleşme bürokratlar eliyle 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin son yıllarından 

itibaren modern kurumlar askeri alandan başlayarak oluşturulmaya 

başladığında buralardan yetişen subaylar aldıkları eğitimin de etkisiyle 

 

 

107 2.10.1974 tarih ve 974/24 karar nolu gerekçe hükmünün sonuç bölümü şöyledir: SONUÇ: 

Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil 

veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni ıskata veya vazifesini 

yapmaktan men'e cebren teşebbüs gayesiyle gizlice ittifak ettikleri iddia olunan sanıklar Cemal 

Madanoğlu, Osman Köksal, Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu, İlhan 

Selçuk, Hıfzı Kaçar, Adnan Kaptan, Adnan Arabacıoğlu,  Fahrettin Tezel, Orhan Seyfi Güven, 

İbrahim Artuç, Cemalettin Korkut, Zeki Ergün, Necdet Düvencioğlu, Raif Ertem, Cengiz 

Ballıkaya, Yılmaz Akkılıç, Dogan Erdoğan, Hüseyin Onur, Ferrah Özdil, Ali Sirmen, Orhan 

Pekey, Ahmet Sezgin, Altan Öymen, ilhan Ündeğer, Ümran Şensezgin, Salih Candan, Armağan 

Anar ve Ahmet Güryüz Ketenci'nin müsnet suçu işlemedikleri hususunda mahkemece yukarıda 

belirtilen delilerin serbestçe takdir ve münakaşası neticesinde tam bir vicdani ve hukuki kanaate 

ulaşıldığından BERAATLERİNE karar verilmiştir. Bkz.Cumhuriyet Gazetesi, 5 Mayıs 1986; 

Sanıklar hakkında suçlamalar için bkz. Madanoğlu Dosyası 1. 
108 https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/9-mart-ihtilali-davasi Erşim tarihi (19.10.2019). 
109 Barış Ertem, “12 Mart 1971 Askerî Müdahalesi Sonrası Ara Rejim ve Türkiye Siyasetine 

Etkileri (1971-1974)”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl :8, Cilt :8, Sayı 

:14 (Nisan 2018), s. 664-666. 
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kendilerini ülkenin tek ve gerçek kurtarıcısı olarak görmeye başlamışlardır. 

Bunlara bir süre sonra sivil bürokratik kesim ve diğer eğitimli kişiler de 

eklenmiştir. Anlayamadıkları halkı küçümseyen, kalitesiz olarak 

nitelendiren110, kendilerine aydın payesi yükleyen bu kesimler, farkında 

olmayarak despotizme kaymışlardır. Daha 27 Mayıs darbesinin üzerinden bir 

yıl geçmişken Kemalist Devrimin yarım kaldığı gerekçesiyle cuntalaşma 

eğilimine girilmesinin sebepleri arasında, kişisel ihtiraslar yanında, bu ruh 

halinin etkisi olmalıdır. Ancak yine de darbeye halkı ikna edecek veya en 

azından halkın tepkisinin istenmeyen noktalara varmasını önleyecek, belli 

kesimler nazarında darbeyi meşrulaştıracak eylemlere ihtiyaç duymuşlardır. 

Dolayısıyla her darbe öncesinde olduğu gibi 12 Mart öncesinde de gençler 

eyleme yönlendirilmiştir. 27 Mayıs’a Harp Okulu öğrencilerinin yürüyüşleri 

ile varılmıştır.  12 Mart’tan önce Asker- sivil kanat planlanan darbeyi 

gerçekleştirmek/ meşrulaştırmak için sol gençlik örgütleri ve liderlerini 

kullanmıştır. Yaklaşık dokuz yıl sonra yaşanacak 12 Eylül darbesi öncesin de 

de her gün çoğu üniversiteli onlarca gencin öldüğü bir cinnet hali yaşanmış, 

Türkiye’nin beşeri sermayesi heba edilmiştir. Nihayet din ögesi de 

kullanılarak 15 Temmuz kanlı darbe girişimi faciası yaşanmıştır.  

Acı olan hususlardan biri de, 12 Mart sonrasında Madanoğlu- Avcıoğlu 

gibi darbe planlayıcılarının beraat ederek köşelerinde, kürsülerinde 

parlamentoyu- siyaseti tahfif gayretlerini sürdürmeleridir. Onların 

kullandıkları, demokrat partililerin affı konusu her gündeme geldiğinde tepki 

gösteren, sokağa taşan gençlerin çoğunun ise ölmeleridir. 27 Mayıs’ın gerekse 

9 Mart’ın sağlıklı, objektif bir şekilde değerlendirilememesi sonraki darbe 

niyetlilerinin işini kolaylaştırmıştır. Nitekim soğuk savaş koşullarında, NATO 

içinde yetişmiş bir ordunun Türkiye’yi sosyalizme götürecek bir darbeyi 

gerçekleştirebilmesi tartışılması gereken bir konudur. Bu bağlamda 12 Mart 

sonrasında NATO- ABD karşıtlarının seslerinin büyük ölçüde kısılması, ABD 

karşıtlığını dile getiren kuruluşların kapatılması dikkat çekicidir.   

  

 

 

110 Muhsin Batur Anılarında 20-21 Ocak 1970 tarihinde karargâhında 21 generali toplantıya 

davet ettiğini ve görüşlerini sorduğunu yazmaktadır. İsmini vermediği bir general şu görüşü 

dile getirmiştir; “… Seçmen kalitesizdir, seçilenler de kalitesiz olmaktadır, dolayısıyla bu tarz 

seçimlerin teşkil ettiği hükümetten daha iyi bir idare tarzı beklenemez”. Bir başka general ise 

“Af kanunun çıkması önlenince silahlı kuvveler personelinde büyük bir sevinç ve komuta katına 

itimat doğdu….. Aşırı sol şuan tehlike değildir, esas tehlike …aşırı sağdadır”. Batur, a.g.e., s, 

147-153.  
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İŞGAL İSTANBUL’UNDA BİR SİVİL 
TOPLUM GİRİŞİMİ: TÜRK 
ÇALIŞTIRMA DERNEĞİ 

 
                                                                                                                      

Ahmet VURGUN* 

 

Giriş 

II. Meşrutiyet Döneminde (1908-1918), siyasi ve sosyal açıdan olduğu kadar 

iktisadi bakımdan da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Dönemin siyasi hayatına 

damga vuran ve uzun süre iktidarda kalan İttihat ve Terakki,  iktisadi hayatın 

Müslümanlar tarafından yönlendirildiği ve Müslümanların özel şirketler 

kurup ekonomik olarak güçlenmelerini hedefleyen “Milli İktisat Politikası” 

olarak adlandırılan yöntemi uygulamaya başlamıştır. Böylece ticaret ve 

zanaatta gayrimüslimlerin gerisinde bulunan Müslüman-Türk unsur, ticari 

hayata atılma ve zanaatla uğraşma konularında teşvik edilmeye başlamıştır. 

Bu politikayla birlikte yabancı tüccarların ayrıcalıklarına son verilmiş, 

kooperatifler aracılığıyla ticaret, yerli Müslüman-Türk unsura devredilmeye 

çalışılmıştır. Türk sanayiciye gümrük ve vergi muafiyetleri, fabrika kurmak 

için bedava arsa verilmesi gibi uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca milli 

bankacılılığa yönelinmiş ve taşrada Müslüman-Türk eşraf banka açmaya 

özendirilmiştir. Yabancı şirket ve fabrikalara Türk personel bulundurma ve 

Türkçe tabela asma zorunluluğu getirilmiştir. Yine bu dönemde köylüye 

karşılıksız tohum verilmiş, Ziraat Bankasının görevleri artırılmıştır.1 

Bütün bunlar meydana gelirken aynı zamanda Trablusgarp, Balkan 

Savaşları ve I. Dünya Savaşının art arda yaşandığını da belirtmek gerekir. 

Özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan yüksek enflasyon, hayat 

şartlarını olumsuz etkilemiştir. Osmanlı İstatistik İdaresi’nin 2 Kasım 1921 

tarihinde hazırladığı bir raporda 1914-1920 yılları arasında gerçekleşen 

enflasyon rakamlarından bahsedilmiştir. Burada görülen ve yüzde 1700 

oranında artışları ifade eden rakamlar, savaşın meydana getirdiği 

 

 

* Arş. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Anabilim Dalı, ahmetvurgun43@gmail.com 
1 Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat, Yurt Yayınları, Ankara 1982, s. 21; Vahdettin Engin, 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2015, s. 108. 
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olumsuzluklar bir yana halkın geçim standartları bakımından meydana gelen 

ekonomik sıkıntıyı ortaya koymaktadır.2 Birinci Dünya Savaşının yaşandığı 

olağanüstü şartlarda İttihat Terakki iktidarının uyguladığı milli iktisat 

politikasıyla, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde milli bir 

burjuvazinin oluşturulması konusunda ciddi adımlar atılmış, milli anonim 

şirketler giderek iktisadi hayata hakim olmaya başlamıştır.  Milli iktisat 

politikası uygulanmaya çalışılırken milli bir çalışan kesim de oluşturulması 

için çaba gösterilmiştir. İşte bu çabalardan biri de milli iktisat politikaları 

neticesinde ortaya çıkan “Türk Çalıştırma Derneği”dir.3  

 

1.Derneğin Kuruluşu ve Kurucuları 

Türk Çalıştırma Derneği, merkezi İstanbul olmak üzere 20 Ağustos 

1919’da kurulmuş olup kurucuları şu isimlerden oluşmuştur: Askeri 

yazarlardan Emin Ali Bey, Askeri Tıbbiyeli Binbaşı İhsan Bey, Ticaret-i 

Umumiye Gazetesi müdürü ve Süt Mamulatı şirketi idare meclisi reisi Ahmet 

Hamdi Bey, Bahriye Subayı Ahmet Celal Bey, Harbiye Nezareti 

memurlarından Halit Bey, muteber tüccardan Hüseyin Hüsnü Bey, Bahriye 

Nezareti memuru ve çocuk eğitimi uzmanlarından Muammer Bey, muteber 

tüccardan ve Slav-Oryantal şirketi kurucularından Ramiz Bey, Aşiyan 

Öğretim Şirketi müdürü Cevdet Bey, Avukat Mustafa Namık bey, Tüccardan 

Naki Bey, Zirai uzmanlardan ve Halkalı Ziraat Yüksekokulu muallimlerinden 

Lütfi Arif Bey.4  

Görüldüğü gibi hemen pek çok kesimden ismin bulunduğu derneğin 

kurucularından Ahmet Hamdi Bey üzerinde durmak gerekir. Türkiye’nin 

yakın tarihinde iktisatçı kimliğiyle ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle hafızalara 

kazınan Ahmet Hamdi Bey, işgal İstanbul’undan Anadolu’ya insan, silah ve 

mühimmat taşıyan milli bir teşkilat olan M. M. Grubu’nun istihbarat 

çalışmalarında yer almıştır. Bu teşkilat bağlamında içinde bulunduğu diğer bir 

oluşum ise yukarıda kurucuları arasında yer aldığı Türk Çalıştırma 

Derneği’dir.5 M. M. Grubu içinde oldukça aktif olan Ahmet Hamdi Bey, 

grubun önemli evraklarını evinde saklamış ve evinde çokça toplantı 
 

 

2 Engin, a.g.e., s. 109; Vahdettin Engin, Cumhuriyet’in Aynası Osmanlı, Yeditepe Yayınları, 

İstanbul 2012, s. 74. 
3 Toprak, a.g.e., s. 21; Yavuz Selim Karakışla,  “Türk Çalıştırma Derneği (1919)”, Toplumsal 

Tarih, S. 105, 2002, s. 20. 
4 Türk Çalıştırma Derneği Nizamnamesi, Matbaa-i Bahriye, İstanbul 1919, s. 2. Bundan sonraki 

dipnotlarda “Türk Çalıştırma Derneği Nizamnamesi”, “T.Ç.D.N.” olarak kısaltılmıştır. 
5 Murat Koraltürk, “Ahmet Hamdi Başar Kimdir?”, “Gazi Bana Çok Kızmış…” Ahmet Hamdi 

Başar’ın Hatıraları Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi, Yay. Haz. Murat Koraltürk, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007, s. 7. 
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yapılmıştır. Ahmet Hamdi Bey, Nuruosmaniye caddesinde Fransız su şirketi 

binasının yanındaki kiraladığı evin birinci katını, o zamanlarda yayınladığı 

Türkiye İktisat Mecmuası idarehanesine, ikinci katı da Çocukları Çalıştırma 

Derneğine tahsis etmiştir.6 Ahmet Hamdi Bey’in Çocukları Çalıştırma 

Derneği’nden kastettiği Türk Çalıştırma Derneğidir.7  

 

1.1.Derneğin Kuruluş Amacı 

Kuruluş tüzüğünde hiçbir siyasi cemiyet, parti ve siyasi meselelerle 

alakası olmadığı belirtilen derneğin kurulmasındaki amaçlar şöyle 

sıralanmıştır: 

-Maişetini temin mecburiyetinde kalan gençleri ve çocukları bilfiil 

ticaret hayatına sevk ederek küçük ölçüde kendilerine sermaye temin 

etmelerini sağlayıp, başlangıçta basit ticaret işlerinde istihdam etmek. Ayrıca 

bu gibi kimselerin kendi sermayelerini temin etmeleri hususunda rehberlik 

etmek. 

-Gençleri ve çocukları kabiliyetlerine göre gerek dernek tarafından 

açılacak olan ve gerek dışardaki sanat, ticaret ve ziraat kurumlarına 

yerleştirmek. 

-Gençleri ve çocukları üretim ve ticaret hayatına teşvik ederek onların 

bu yolda yetişmeleri için faaliyette bulunmak. Ülkenin üretici gençleri ve 

çocukları arasında iktisadi ve sosyal bir dayanışma sağlayarak müşterek 

haklarının ve iktisadi refahlarının temin ve himayesine çalışmak. 

Dernek, bu amaçlar doğrultusunda çocukların ve gençlerin iktisadi 

eğitim ve dayanışmalarını sağlamak için aşağıda belirtilen vasıtalara müracaat 

etmiştir: 

-Tahsilde bulunan çocukların üretim ve ticaret hayatında başarılarını 

sağlayacak şekilde okul programlarını düzenlemek. 

-Çocukların iktisadi bilgilerini artırmak için, konferanslar, müsamereler 

düzenlemek ve yayınlar çıkarmak, sanayi, ziraat ve ticaret sergileri meydana 

getirmek. 

 

 

6 Ahmet Hamdi, Başar, “Gazi Bana Çok Kızmış…” Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları 

Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi, Yay. Haz. Murat Koraltürk, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007, s. 101. 
7 Osman Kubilay Gül, Ahmet Hamdi Başar ve İktisadi Devletçilik, Fırat Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ 2011, s.19. 
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-Tüccar kâtipliği, mali işler ve sanayi işleri memurluğu, 

komisyonculuk, gümrük memurluğu gibi işlerin ve güzel sanatların 

öğretilmesi için dershaneler açmak, marangozluk, demircilik, dizgicilik, 

ciltçilik vb. gibi sanat işlerinde yetişecekler için iş evleri açmak. 

-Gençlere ve çocuklara özel mesleki yardım ve tasarruf sandığı, işçi 

sandıkları kurmak, onların refah ve sıhhatlerini temin için ücretsiz 

muayenehaneler oluşturmak, kimsesiz çırakların barınmaları için pansiyonlar 

kurmak ve genç işçilerin sigorta işlemlerini sağlamak.8 Türk Çalıştırma 

Derneği’nin bütün bu bahsedilen amaçlarının yanı sıra en önemli özelliği, 

hayır faaliyetleri adı altında Milli Mücadeleyi destekleyip Ankara için 

istihbaratta bulunması ve M. M. Grubunu maskelemesidir.9 Derneğin 

kurucularından Ahmet Hamdi Bey’in anılarında bu hususta oldukça kıymetli 

bilgiler bulunmaktadır:  

“Çocukları Çalıştırma Derneği tamamıyla bir hayır cemiyetiydi. 

Padişah Boğaziçi’ndeki kalender kasrını cemiyete vermişti. Orada yetim 

çocukları toplamış, yatılı bir ziraat mektebi açmıştı. Mektepte sık sık 

müsamereler düzenler; bunlara Fransız, İngiliz generallerin ve işgal 

kuvvetlerinin ileri gelenlerini de çağırırdık. Kadınlı erkekli üyelerimizle onlar 

arasında çok iyi dostluk bağları kurmuştuk. Hele Fransız kuvvetlerinin 

başpapazını ki çok önemli bir zattı, bir hanım üyemizin samimi dostu bile 

yapmıştık. O vasıtayla çok önemli haberler alır ve bunları Anadolu’ya 

yetiştirirdik. Çocukları Çalıştırma Derneği, bütün işgal zamanında M. M. 

Teşkilatını mükemmel şekilde maskelemişti.10”  

Türk Çalıştırma Derneği, bir hayır cemiyeti çatısı altında aynı zamanda 

mesleki eğitim anlamında da faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle 

Kalender’deki yatılı ziraat mektebi bunun en bariz örneği olup mütareke 

döneminde kimsesiz ve göçmen çocuklara burada eğitim verilmiştir.11 Milli 

Mücadeleyi destekleyen İzmir’e Doğru Gazetesinde 7 Aralık 1919’da yer alan 

bir haber, derneğin bu faaliyeti hakkında şu bilgileri vermektedir:  

“Türk Çalıştırma Derneği İzmirli muhacir çocuklarından seksen kadar 

kimsesiz çocuklar için Boğaziçi’nde bir İptidai Ziraat Mektebi vücuda 

 

 

8 T.Ç.D.N., s. 3-4. 
9 Koraltürk, a.g.e., s. 8. 
10 Başar, a.g.e., s. 101-102. 
11 Makbule Sarıkaya,  “Türkiye’de Zirai Eğitime Bir Örnek: Kalender Ziraat Yurdu”, Acta 

Turcıca, IV/1, 2012, s. 92. 
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getirmeğe karar vermiş ve İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından lazım 

gelen vesaite müracaat olunmuştur.12”  

Türk Çalıştırma Derneği, bünyesinde yer alan ziraat mektebini bir süre 

sonra 7 Eylül 1922’de imzalanan mukavelename ile Himaye-i Etfal 

Cemiyetine devretmiştir. Bu adımla Himaye-i Etfal Cemiyeti içindeki 

çocukların toprakla ilgilenmesi ve hayvancılıkla ilgili bilgiler edinmesine 

katkıda bulunmuştur.13 Derneğin faaliyetleri göz önüne alınarak 

değerlendirildiğinde, ziraat mektebinin devir tarihinin oldukça manidar 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

2.Derneğin Üyeliği, İdare Heyeti ve Meclisi 

Türk Çalıştırma Derneğine, Türk gençliğini ve çocukluğunu korumak 

isteyen ve gelecek nesli bilgili, faal, müteşebbis ve üretici olarak yetiştirmeyi 

amaçlayan ve kanuni vasıfları taşıyan kadın-erkek herkesin dahil olabileceği 

kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda derneğin “hami, amil ve muavin” namlarıyla 

üç çeşit üyesi bulunmaktadır. Aza-yı Hamiye, derneği amaçları doğrultusunda 

himaye eden önde gelen kişilerden oluşmaktadır. Aza-yı Amile, derneğin 

kongresine katılma hakkı bulunan ve yılda asgari 1 lira vermeyi taahhüt eden 

kişilerdir. Bunlar, idare heyeti kararıyla derneğe kabul edilmektedir. Aza-yı 

Muavine ise derneğin faaliyetlerine katılmayıp sadece bağışta bulunarak 

derneğe maddi katkı sağlayan kişilerden oluşmaktadır. Dernek üyeliği, istifa, 

cemiyetin amaçları dışında faaliyette bulunulması veya aidatın ödenmemesi 

nedeniyle idare heyeti kararıyla düşürülebilmektedir. 

Türk Çalıştırma Derneği, “meclis-i umumi” tarafından seçilen bir heyet 

tarafından idare edilmektedir. Meclis-i umumi toplantısı,  her yılın şubat 

ayının ilk cuması dernek merkezinde veya bir hafta evvel idare heyetinin ilan 

edeceği başka bir yerde yapılmaktadır. Meclis, olağanüstü durumlarda, idare 

heyetinin davetiyle önemli konuları görüşmek üzere de toplanabilmektedir. 

Meclis-i umumi toplantısı, idare heyeti başkanı tarafından açılır ve akabinde 

meclise bir başkan, bir ikinci başkan ve iki kâtip seçilir.  

Meclis-i umumi, olağan toplantılarında şu işlerle meşgul olmaktadır: 

 

 

12 İzmir’e Doğru,  Haz. Oktay Gökdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir 2010, 

s. 47. 
13 Mahmut Delialioğlu, Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Eğitim Boyutu, Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009, s. 55. 
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-Merkez heyetinin yıllık raporu ve hesapları incelemek için üç üyeden 

oluşan “muamelat” ve “maliye” encümenleri seçilir. 

-Gelecek yılın bütçesi incelenir. 

-İdare heyeti ve üyeler tarafından derneği ilgilendiren işler ve 

amaçlarıyla ilgili teklif edilen işler görüşülür. 

-İdare heyetine yıl içinde seçilen üyeler tasdik edilerek yenilenmesi 

gereken üyelerin seçimi yapılır. 

Derneğin idare heyeti yedi üyeden oluşmakta olup her yıl yarısından bir 

fazlası kongre tarafından yeniden seçilmek şartıyla görev süreleri iki yıldan 

ibarettir. Ancak ilk idare heyeti kurucu üyeler arasından seçilir. İdare heyeti, 

meclis-i umuminin icra organıdır. Bu sıfatla derneğin bütün işlerini kontrol 

eder. İdare heyeti, bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel kâtip ve dört üyeden 

oluşmakta olup, dernek maaşlı memur istihdam edene kadar bunlardan biri 

muhasebeci diğeri de veznedarlık vazifesi görecektir. İdare heyetinin başkanı, 

derneğin hükümet nezdinde yürüteceği tüm işlerden sorumludur. Derneğin 

bütün iç işleri, kuruluş tüzüğü ve bundan oluşan talimatnamelere göre genel 

kâtip tarafından idare edilir. İdare heyetinin kararları çoğunluk ile kabul edilir 

ve eşit oy durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. İdare 

heyeti müzakereleri için tutanak tutulup, tutanağın altında toplantıya 

başkanlık eden kişi ile mevcut üyelerin imzası bulunmalıdır. Derneğin kuruluş 

amacına uygun olmak şartıyla yeni şubeler, imalathaneler, tezgâhlar ve 

sanathaneler gibi yerler açmak idare heyetinin görevleri arasında 

bulunmaktadır. Yine derneğin gelirlerinin kontrolü de idare heyetinin 

görevleri arasındadır. İdare heyetinin bilgisi dışında harcama yapılamaz. 

Genel kâtip, acil ihtiyaçları karşılamak için ilk toplantıda idare heyetine 

onaylattırmak üzere 10 bin kuruşa kadar harcama yapabilir.14  

 

3.Derneğin Sermayesi ve Mali İşleri 

Türk Çalıştırma Derneğinin gelir kaynakları beş kısımdan 

oluşmaktadır: 

-Hayır erbabının bağışları. 

-Denek üyelerinin aidatı. 

-Derneğin, sanayi-i ziraiye müesseseleri ve ticari işlerinden elde edilen 

gelir. 

-İdare meclisi kararıyla toplanacak meblağ. 

 

 

14 T.Ç.D.N., s. 4-8. 
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-Dernek tarafından istihdam edilenlerin kazançlarından idare heyetinin 

kararı ve miktarı da işçilerin rızasıyla belirlenecek meblağ. 

Dernek üyeleri, taaddüt etikleri miktarı değiştirebilmektedir. Ancak 

durumu yılsonundan evvel bildirmek zorundadırlar. Üyeler yıllık aidatlarını 

bir defada ve iki taksit halinde ödeyebilirler. Derneğe bir defada en az elli lira 

bağışta bulunan kişi, aza-yı hamiye içine dahil edilir.15  

 

4.Çeşitli Hususlar 

Derneğin işleri, idare heyeti tarafından seçilen bir genel kâtip tarafından 

yürütüleceği gibi derneğe ait işler için resmi makamlar ve mahkemelere 

yapılacak müracaat ve görüşmeler dernek namına genel kâtip tarafından imza 

edilecektir. Derneğin evrakı, vesikaları ve defterleri genel kâtibin 

mesuliyetindedir. Hesap heyetinin amiri muhasebeci ve yazı işleri ile memur 

ve müstahdemlerin amiri ise genel kâtiptir. Türk Çalıştırma Derneği, sosyal 

ve iktisadi amaçlar güden diğer dernek, cemiyet ve heyetlerle işbirliği 

yapabilir. Derneğin kuruluş tüzüğü, toplanacak meclis-i umumi’de idare 

heyetinin lüzum gördüğü veya üyelerden en az yirmisinin vereceği teklif 

üzerine mevcut üyelerin üçte ikisinin kararıyla değiştirilebilir. İdare heyeti 

uygun gördüğü takdirde uzman kişilerden oluşan geçici ve daimi encümenler 

oluşturabilir. Dernek uygun gördüğü mahallerde şubeler açma ve şubelere 

bağlı hanımlar heyeti kurabilecektir.16  

Kuruluş tüzüğünün sonunda, derneğe girmek isteyenler için bir giriş 

talep formu yer almıştır: 

Türk Çalıştırma Derneği Duhul İçin Talep Varakası 

(Bizzat talip tarafından doldurulacaktır) 

İsim ve şöhreti 

Babasının isim ve şöhreti 

Sinni 

Tevellüd ettiği memleket 

Uzun müddet iştigal ettiği meslek 

Müteehhil olup olmadığı 

İhtisası 

Elyevm meşgul olduğu sanat veya memuriyeti 

 

 

15 T.Ç.D.N., s. 9-10. 
16 T.Ç.D.N., s. 10-11. 
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Adres 

Senevi taahhüd mikdarı 

Duhule talibi olduğum Türk Çalıştırma Derneğine karşı taahhüdatımı 

muntazaman ifa ve nizamnamelerle sair mukarraratına riayet etmeye ve daima 

derneğin gayesine merbut kalmaya söz veriyorum. 

İmza sene 

….. efendiyi derneğe takdim ve kabulünü rica eyleriz 

Aza 

Aza 

 

Sonuç  

Birinci Dünya Savaşının hemen sonrasında ve İstanbul’un işgal altında olduğu 

bir zaman diliminde yani bundan bir asır önce kurulan Türk Çalıştırma 

Derneği, mütareke dönemi İstanbul’unda her şeye rağmen, Türklerin iş 

hayatında ve sosyal hayatta ayakta kalmaları için mücadele eden bir kuruluş 

olarak tarihteki yerini almıştır. Özellikle çocukları ve gençleri sanat ve ticarete 

yönlendirmesiyle bir mesleki eğitim kurumu, kimsesizlere sahip çıkma 

bakımından bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği özelliği taşıması ve 

kadınları da faaliyetlerine dahil etme çabası, derneğin misyonunu göstermesi 

bakımından oldukça anlamlıdır. Bu faaliyetlerinin yanı sıra İstanbul’da Milli 

Mücadeleyi destekleyen bir teşkilat ile olan organik bağı, derneğin stratejik 

bir sivil toplum kuruluşu olarak yerini ortaya koymaktadır. Neticede Türk 

Çalıştırma Derneği, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tarihi devamlılık noktasında 

İŞKUR’un tarihsel zeminini oluşturmasının yanı sıra aynı zamanda bir 

istihbarat yapısı olarak da değerlendirilebilir. 
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EVLİYA ÇELEBİ’NİN İRAN 
ELÇİLİKLERİ 

 
Mehmet Ali ÜNAL* 

 

Evliya Çelebi İran’a beylerbeyinin elçisi olarak iki defa gitmiştir. 

Serhaddaki beylerbeyilerin komşu ülke valilerine ve hükümdarlarına elçi 

gönderme yetkisi vardır. Avusturya hududunda Budin beylerbeyisi doğrudan 

Avusturya İmparatoruna elçi gönderebilmektedir1. Doğuda da Erzurum, Van 

ve Bağdad beylerbeyileri iki devlet arasında zuhur eden çeşitli ihtilaflar 

üzerine komşu İran hanlarına veya doğrudan şaha elçi gönderdikleri 

görülmektedir. Bunların bir kısmı merkeze bilgi verilmeden dostluk 

münasebetleri çervesinde yapılmaktadır. Bir kısmı ise merkezin doğrudan 

emri ve bilgisi dâhilinde yapılmakta ve sonuçtan merkeze malumat 

verilmektedir. Uçlardaki beylerbeyileri aynı zamanda komşu ve rakip ülkeden 

istihbarat sağlama görevleri de vardır. Her biri kendi casuslarını komşu ülkeye 

yollamakta ve aldığı bilgileri merkeze bildirmektedir2. Divan farklı 

kaynaklardan gelen bu bilgileri değerlendirmekte ve ona göre politika 

oluşturmaktadır. Beylerbeyilerin gönderdikleri istihbari bilgilerin farklı 

olduğu durumlarda ivan çelişkiye dikkati çekmekte ve gerektiğinde 

beylerbeyilerini azarlamaktadır3.  

Beylerbeyileri casuslarının haricinde gönderdikleri elçilere de komşu 

ülkeyi dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri konusunda tenbihte bulunmakta, 

etraflıca malumat almaya çalışmaları konusunda uyarmaktadırlar. Nitekim 

aşağıda görüleceği üzere Van valisi Melek Ahmed Paşa Evliya’ya İran 

 

 

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, maunal@pau.edu.tr 
1 Bu konuda bkz. S. Takats, Macaristan Türk Âleminden Çizgiler, çev. Sadrettin Karatay, 

İstanbul 1992. 
2 Klasik dönemde Osmanlı istihbarat faaliyetleri ile ilgili olarak bkz. Emrah Safa Gürkan, 

Sultanın Casusları, 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları, İstanbul 2017.  
3 Bu konuda Bağdâd beylerbeyisine yazılan hüküm dikkat çekicidir: “…Şeyh Seccâd'ın dahi 

muttasıl nâmesi ve âdemisi gelüp her vechile itâ'at ve inkıyâdların i'lâm ider Basra beğlerbeğisi 

dahi mutî' ve münkâddır diyü bildirir ol yerden gelenlerden dahi su´âl olundukda isyânı yokdur 

her vechile mutî'dir nihâyet Bağdâd beğlerbeğisi arz eylemişdir diyü haber virirler sen dahi 

mektûb gönderüp adem-i itâ'atdârdır diyü bildirmişsin kangınuzun sözüne i'timâd olunur…”, 

Mühimme Defteri 44, hzr. Mehmet Ali Ünal, İzmir 1995, s. 199-200. 
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ümerasının Osmanlı’ya olan temayüllerini öğrenmesi konusunda böyle bir 

vazife vermektedir.  

 

Evliya Çelebi’nin Birinci İran Elçiliği 

Osmanlılar ve Safevîler 1578’den başlayarak kısa fasılalarla 1639 

yılına kadar savaştılar. 1624’te Bağdad’ın Safevilerin eline düşmesi bu 

savaşları şiddetlendirdi. Sonunda IV. Murad’ın Bağdad’ı geri almasıyla 

(1639) yapılan Kasr-ı şirin antlaşmasıyla savaşa son verdiler4. Bu antlaşmayla 

sınırlarını yeniden düzenleyip, sınıra yakın bazı kaleleri de boşaltarak yıkmayı 

kararlaştırmışlardı.  Buna rağmen barışın ihlâli anlamına gelen sınır tacizleri 

eksik olmuyor, zaman zaman iki tarafın kolluk kuvvetleri suçluları 

cezalandırma bahanesiyle sınırın öte yakasına geçebiliyordu. Bu tür ihtilaflar 

genellikle merkeze yansıtılmadan sınır valilerinin karşılıklı diyaloglarıyla 

çözümleniyordu. Nitekim Evliya Çelebi'nin elçi tayin edilmesi de böyle bir 

hadisenin sonucundaydı5. 

Evliya Çelebi Aras nehri kenarında Defterdar-zâde Mehmed Paşa ile 

beraber Alacalar köyü menzilinde bulunmaktadır. Bu sırada Defterdar-zâde 

İrandan gelen Safevî Hanlarından6 Revân Hanı elçisi Kâsım Hân, Nahçıvân 

Hânı elçisi Takî Hân ve Tebrîz Hânı elçisi Seyf Alî Hân'ı ağırlamaktadır. 

Elçilerin geliş sebebi Osmanlıların Şuşik Beyi Mustafa Bey’in Revân 

vilayetini yağmalamasıdır7.  

Şuşik Beyi’nin hareketini devlete karşı isyan olarak değerlendiren 

Defterdâr-zâde hadiseyi haber alınca derhal eyalet kuvvetlerini toplar ve Seydi 

Ahmed Paşa’yı serdar tayin ederek Şuşik kalesini almakla görevlendirir. Şuşik 

kalesi alınır fakat Şuşik Beyi kaleden kaçmış ve İranlıların elindeki Mâkü 

kalesine sığınmıştır. Seydi Ahmed Paşa da Mustafa Bey'in peşinden Makü 

Kalesi önlerine varmıştır. Bir anda karşısında kalabalık bir Osmanlı ordusu 

bulan kalenin Safevi komutanı çatışma çıkmasından çekinerek Mustafa Bey'i 

teslim etmek zorunda kalır. Kasr-ı şirin antlaşması gereğince Mâkü kalesinin 

yıkılması gerekirken tam tersine Safeviler tarafından tahkim edilmesi ve içine 

 

 

4 Bu konuda bkz. Özer Küpeli, “Irak-ı Arap'ta Osmanlı-Safevi Mücadelesi (XVI-XVII. 

Yüzyıllar)”, History Studies, Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue 2010, s. 227-

244. 
5 Özer Küpeli, "Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati Güzergâhı Ve Kalelere İlişkin Bilgiler", 

Türk Dünyası Dncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XI/2 (Kış 2011), s. 71. 
6 İran’da Han, Osmanlılardaki Paşa unvanına karşılık gelir. 
7 EÇS, 2. Kitap, s. 111. 
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asker konulması da diplomatik bir krize yol açar8. Serdar Seydî Ahmed Paşa, 

kale komutanından anlaşma hükümlerine göre bir an önce Mâkü Kalesi'nin 

boşaltılmasını ister, aksi takdirde Revan tarafına sefer düzenlemekle tehdit 

eder. Verdiği gözdağının ardından Seydî Ahmed Paşa, Hınıs'ta bekleyen 

Defterdarzâde Mehmed Paşa'nın yanına döner9.  

Safevi elçilerine ziyâfet veren Defterdar-zâde ellerine muhabbetnâ-

meler10 verip her birine ikişer çıplak küheylân atlar ve çeşitli eşyalar hediye 

eder. Ardından elçilere, yağmalama işini yapan beyin hakkından gelindiğini, 

İran tarafının da iki devlet arasındaki sulh gereğince Mâkü kalesine 

koydukları askeri çıkarmalarını ve kaleyi yıkmalarını söyler ve aksi halde 

Revan ve Nahçıvan’ı yağmalayacağı tehdidinde bulunur. Elçiler paşanın 

önünde eğilerek “bi-ser ü çeşm” (başım ve gözümle), diyerek kabul ederler. 

Bu mutabakattan sonra Osmanlı tarafı da Revan ve Nahçıvan Hanlarına elçi 

gönderme kararı alır. Kilerci Veli Ağa İran elçisi Kâsım Han ile Revân’a, 

Alacaatlı Hasan Ağa da diğer İran elçisi Takî Han ile Nahçıvan’a gönderilir.  

Evliya Çelebi’nin de Erzurum Gümrük Kâtibi olması hasebiyle Tebriz 

Hanı’nın elçisi Seyf Ali Han’la Tebriz’e gitmesi kararlaştırılır. Tebriz-

Erzurum ipek yolunun en önemli güzergâhıdır. Gümrüğe tüccar gönderilmesi 

için Evliya Tebriz Hanı ile görüşecektir. Defterdar-zâde Evliya’yı Tebrîz Hânı 

elçisi Seyf Alî Hân'a teslîm edip “Evliyâm size Allah emâneti olsun” diye 

vasiyetler eder. “Bu cânibde gümrüğümüze kârbânlar gönderesiz”, diye 

mektuplar ve ricânâmeler yazılıp Evliya’ya teslîm olunur. Ayrıca bir kese 

harcırah, bir kat elbise (libâs-ı fahire) verilir. Libas-ı fahire’den kasıt elçilik 

resmi elbisesi olmalıdır. Bunlara ilaveten Evliya’nın maiyyetine on bir 

hüddâm ile her ocakdan beşer onar adam koşulup toplam kırk beş kişiden 

oluşan bir elçilik heyeti teşkil olunur. Evliya, paşa ve dostları ile vedâlaşıp 

Revân'a ve Nahçıvân'a doğru yola çıkar. Yanında, Tebriz Hanı’na hediye 

edilmek üzere mücevherle süslenmiş bir at, yeleğendez11 çullu küheylan, 

güzel sultanî destmâllar, bir inci teşbih ve bir çift altın sırma işlemeli tirkeş 

götürmektedir12.  

 

 

8 Kasr-ı şirin antlaşmasında “Van serhaddinde Kotor ve Mâkü ve Kars cânibinde Mağazbird 

kal’alaları tarafeynden yıkdırılmak üzere karâr verilmişken…”, diye bir ibare vardır. Bkz. 

Muehedât Mecmuası, c. II, Ankara 2008, s. 310-311; ayrıca bkz. Özer Küpeli, “Irak-ı Arap'ta 

Osmanlı-Safevi Mücadelesi…”, s. 240. 
9 EÇS, 2. Kitap, s. 115. 
10 Muhabbetnâme, dostça yazılmış mektup demektir. 
11 Bu kelimeyi seyahatnâmeyi neşredenler yelkendez okumuşlardır ki doğrusu yeleğendez 

olacaktır. 
12 EÇS 2. kitap, s. 115. 
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Evliya, hangi ay ve günde yola çıktığını belirtmiyor. Seyahatnamesinde 

hareket tarihini 1050 yılı olarak verir fakat muhtemelen ayı ve günü 

hatırlayamadığından boş bırakır. Ancak 1646 yılının Ağustos ayı ortalarında 

Defterdarzâde Mehmed Paşa ile birlikte Erzurum'a gitmek üzere İstanbul'dan 

ayrıldığına göre İran seyahatine aynı yılın sonbaharında başlamış olmalıdır. 

Zira yol boyunca armut, ayva gibi sonbahar mevsimine has meyveler 

tüketmesi yolculuğun bu mevsimde gerçekleştirdiğine işarettir. Ayrıca 

Tebriz'de geçirdiği iki aydan sonra Revan'a, oradan da Şirvan'a giden Evliya 

Çelebi'nin, Bakü'ye H. 1057 senesinin Muharreminde (Şubat 1647) varmış 

olması bunu doğrulamaktadır13.   

Aras nehri boyunca yola çıkan Evliya Çelebi Revân, Nahçıvân14 ve 

Tebrîz'e giderken seyr ü temâşâ ettiği “âsâr-ı acîbe ve garibeleri” anlatır. 

Evliya için elçilik bahanedir, O Acem diyarını göreceği için sevinçlidir. Bizim 

burada konumuz Evliya Çelebi’nin elçiliği olduğu için Evliya’nın gördüğü 

yerler ile alakalı teferruatlı anlatımları geçiyoruz. Fakat Evliya’nın geçtiği 

yerler ve menzillerin adını ve bir iki özelliğini zikr etmekte fayda görüyoruz.  

Evliya Çelebi’nin bu ilk İran elçiliği konusunda yukarıda künyesini 

verdiğimiz güzel bir makale yazmış olan Özer Küpeli Evliya’nın 

güzergâhındaki menzilleri, kaleleri ve şehirleri teferruatlı olarak incelemiştir. 

Ona göre Evliya’nın seyahatnamesinde anlattığı güzergâhta problem vardır. 

Muhtemelen seyahatin bu ilk safhasına ait güzergâhı ya notlarını 

karıştırdığından, ya da metne dökerken tam olarak hatırlayamadığından hatalı 

ve eksik yazmış olması ihtimal dâhilindedir15. Bu sebeple Evliya’nın 

seyahatnamesinde uzun uzun anlattığı bu menzilleri tekar etmekte fayda 

görmüyoruz. Burada sadece Evliya’nın elçiliğiyle alakalı olarak uğradığı 

şehirler, elçi olarak gördüğü muamele ve elçilikle ilgili vazifeleri üzerinde 

duracağız.  

 Aras nehri boyunca hareket eden Evliya ile İran elçileri Çağla Gurna 

Menziline geldiklerinde Revân Hanı’nın elçisi Kasım Han ile Kilerci Veli Ağa 

Van tarafına gitmek üzere ayrılırlar. Nahçıvan elçisi ile Evliya Nahçıvan 

yoluna koyulurlar. Nice dağlar ve yaylaklar aşıp Karış kalesi menziline 

gelirler. Revân’a tâbi olan Karış kalesini Evliya’nın dizçöken16 tâbir ettiği 

1000 Safevî muhafızı korumaktadır. Evliya ile Nahçıvan’a elçi olarak giden 

 

 

13 Özer Küpeli, "Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati…”, s. 72.  
14 Evliya Çelebi Nahçıvan’ı Nahşıvân şeklinde yazıyor.  
15 Özer Küpeli, "Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati…”, s. 73. 
16 Safeviler devri İran’ında taşradaki yeniçeri mânasında kullanılan bir kelime. Bunların 

âmirine de dizçöken ağası denirdi. Osmanlılarda taşrada görevli yeniçeri serdârı anlamında 

olmalı (Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011). 
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Alacaatlı Hasan Ağa burada kale idarecileri tarafından iyi ağırlanır. Kale 

sultanı elçiye ve Evliya’ya çeşitli hediyeler verir. Evliya hediyelere önem 

verir. Zira 17. yüzyılda Osmanlı toplumunda hediyeleşmek mühimdir. Gittiği 

ülkelerin yetkililerine elçilerin hediye vermesi görevlerinin bir parçası gibidir. 

Evliya İran’a elçilikle gittiği zaman 1646 (1050) yılıdır. Kasr-ı Şirin 

antlaşması imzalanalı çok olmamıştır. Her iki devlet de uzun süren 

savaşlardan sonra sınırların değişmeyeceğine kanaat getirmiş ve Kanuni 

Sultan Süleyman Han zamanındaki hudutların ibka edilmesini 

kararlaştırmışlardır.   

Ertesi sabah yanlarına 300 Acem süvarisinin17 muhafazasında elçilik 

heyeti hareket eder. Kend-i Masir menziline gelirler. Evliya burada kend tâbiri 

konusunda “Kend lafzı bu diyârlarda kasabaya derler” diye açıklama yapıyor. 

Burası Revân hâkinde (toprağında) kelenterliktir18. Evliya ve arkadaşları 

yollarına devam ederek Zuchan Kendi’ne varırlar. Burası Nahçıvan Hanı’nın 

hassıdır. Bu kasaba iki Acem oğlanı (püser) gelip Evliyaya huddamlık eder. 

Evliya, “yahşı hânende” dediği oğlanlar için “tarz-ı Horasan” üzere mâniler 

okuduklarında “âdeme can bağışlardılar”diyor.  

Buradan şarka doğru geniş bir dere içerisinde gittikten sonra Üçkilise 

Menzili’ne ulaşılar. Burası Revan sınırındadır. Üç yüksek dağ üzerinde üç 

muazzam Ermeni kilise vardır. Bu kiliselerin başpapazı tarafından ağırlanan 

Evliya kiliseler hakkında etraflıca bilgi verir. Burada bir gece misafirlikten 

sonra yine doğuya doğru yola devam ederek Sükûn Kendi’ne ulaşırlar. Evliya 

burada biraz rahatsızlandığından (müşevveşü’l-hâl) şehri seyredemez. Atına 

binerek Muhammed Şam-ı Gazan dediği Bektaşi Tekkesine gelir. 300’den 

fazla “abdâlânı” olan tekke halkı davul döğerek, bayrak kaldırarak, def ve 

kudümler çalarak, sûr ve zil vurarak karşılayan tekke halkı tekbirler getirerek 

Evliya ve maiyyetine hoş geldin derler. Tekke şeyhi Ni’met Dede’nin duasını 

alan Evliya’nın rahatsızlığı geçer, “ten-dürüst” olur.   

Ertesi sabah “bir sahra-yı bî-payân” içinde yol giderek Büyük Zengî 

nehri kenarında çadırlarını kurarlar. Bu sahranın çevresindeki kentlerin halkı 
 

 

17 Evliya Acem süvarisi demiyor elbette; onun cümlesi Osmanlıların Safevîlere bakışını 

yansıtır: “üç yüz baş kızılbaş-ı evbâş u kallâş-i Mâzenderânî esb-süvâr ile”. 
18 İran’da 14. yüzyılın sonlarından itibaren kelenter, kabile, askeri, coğrafi veya profesyonel 

birimin şefini belirtmek için kullanılmıştır. 15. yüzyılın sonlarından itibaren ise özellikle bir 

kentin idaresinden sorumlu yerel yetkiliyi (belediye başkanı) ifade eder olmuştur. Şah 

tarafından atanan kelenter’in yerel halkın desteğini ve güvenini kazanmış olması da lazım 

gelirdi. (Encyclopaedia Iranica “Kalantar”). Bu tanım aslında Osmanlılardaki şehir kethüdasına 

uymaktadır. Evliya Çelebi ise kelenter’in Osmanlılardaki alaybeyi’ne karşılık geldiğini belirtir 

(EÇS 2, s. 122, 135). Alaybeyi ise tımarlı sipâhilerin sancakbeyinden sonra gelen en büyük 

subayıdır.  
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“Osmanlı gelmiş deyü” hesapsız yiyecek ve içecekler getirip mihmandarlık 

ederler. Zengî, Aras’a karışan bir nehirdir. Elçilik heyeti, iki üç menzil sonra 

Büyük Karabağlar şehrine ulaşırlar. Eski bir şehir olan Karabağlar Nahçıvan 

toprağında başka sultanlıktır. IV. Murad’ın Revan seferi sırasında Osmanlı 

ordusu tarafından tahrip edildiğinden yeniden imâr olunmaktadır19. 

Elçilik heyeti Karabağ’dan sonra Evliya’nın “nakş-ı cihân” dediği 

Nahçıvan’a varırlar. Evliya’ya göre burası İrân şehirlerinin yüzü suyudur. 

“Azerbaycân-ı evcân” hudûdunda başka hânlıktır. Hân’ı 2000 askere mâliktir. 

İhtimâdevlesi ve kelenteri ve münşîsi ve darûgası ve dizçöken ağası ve 

çiğyeyen akası vardır. Bunlar bir vilayetteki Safevî idarecileridir. Evliya 

Çelebi İhtimâdevlesi’nin ne olduğunu açıklamıyor. Hân’ın kethüdası gibi bir 

yüksek memur olabilir. Kelenter’i yukarıda açıklamıştık. Münşî Hân’ın 

kâtiplerini başı yani reisülküttâbı’dır. Darûga, bir bölgenin idare ve inzibatını 

temin eden askerî vali demektir20. Evliya Çelebi bu memuriyetin 

Osmanlılardaki subaşı’ya karşılık geldiğini belirtir. Dizçöken’i yukarıda 

açıklamıştık. Bunların âmirine de dizçöken ağası denirdi21. Osmanlılarda 

taşrada görevli yeniçeri serdârı anlamında olmalı. Fakat Evliya Çiğyeyen 

Akası hakkında bilgi vermiyor. En son saydığına göre daha küçük bir 

memuriyet olmalıdır. Bu memuriyetlerden başka Nahçıvan’ın kadısı ve 

şeyhülislamı da vardır. Evliya birçok şehir yaptığı gibi Nahçıvan’ın tarihi 

hakkında bilgi verir, bir hayli medh eder.  

Nahçıvan Hânı Rızâeddin Han Evliya’yı ve Osmanlı nezdine 

gönderdiği yukarıda bahsedilen kendi elçisi Taki Han’ı karşılamaya çıkıp 

onları doğruca bir bağa götürür. Elçilerin getirdiği mektup ve 

muhabbetnâmeler orada okunur. Hoş-sohbet bir zat olan hân, Şah Safî’nin 

hazinedarbaşısı iken hân olmuş ve adına Devlet Mirza Hân denilmiştir. Bağda 

büyük bir ziyafet verildikten ve “meclis-i sâz u söz-i hânendegân u mutrıbân 

sohbeti” yapıldıktan sonra Defterdar-zâde Mehmed Paşa’nın elçisi Alacaatlı 

Hasan Ağa’ya ve Evliya’ya birer hil’at-ı fahire ve onar tümen hammâm-bahâ 

Abbâsî22 ve birer at ihsan eder. Evliya Çelebi Nahçıvan Hânı’dan on tümen 

 

 

19 “Sene 1045 târîhinde Fâtih-i Revân Murâd Hân-ı zamân ba‘de'l-feth-i Revân bu şehre gelüp 

meks etdikde kadîm-i eyyâmda İreme zâtü'l-‘imâd misilli ma‘mûr olan şehri asker-i deryâ-

misâline fermân edüp ân-ı vâhidde harâb u yebâb ve der-i dîvârların türâb, halkının ciğerin 

kebâb edüp hâlâ âsâr-ı inhidâmları zâhir u bâhirdir.”, EÇS, 2. Kitap, s. 113 
20 Gazi Zahirüddin Muhammed Babur, Vekayi Babur’un Hâtıratı, c. II, Ankara 1946 (Sözlük 

kısmı). 
21 EÇS, 2. Kitap, s. 118, 135. 
22 Şah Abbas (1587-1629) döneminde basılan altın ve gümüş paralara verilen isim. Bunlar 144 

ve 120 habbe ağırlığında, saf ve ağırlıklarının tam olması sebebiyle itibarî değerinin yanında 

gerçek kıymeti de yüksek paralardı. Gümüş abbâsîlerin değeri 200, altın abbâsîlerin değeri ise 
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Abbâsî ve 50 parça lipaçe ve bir karaçabuk at ile Tebriz Hânı’na hitaben 

yazılmış mektuplar aldıktan sonra Tebriz’e gitmek üzere Nahçıvan’dan 

ayrılır. 

Tebriz’e doğru yol alırken Nahçıvan sahrası ve etrafında metin ve 

müstahkem kaleler olduğunu söyleyen Evliya bunların bir kısmını görmüşse 

de avlanarak gitttiklerinden bir kısmının iyi görememiştir. Evliya bu arada 

Acem diyarındaki kalelerin isimlerini sayar ve Tataristan, Lehistan, 

Macaristan Avusturya kalelerinin adlarından örnekler verir. Daha sonra 

Devlet-i Âl-i Osman’da olan şehirlerin isimlerinde “âb utâb ve şân” olduğunu 

söyleyerek Osmanlı şehirlerini sayar.  

Evliya ve heyeti Tebriz yolunda ilerlerken Jan ve Aras nehirlerini geçer. 

Tesuy ve Merend şehirlerinde mola verir. Merend Sultanı’ndan hediyeler alan 

Evliya, Tebriz Hânı elçisiyle yola çıkıp Kehriz Kendi menziline varırlar. 

Burası Tebriz Hânı’nın münşîsinin kentidir. Evliya burası için “Hudâ-yı 

Kahhâr harâb ide” diye beddua ediyor. Zira halkı Şi’î olduğundan Acem 

diyarında Hz. Ömer’e küfr edildiğini Evliya ilk defa burada işitmiş ve aklı 

başından gitmiştir. Henüz hastalıktan yeni kurtulmuş olan Evliya, “…bî-tâb u 

bî-mecâl idim. Yohsa bir hâl ile ol sebbâb-ı la‘îni katl etmek emr-i sehl idi. 

Zîrâ diyâr-ı Acem'de elçiler Rûm tarafından geldiklerinde serbestlerdir. Çâr-

yâr-ı güzîn aşkına dörd kızılbaş-ı sebbâb katl etse mu‘âfdır. Anâ aslâ cevâb 

olmazdır”, diyor. Bu ifadelerin doğruluğu şüpheli görünüyor. Böyle bir şey 

diplomatik nezakete aykırı olduğu gibi İran trafının böyle bir şeye razı 

olacakları imkân dâhilinde görünmüyor. Fakat Evliya, Tebriz’e vardığında 

Osmanlı elçisinin gelişi üzerine şehir içerisinde dellâlların, “Nitekim Osmânlı 

elçisi Sünnîler bundadır Kadâğa-i Şâhî ve fermân-ı hânî oldur kim sebb-i ya-

mân etmeyesiz. Sebb-i yamân ederseniz sünnîler katl edüp hûn-ı nâ-hakkınız 

revân ederler. Şöyle bilesiz”, diye nidâ ettiklerini kaydediyor ve “hamd-i 

Hudâ Çar-yâr-ı güzîne sebb etmez oldular. Hazret-i Ebâbekir, Hazret-i 

Osmân'a katî sebb etmezler, ammâ derd-i serleri Hazret-i Ömer'ledir. Hâşâ 

sümme hâşâ anın hakkında zebân-dırâzlık ederler”, diyor. 

 

 

2000 dinardı. Daha sonraki Safevî hükümdarları zamanında da bu itibarî değerleri ifade eden 

sikkeler abbâsî diye adlandırıldı. 1629’dan 1642 yılına kadar bütün abbâsîler 120 habbe 

ağırlığında idi. 1642-1666 yılları arasında gümüş abbâsîler 144 ve 120, altın abbâsîler ise yalnız 

120 habbe ağırlığında basıldı. Safevî Hükümdarı Şah Süleyman zamanında (1666-1694) biri 

200, diğeri 250 dinar değerinde iki tip abbâsî mevcuttu (Encyclopaedia Iranica “Abbasi”; 

TDVİA).1655’te İran’a elçilikle giden Evliya Çelebi üzerinde "Lâ ilâhe illallah, Muhammedün 

Resûlullah, Alîyyün veliyyullah” yazdığını söylüyor (EÇS 4. Kitap, 184). 
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Her ne hâl ise Evliya yola devam edip Sehlân Kendi menzilinden 

geçerek Tebriz’e doğru ilerlerken Şam-ı Gazan-ı Muhammed Şâh23 türbesini 

görürler. İlhanlı hükümdarı Gazan Hân’ın ruhu için fatiha okuyan Evliya bir 

çimenlik yerde bekleyip artık çok yaklaştıkları Tebriz’e adam gönderirler. Üç 

saat sonra atlarına binip “pür-silâh” Tebrîz elçisi ile atbaşı olup onun ihtişâmlı 

elbiseleriyle nökerleri ve Evliya’nın adamları önleri sıra giderken karşıdan 

“deryâ-misâl” bir asker görünür. Gelen Tebriz Hânı’nın kethüdasıdır. Onunla 

Evliya “rikâb rikâba”, büyük bir alayla Tebrîz'e girer.  

Evliya ayı ve günü hatırlayamadığından seyahatnâmesinde boş geçer. 

Revan-Tebriz yolunun 10 gün sürdüğü tahmin olunmaktadır24. Şehrin halkı 

“deryâ-misâl temâşâya” çıkmıştır. Evliya da onları seyrederek şehrin bir 

ucundan Hân sarâyına tam iki saatte varırlar. Tebriz Hânı Kelp Alî Hân 

Evliya’yı karşılar ve “dîvânhâne-i âlîsinde” dizdize otururlar. Hân’ın bandosu 

üç defa çalar25. Büyük bir ihtişamla kumaşlar ve çeşitli eşyalar verirler. 

Hân’ın bandosunun çalması bitince Evliya ayak üzere kalkıp Erzurûm 

Beylerbeyisi Defterdârzâde Mehemmed Paşa'nın mektûbunu ve muhabbet-

nâmesini koynundan çıkarıp doğrudan hânın eline verir. Kelb Ali Hân da 

ayağa kalkıp nâmeyi alıp öpüp başına koyar. Eşik ağaları Evliya’ya yer 

gösterip oturmalarına işaret edince hân da yerine oturur. Hân, Defterdâr-

zâde’nin mektubun münşî’nin eline verip yüksek sesle okutur. Mektupta Hz. 

Peygamber’in ve dört halifenin adları okununca mecliste bulunan herkes 

ayağa kalkıp “nâm-ı Resûlullah'ı ta‘zîm” ederler. Ancak dört halifenin ismi 

okunurken bazılarının hemen (tarfetü'l-‘ayn içre) oturdukları Evliya’nın 

dikkatinden kaçmaz. Hz. Ali dışındaki halifelere İran’da saygı 

gösterilmediğini yukarıda bahsedildiği üzere Evliya bilmektedir. Hatta 

Osmanlı-Safevî antlaşmalarına İran’da Hz. Ali’nin dışındaki halifelere 

bilhassa Hz. Ömer ve Hz. Osman’a küfr edilmemesi hususunun bir madde 

olarak konulduğu malumdur26. Bu yüzden bazı Acemlerin Hz. Ömer ve Hz. 

 

 

23 Evliya Şam-ı Gazan dediği Şenbigāzân’dır. Meşhur İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın 

Tebriz’de türbesinin bulunduğu yere Şenbigāzân denilmektedir. Bkz. Abdülkadir Yuvalı, 

“Gazan Hân”, TDVİA, c. 13, 1996, s. 429-421. 
24 Ö. Küpeli, "Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati…”, s. 74. 
25 “Kös-i hâkâniyân ve kerrenây-ı Efrâsiyâb ve nefîr ve sûrnây-ı Çemşîdî üç nevbet çalınup…”, 

EÇS, 2. Kitap, s. 123. 
26 Bu talep Osmanlıların hemen her dönem Safevilerden ısrarla engellenmesini istedikleri bir 

uygulamaydı. Fakat Safevi Devleti'nde artık müesseseleşmiş ve ulemanın bazısı tarafından 

desteklenen teberrâîliği ortadan kaldırmak oldukça zordu ve Safevi şahları bu hususun pek 

üzerine düşmüyorlardı. Bkz. Özer Küpeli, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), Ege 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İzmir 2009, s. 199. 
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Osman’ın isimleri geçince ayağa kalkıp tâzim etmek istememeleri veya bu işi 

Osmanlı elçisinin yanında usulen yapmaları normaldir.  

Defterdâr-zâde’nin mektubu okunup, mektupta yazılan husus malum 

olduğunda -ki yukarıda açıklandığı üzere mektupta Tebriz Hânı’ndan kervan 

göndermesi isteniyordu- hân, “İnşâallahu … bu mâh içre bin baş karbân” 

çıkaracağı sözünü verir. Evliya’ya, “Hoş gelmişsin, safâ gelüp yüz basa 

gelmişsin, hayr-makaddem ömrümün vârı, dîdemün nûrı”, diyerek yine 

dizdize oturup gayet samimi sohbet ederler. Görüşmeler Türkçe cereyan 

etmiştir. Zira Safevîler de ağırlıklı olarak Oğuz Türklerindendir.  

Kabul resmi ve Tebriz Hânı ile sohbetten sonra Evliya Defterdâr-

zâde’nin gönderdiği inci tesbih ile altın işlemeli ok sadağını (çarkâb tirkeş) ve 

Ceneviz ve Venedik kumaşlarından oluşan hediyelerini takdim eder. Hân 

hediyelerden çok memnun olur. Evliya Çelebi, bu hediyelere ilaveten hâna iki 

at getirmiştir. Bunları görmek üzere Kelp Ali Hân hemen ayağa kalkıp 

divânhâne kenarına gelirler. Evliya’nın işareti üzerine önce “cevâhir zeynli ve 

murassa‘ rahtlı atı” çekip getirirler. Atın yürüyüşü ve görünüşüne herkes 

(erbâb-ı dîvân-ı İrân-zemîn) hayran kalır ve engüşt-ber-dehen27 ederler. 

Evliya mübârek olsun, diyerek atın dizginlerini hâna verir. Hân ata binip 

meydanda birkaç kere dolanıp attan iner. Peşinden yeleğendez atı çekip 

getirirler. Hân ondan da haz eder. Daha sonra hân adamlarına ferman edip 

Evliya’nın heyetinde bulanan herkese avşıla şerbetleri ikram olunur. Gülsuyu 

ve buhur getirilir. Müteakiben hân Evliya ve adamlarını ikametgâh olarak 

ayrılan kelenter bağına yollar. Evliya ikametlerine ayrılan yer için “Cihân-ârâ 

bir bâğ-ı İrem'dir”, diyor.  

Hemen peşlerinden hamam-bahâ 40 tümen bisitî28 ve süslü eğeriyle bir 

küheylan at, bir alaca aşkar yorga at ve yedi deve yükü yiyecek ve içecek ve 

meyveler gelir. O zamanın teamüllerine göre elçilik heyetlerinin her türlü 

masraflarını elçilik heyeti ülke sınırlarından girdiği andan çıktığı ana kadar 

elçiyi kabul eden devlet, karşılamaktadır.  

İkametgâhlarına vardıktan bir müddet sonra hân tarafından Evliya’ya 

mihmandâr tayin olunan Hoca Sirrâc 10 aded güzel elbiseler giymiş hizmetkâr 

 

 

27 Parmaklarını ısırmak. Evliya bu tâbiri çok kullanır. 
28 Bir İran parası. Evliya Çelebi 1655’lerde İran’a elçilikle gittiği zaman 30-40 okkalık bir 

koyunun her birinin 1 bisitî-i şâhî yani 20 akçe değerinde olduğunu ve üzerinde "Lâ ilâhe 

illallah, Muhammedün Resûlullah, Alîyyün veliyyullah” yazdığını söylüyor (EÇS 4. Kitap, s. 

181, 184). 1550’lerde 1 sultanî atın 60 akçedir. Bu tarihlerde bir koyun ise 25-30 akçe 

civarındadır. Akçe sürekli değer kaybettiğinden 1650’lerde 1 sultanî altın 140-150 civarındadır. 

Bu durumda bir koyunun değeri 20 akçenin çok üstünde olması lazım gelir.  Ya da İran’da 

koyun çok ucuzdur. 
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köleler getirir. Her birinin isimlerini sayan Evliya onlar için “her biri birer 

cennet gılmanı nûr-ı mübîn” idi diyor.  

Ondan sonra şehri temaşaya çıkan Evliya seyahatnamesinde Tebriz’in 

adı, tarihi ve kalesi hakkında etraflıca bilgi verir. Tebriz Osmanlı-Safevî 

savaşları sırasında sık sık Osmanlıların eline geçmiş, en son IV. Murad’ın 

Revan seferi sırasında yağmalanmış ve ahşap köşkleri tahrip olunmuş ancak 

kârgir binalar ayakta kalmıştır. Evliya Çelebi Tebriz’e vardığı sırada şehrin 

imarı devam etmektedir. Evliya’nın ifadesine nazaran meşhur Tebriz 

beylerbeyisi Cafer Paşa Tebriz’de tahrir yaptırmıştır29. Bu tahrir sonucuna 

göre Tebriz’de 80 bin hâne olduğu görülmüştür. 300 bin âdem şehir içinde 

500 bin âdem de Tebriz eyaletinde bulunmaktadır. Evliya’nın her zaman 

yaptığı gibi bunlar açık uçuk rakamlardır.  

Evliya Tebriz’deki câmilerden, medreselerden, dârü’l-kurrâlardan, 

dârü’l-hadislerden mekteb-i tıflân-ı ebced-hân, tekyegâh-ı dervîşân, 

çeşmelerden, sebillerden, şehrin mahallelerinden, ayan saraylarından, 

kervansaraylardan, tüccar hanlarından, hamamlarından, bezzâzistandaki 

çarşılardan, bağ ve bahçelerinden, Tebriz halkından; sanatkârlardan, 

şeyhlerden, şairlerden bahseder ve konuşulan lisandan örnekler verir.  

Kelb Ali Hân Yakup Bağı’nda Evliya’ya büyük bir ziyafet verir. 

Evliya’nın “ta‘bîr ü tavsîfden hâric”, dediği bu ziyafeti musiki ziyafeti takip 

etmiştir. Musiki Evliya’nın sevdiği ve ihtisası olduğu bir alandır. 770 adet -ki 

elbette bu rakam Evliya’nın abartmasıdır- hanende ve sazende ve mıtrıbânlar 

“tarz-ı Horasan fasılları” ederler. Rakkaslar “deverân-ı semâ” edip güya o 

gün Hüseyin Baykara meclisi olur. Evliya’nın anlatımına bakılırsa Yakup 

Bağı’nın bu mertebe âbâdân kalmasının sebebi III. Murad devri vezirlerinden 

Koca Ferhad Paşa’nın Tebriz hâkimi iken bağın havasını ve suyunu 

sevdiğinden köşkler ve hıyâbânlar ve saire yaptırmasıdır. IV. Murad Revan 

seferi sırasında şehri tahrip etmişse de buraya dokunmamıştır.  

Evliya Çelebi’nin Kelb Ali Hân’dan haddinden fazla izzet ve ikram 

görmesi Şarkın misafirperverliğine atf edilebileceği gibi Kasr-ı şirin 

antlaşmasının henüz mürekkebi kurumadan Osmanlılarla bir ihtilafa yol 

açmak istememeleri de olabilir. Zaten Evliya’nın Kelb Ali Hân’a takdim ettiği 

Defterdâr-zâde’nin mektubunda kervan gönderilmesi talebi boşuna değildir. 

İki devlet arasında 1578’lerden beri aralıklarla devam eden savaşlar her iki 

ülkeye de zarar vermiştir. Savaş süresince ticaret aksamış olduğundan İranlılar 

Osmanlılara nazaran daha çok etkilenmişlerdir. Çünkü İran ipeğini Osmanlı 

 

 

29 Hadım Cafer Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa’nın 1584’lerde ölümünden sonra Tebriz 

muhafazasına bırakılmıştır. 
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ülkesinden başka bir güzergâhtan Batı’ya ulaştırmanın yolunu bulamamıştır. 

Şah I. Abbas İran ipeğinin Hind Okyanusu ve Moskova üzerinden Batı’ya 

gitmesini sağlamak için büyük çaba göstermiş, Basra körfezinde Bender-

Abbas limanını yapmış, Avrupa’ya elçiler göndermiş. 1622’de İngilizler ile 

işbirliği yaparak Hürmüz boğazını Portekizlilerden almış ve nihayet 1624’te 

Bağdad’ı ele geçirmişti. Nihaî hedefi Halep’i de alıp Akdeniz’e ulaşmaktı. 

Ancak IV. Murad Bağdad’ı geri alınca İran’ın plana suya düştü. Şah Abbas’ın 

ölümünden sonra ipek kervanları yeniden Halep, Bursa ve İzmir’e gelmeye 

başlamıştır30. İran’ın ipeğine Osmanlıların da ihtiyacı vardı. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yüksek kaliteli ipekli kumaşların bir kısmı ülke içerisinde 

de dokunmakla beraber üretilen ham ipek, dokuma sanayiin ihtiyacını 

karşılamazdı. Önemli bir kısmı İran’dan ithal edilirdi31.  

Kelenter Bağı’nda “kâmil iki ay zevk ü safâlar edüp” Azerbaycân’ı seyr 

ü temâşâ eden Evliya Çelebi Şi’îlerin 10 Muharrem’de Kerbela gününü yâd 

edişlerini ve Hz. Hüseyin’in şehid edilmesi hadisesini canlandırmalarını çok 

teferruatlı bir şekilde anlatır. Evliya daha sonra Kelb Ali Hân ile Tebriz’in 

nahiyeleri teferrücüne giderler. Kasaba ve kale ziyaret ederler ve beraber 

avlanırlar. Evliya gördüğü nahiyeler arasında Mihrânrûd, Serâvrud, Dîdeher, 

Çârum Ürdnik, Pencüm Rûdkat, Şeşüm Hânumrud ve Heftüm Bedûstân’ı 

sayar. Tam 20 gün hân ile bu nahiyeleri ve köyleri “sayd ü şikâr” (avlanarak) 

ve “zevk ü sefâ” ederek dolaşırlar. Gezdiği yerleri ve Tebriz’i öven Evliya, 

“Hudâ Âl-i Osmân'a yine müyesser ide”, diye dua eder. Evliya Osmanlıların 

eline geçince Tebriz’in tahrip olması ihtimalinden de endişe eder. “Ammâ yine 

harâb u yebâb olur. Hudâ-yı müte‘âl dâ’imâ ma‘mûr ve âbâdân eyleye”, 

diyerek Tebriz’in daima mamur kalmasını ister. Belli ki Evliya IV. Murad 

zamanında Tebriz ve başka gördüğü İran şehirlerinin yağmalanmasından ve 

tahrip edilmesine üzülmüştür. 

Evliya bir gün Tebriz Hânı ile “can sohbetleri” ederken hân Evliya’ya 

şarap içmeyi teklif eder. Evliya hayatında ağzına içki koymamış, dindar bir 

insandır. Hân’ın bu teklifini şiddetle reddeder32. Hân Evliya’ya kimden 

korkarsın? Padişahından korkarsan 5 aylık yoldadır. Erzurum Beylerbeyisi 

 

 

30 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, İstanbul 

2009, s. 314-315. 
31 Ümit Koç, Savaştan Sanata İpek (1450-1650), Elazığ 2009. 
32 “Vallahi ve billahi ve tallahi Hazret-i Alî'nin pâk rûhiyçün bu âna dek anadan müştakk olalı 

muharremât, mükeyyefât, mu‘âcenât ve müskirâtdan bir şey müyesser olmamışdır. Tâ ecdâd-ı 

izâmımız Türk-i Türkân Hoca Ahmed-i Yesevî ibn Muhammed Mehdî'den berü ecdâdlarımız-

dan şarâb ve mükeyyefât yimiş içmiş yokdur. Bizi meclis-i hâssınızda ma‘zûr edüp afv ile 

mu‘âmele buyurun”, EÇS 2. Kitap, s. 130. 
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Defterzâde’yi kast ederek 40 konak yerdedir, diyerek Evliya’yı içmeye zorlar. 

Fakat Evliya buna “Şâhlar Şâhı Pâdişâh”tan”ın yani “Ol Cenâb-ı Kahhâr”dan 

korkarım diyerek Kur’an’da içkiyi yasaklayan âyeti okur. Hân Evliya’ya, 

“Vallah yahşi mü’min ve muta‘assıbsın”, der. Evliya, mutaassıblığı kabul 

etmez. “Vallah hânım muta‘assıb değilim, illâ Nu‘mân ibn Sâbit mezhebinde 

pâk-i‘tikâd seyyâh-ı âlem ve nedîm-i benî Âdem ü muhibb-i hânedân-ı merd-i 

Hudâyım”, diye cevap verir. Hân ve yanındakilerin içki konusunda ısrarlarını 

sürdürmeleri üzerine Evliya onları kendi bildiği alana çeker ve eğlenmek 

istiyorlarsa kendisine bir dâire (tef) getirmelerini ister. Hân’ın emriyle 

getirilen “Hind pususkârîsi câm pullu” dâ’ireyi eline alan Evliya “tarz-ı Rum” 

üzere segâh makamında bir taksîmden sonra “Aşkın senin hayât-ı ebedden 

nişân verir/ Gûyâ yolunda ölmeğe her haste cân verir”, de-diye bir beyt 

okuyup, üç murabba‘, bir semâ‘î ve daha sonra bir dü-beyt ile faslı tamâm 

edince meclistekiler hayran kalıp parmaklarını ısırırlar. Hân sırtındaki “tarz-ı 

Acemâne semmûr libâçesin kendi eliyle”, Evliya’ya giydirir. Bu o devirde 

yapılan büyük bir iltifattır. Bununla da kalmaz, bir Gürcü köle, on tümen 

Abbasî ve bir karaçabuk at hediye eder ve bir daha içki teklifinde bulunmaz.  

Evliya Çelebi’nin gayesi sadece elçilik yapmak değildir. O bir seyyahtır 

ve onun arzusu mümkünse bilinen bütün dünyayı dolaşmaktır. Gördüğü 

şehirler, kaleler, kasabalar ve ilgi çekici şeyler hakkında ileride yazacağı 

seyahatnamesi için notlar alır. Tebriz elçiliği de onun için İran coğrafyasını 

dolaşmak için bir fırsattır. Nitekim o da bu fırsatı gayet iyi kullanır. Sadece 

Tebriz ve çevresini değil, Erdebil, Bakü, Şirvan, Revan gibi Azerbaycan’daki 

birçok şehir ve kaleyi müşahede eder. 

 Evliya Tebriz’den sonra Erdebil’e gider. Burası Tebriz’e kuş uçuşu 

175 km uzaklıkta33 Safevî Hanedanı’nın çıktığı yerdir. Evliya bunu bilmekte, 

Erdebil’den bahsederken “taht-ı İran-zemîn-i kadîm” ve “mekân-ı Şeyh Sâfî” 

demektedir.  

Evliya Erdebil’den sonra Tebriz’e döner. Tebriz Hânı’ndan Hoy, 

Behistan, Çures Kalesi ve Revan hanlarına hitaben Evliya’ya yardımcı 

olmaları ve kılavuzlar temin etmeleri hususunda mektuplar alır. Bu arada 1000 

kişilik bir kervan da hazırlanmıştır. Ayrıca Defterdârzâde’ye yazılan 

 

 

33 Evliya Tebriz-Erdebil arasını 25 fersah olarak veriyor. Fersah 6 ila 7,5 km arasında değişen 

bir mesafe ölçüsüdür. Evliya Çelebi’ye göre fersah 12 bin adımdır (EÇS 4. Kitap, s. 232). 

Evliya’nın adımı 55-60 cm’dir (Machiel Kiel, “Machiel Kiel’in Balkanlarda Evliya Çelebi ile 

Geçen 40 Yılı”, Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi, Hzr. Nurcan Tezcan, İstanbul 2009, 

229-238). Bu durumda 1 fersah 7200 m olur. 25 fersah ise (25x7200)=180 km eder. Oysa araba 

ile Tebriz-Erdebil arası 216 km’dir. Ancak Evliya uçarak gitmediğine göre mesafenin 216 

km’nin de üzerinde olması icap ederdi. Evliya’nın hesabında bir hata olduğu açıktır. 
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mektupları da alıp kendisine verilen hediyelerle34 birlikte Tebriz Hânı Kelb 

Ali Hân tarafından törenle uğurlanır. Revan’a doğru hareket eden Evliya 

birçok menzilleri geçerek Hoy şehrine gelir. Hoydan sonra yoluna devam eden 

heyet Hoy’a bağlı Behistan şehrine, oradan kuzeye doğru hareketle Çûres’e 

varırlar. Burası başka hânlıktır. Hânlık Osmanlılardaki beylerbeyiliğe tekabül 

eder. IV. Murad’ın Revan seferi sırasında burası da harâb olmuştur. Çûres 

Hânı Eyub Hân “yârân-ı zarîfândan mahbûbu'l-kulûb ve nüktedân-ı mergûb 

ve mîr-kelâm-ı hoş-sohbet ve Cem-meşreb cüvân yiğit” bir hândır. Bütün 

mutribân, hânende ve sâzendeleri toplayıp üç gün üç gece Evliya ile Hüseyin 

Baykara fasılları eder. Dördüncü gün hândan çeşitli hediyeler ve üç tümen 

Abbasî alan Evliya doğuya doğru hareket eder.  

Karaçubuk nehrini, Millili kasabasını geçip Tut Âlûsu menziline 

ulaşırlar. Evliya’nın heyetine eşlik eden Safevi memurlar çevre kasabalardan 

yiyecek ve içeceklerini temin ederler. Burada bir gece konaklayıp yollarına 

devam ederek bir geçitten Aras’ın karşı kıyısına geçerler. Bir müddet sonra 

Kağaç kasabası ve Avşarlı kasabası menzillerini kat ederek Şorakil şehrinden 

geçip Şarâbhâne, Seyfeddin Hânı menzillerinden sonra Tîlfirâk kasabası 

menziline vasıl olurlar. Buradan Revân Hânı’na geldiklerini bildirmek için 

adamlar gönderirler. Ertesi sabah yine kuzeye doğru giderken bir çayı atlarıyle 

geçip çemenzâr bir yerde istirahat ettikleri sırada karşıdan büyük bir alay 

görünür. Bunlar Revân Hânı’nın kethüdası Elvend Akay’ın Evliya’ya 

karşılamak üzere gelen alayıdır. Evliya ve arkadaşları Revân kalesine dâhil 

olduklarında 20 pâre top atışlarıyla karşılanır. Alay ile hânın sarayına giderler. 

Ancak sarayda kimse yoktur. Zira hânın kızkardeşinin düğünü vardır. Hânın 

kızkardeşi Bakü kalesi hânıyla evlendiğinden herkes oraya gitmiştir. Hanın 

kethüdası Evliya ve heyetini ağırlar. Tebriz’den elçilik heyetiyle gelen 

kervanlar, Tebriz Hânı’nın Defterdâr-zâde’ye gönderdiği mektup ve hediyeler 

ile Gürcü köleleri, atlar ve Evliya’nın Erzurum Beylerbeyisi Defterdâr-

zâde’ye yazdığı mektubu elçilik heyetindeki Hasan Bey’e teslim edilip 

Erzurum’a doğru yola çıkarlar. Evliya bir müddet daha kalacak ve kervan 

 

 

34 Evliya, kendisine verilen hediyeler konuunda “on katar tâvûsî deve yükü pirinç ve huşk-i 

engür ve sâ’ir huşk-i Abbâsî emrûd ve gülnâr ve âlûlar verdi ve iki küheylân karaçabuk atı ve 

dörd aded alaca çapar atı verdi. Ve iki Gürcî gulâmlarının ellerinde dîbâ ve zerbâf ve zencîrbâf 

ve müşk ü anber-i hâm ve peten bâf-ı akmişe-i fâhireler ile Gürcî gulâmların verdi. Ve hakîre 

on tümen Abbâsî ve iki tümen bisitî ve bir Gürcî gulâmı ve bir semmûr Acemâne kürk ve bir 

kat Acemâne câme ve iki kürk-i kebûtî ve altı aded serbend hanî ve bir katar yükü mâya tavûsî-

devesiyle Revân pirinci ve bir karaçabuk atı ve bir alaca çapar Özbek atı Acemâne eğeri ve 

licâmıyla ihsân edüp…”, EÇS, 2. Kitap, s. 139. 
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toplanması işine bakacaktır. Bu vesile ile de bol bol seyahat edecek ve daha 

çok yer görecektir.  

Evliya Çelebi Revan’ı gezerken Bakü’deki Revan Hânı tarafından 

süratle bir adam gelip Evliya’yı düğüne davet eder. Han’ın kethüdası Evliya 

ve 40 kişilik heyetinin levazımatını görür ve 10 tümen Abbasî para verir. 

Evliya’nın canına minnet,  Bakû’ye doğru yola çıkar. 

Evliya Çelebi Hocabağ ve Demirci Hasan kasabaları üzerinden 

Gence’ye ulaşır. Gence 6 bin haneli, pamuğu, pirinci ve ipeği meşhur bir 

şehirdir. Evliya bu şehir hanında üç gün misafir kaldıktan sonra 50 arkadaşı 

ile birlikte kuzeye doğru yola çıkar. Sağ tarafları Lûristan Hânlığı vilayetidir. 

Hezar Ahmedî ve Meküçüvür menzillerini geçerek Büyük Aras şehrine 

varırlar. Evliya Aras’ta üç gün kalır. Şehrin hânı’ndan in‘âmlar alup iki yüz 

“Mâzenderânî tüfenk-endâz refîkler” ile cânib-i şimâle iki menzil giderek 

Şeki’ye varırlar. Burası Aras’ın nahiyelerinden biridir. Bir ara Osmanlı 

hâkimiyetinde kalmış, I. Mustafa zamanında Safeviler geri almıştır. İpeği 

meşhurdur. Bu şehirden kalkıp Kabur nehri üzerinde Özdemiroğlu Osman 

Paşa tarafından yaptırılan köprüden geçip kuzeye doğru giderken Koyun 

Geçidi adlı yere varırlar. Burası Şirvan eyaletine dâhildir. Evliya burada III. 

Murad zamanında Lala Mustafa Paşa kuvvetleri ile Safevi hânlarından Emir 

Han arasında cereyan eden savaşı anlatır. 9 Eylül 1578’de meydana gelen bu 

savaş Osmanlı tarihlerinde Koyun-geçidi Zaferi olarak bilinir. Orada yığın 

yığın insan kemikleri görürler. Evliya kendilerine eşlik eden Safevi askerinin 

serdarı olan Yâver Ali Aka’dan sorar. O da Osmanlı-İran savaşları sırasında 

burada büyük bir muharebe olduğunu ve kemiklerin ölen askerlere ait 

olduğunu anlatır35.  

Koyun Geçidi’nden kuzeye geçen Evliya ve arkadaşları Kür nehrine 

karışan Aksu nehrini geçerler ve Mahmûd-âbâd nahiyesine gelirler36. Burada 

 

 

35 Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Emir Han komutasındaki Safevi 

ordusu arasında geçen  (9 Eylül 1578) savaşta Kabu nehrini suyun coşkun bir zamanında geçen 

Osmanlı kuvvetleri Safevi kuvvetlerine yetişirler. Safevi ordusunu başında Emir Han’ın oğlu 

Murad Han bulunmaktadır. Emir Han nehrin diğer yakasında beklemektedir. Osmanlı ordusu 

Safevi ordusunu rahatça dağıtır. İki Safevi han’ı (general) esir edilir, diğerleri öldürülür. İran 

ordusunun 5 bin kadarı savaşta ölmüş ve 10 bin kadarı da Kabu nehrini geçerken boğulmuştur. 

Koyun-geçidi zaferi Şirvan’ın zabt edilmesinde önemli bir dönüm noktası olur. Bkz. Reyhan 

Şahin Allahverdi, Kafkas Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa, İstanbul 2017; Mehmet Ali Ünal, 

“Mühimme Defterlerine Göre Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran Seferleri”, Osmanlı 

Araştırmaları-2, Doğu ve Batı Türklüğünün Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, Konya 2018, 

Palet yayınları, s. 25-50. 
36 Mahmûdabad adını taşıyan bugün İran’da iki şehir bulunmaktadır. Bunlardan biri Batı 

Azerbaycan’da, diğeri ise Hazer Denizi’nin güney sahilinde Mazenderan eyaletindedir. 

Bunların ikisi de Evliya’nın güzergâhında değildir. 
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iki gün kalan Evliya yoluna devam ederek Gîlân Çayı kasabasını geçtikten 

sonra Niyâz-âbâd’a gelir. Burası Bakü’nün kuzeyinde, Hazar Denizi’nen batı 

sahiline yakın bir yerdedir. Eskiden büyük bir şehir olan Niyâz-âbâd Moğol 

kavimlerinin saldırısıyla harâb olduğu gibi Osmanlı-İran savaşları sırasında 

tahribata uğramıştır. Şehir halkının çoğu Hanefi mezhebinden sünnîlerdir.  

Evliya buradan kılavuzlar alıp yine kuzeye doğru giderek Ferruhzâd 

kasabasına gelir. Şamahı hududunda Aksu kenarında 500 haneli bir beldedir. 

Evliya’nın güzergâhında karışıklıklar vardır. Evliya burada Elburz Dağını 

anlatıyor. Elburuz Dağı bugün Rusya’nın Kabardey-Balkarya Özerk 

Bölgesinde kalmaktadır. 5600 metreyi geçen yüksekliği ile Kafkasya’nın en 

yüksek dağıdır. Anlaşılan Elburuz dağının yüksekliğini ve ününü duyan 

Evliya bu dağ hakkında bilgi vermek istemiştir. Nitekim Elburuz’u dünyanın 

en yüksek 12 dağı arasında sayıyor.  

Evliya Elburuz dağını anlattıktan sonra sadede gelelelim deyip Gökçay 

menziline geldiklerini anlatıyor. Burası diğer birçok Azerbaycan şehri gibi 

ipeği meşhur 700 haneli bir kasabadır. Buradan kuzeye doğru devam edip 

Aksu menziline gelirler. Aksu Şemahı toprağında bin haneli mamur bir 

kasabadır. Şehir içerisinden cereyan eden Akçay Kür nehrine katılır.  

Evliya buradan kuzeye doğru hareketle Şemahı kalesine varır. Evliya 

7000 hane ve 6 mahalle olduğunu söylediği Şemahı hakkında teferruatlı bilgi 

verir. 44 adet taş kervansarayı bulunduğunu ve ticaret bakımından gelişmiş 

bir şehir olduğunu vurgular. Evliya Şemahı Hânı Takî Hân'da yedi gün misafir 

olup zevk u safâlar eder. Evliya Taki Han’ı bir hayli medh eder37. Hân’dan 

“niçe harîr pârçe hedâyâlar ve on tümen Abbâsî ve bir karaçabuk at ihsânlar” 

alan Evliya Revân Hânı’nın düğününe davetli olan Takî Han’la beraber Bakü 

kalesine hareket eder. Hân’ın yanında bin kadar askeri vardır. Avlanarak Pir 

Derkûh Sultan Ziyâretgâhına gelirler. Burası bir Bektaşî Tekkesidir. Müfessir 

ve muhaddis olan tekke şeyhi Alî Koç Dede’nin hayır duâsını alan Evliya ve 

Hân kuzeye doğru giderek Pîr Merîzât sultan Menzili’ne varırlar. Han 

kelenterin evinde, Evliya da “âsitâne-i pîr”de misafir olur. Burası Pîr Mirzâ 

adlı bir velinin türbesinin bulunduğu bir Bektaşî tekkesidir.  

Ertesi gün yine kuzeye doğru giderek Harac kasabasında Şeyh Merzâ 

Sultan Ziyâreti’ne, oradan Kozlu kervansarayına ve Altıağaç menziline 

ulaşırlar. Oradan hareketle Hızır Zinde Ziyâreti’ne varırlar. Burası Evliya’nın 

ifadesine göre Özdemiroğlu Osman Paşa’nın mu’tekid olduğu bir velinin 

türbesidir. Osman Paşa imâr etmiştir. Şirvan kadınlarının ziyaretgâhıdır. 

 

 

37 “Ammâ Takî Hân-ı ber-cân, sâhib-i tab‘ Fârisî-hân, bir civân [u] merd-i meydân ve sâhib-i 

iz‘ân ve fârisü'l-hayl, dilâver ve server-i hünerver fetâ yiğitdir”, EÇS, 2. Kitap, s. 150. 
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Bundan sonraki durakları Rükâl-i Azîm adlı halkının çoğu Sünnî göçer-evli 

Terekeme olan küçük bir kasaba olur. Rükal nehri kenarında mola veren 

Evliya’nın refiki olan hân buradan Bakü’de düğün sahibi Revân Hânı’na adam 

gönderir. Yollarına devam ederken Hazar denizi kenarından bir büyük asker 

görünür. Evliya ve arkadaşlarını karşılamaya gelenler Revân, Gence, Lûr, 

Bakü, Gîlân, Moğân ve Evliya’nın hatırlayamadığı bir hân olmak üzere 

toplam 7 Safevî Hânı’dır. Ve daha nice düğün elbiselerini giymiş sultanlar 10 

binden fazla askerle pür silah ve “kös-i Hâkânîleri ve tablların  döğerek”, 

muhteşem bir karşılama töreni yaparlar. Revân Hânı gelip at üzerinde Evliya 

ile görüşüp musafaha ederler ve diğer hânlarla tanışırlar. Bakü’ye 

vardıklarında kaleden top atışlarıyla karşılanırlar. Evliya, top şenliğinin bir 

sebebinin de Moskov Kralı’nın düğün için gelen elçilerine kalenin 

cephanesinin bolluğunu ve kalenin sağlamlığını göstermek olduğunu öğrenir. 

Evliya Bakü’ye 1 Muharrem 1057(6 Şubat 1647) senesi Cum‘a günü girdiğini 

kaydediyor38.  

Evliya Çelebi kendisi için tertip edilen yemekten sonra Revân Hânı’na 

Erzurûm Valisi Defterdâr-zâde Mehmed Paşa’nın mektubu ile inci tesbîh, 

çeşitli Firengî kumaşlar ve kılıçtan oluşan hediyelerini takdim eder. Ayrıca 

Tebrîz Hânı ile Nahçıvân Hânı’nın Revân Hânı’na yazdıkları “varakları” da 

verir. Varaklarda hânın düğünü kutlanmakta ve Evliya Çelebi övülmektedir.   

Revân Hânı Evliya’yı kendi kız kardeşinin sarayında misafir eder. On 

gün on gece Evliya “leyle-i Kadr ve ıyd-i adhâ-misâl safâlar” eder. Paşa’nın 

mektubunu cümle hânlar huzurunda okunur. Hediyeleri hanlara ve sultanlara 

gösterilir. Evliya, “sübha-i lü’lüyi (inci tesbih) göstermedik hân ve sultân 

komadı”, diyor. O gün kendisine bir kat “Acemâne” elbise ve on tümen bisîtî 

verilen Evliya arkadaşlarıyla şehir gezisine çıkarlar. Evliya seyahatnamesinde 

Bakü kalesi ve şehri hakkında etraflıca bilgiler verir. Neft madenlerinden 

bahseder, halkın neft yağı yaktıklarını ve suyunun neft yağı koktuğunu söyler. 

Birkaç kere Moskov Kazaklarının İtil (Volga) nehrinden şaykalar ile gelip 

Gîlân ve Bakü nâhiyelerini yağmaladıklarını anlatır. Aynı dönemde 

Kazakların Karadenizdeki şehirlerine de baskınlar yapıp yağmaladıkları 

malumdur. 

Evliya Çelebi Bakü’de 15 gün kalır. Revân Hânı Takî Ali Hân’ın 

kızkardeşiyle Bakü Hânı Eşref Hân’ın düğününe şahid olur. Hânlardan birçok 

hediyeler alır. Bunların içerisinde 3 Gürcü köle de vardır. Revân Hânı 

Erzurum’a bin baş kervan göndermeyi taahhüd eder. Erzurum Beylerbeyisi 

Defterdâr-zâde’ye iletilmek üzere de Evliya’ya birçok hediyeler ve bir dostluk 
 

 

38 Ancak Evliya’nın verdiği tarih Türk tarih Kurumu’nun Tarih Çevirme Klavuzuna göre 

Çarşamba gününe denk geliyor.  
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mektubu (muhabbetnâme) verilir. Evliya’ya on tümen bisitî ve 45 adamına on 

tümen Abbasi harcırah verilir. Hanlarla vedalaşan Evliya kıble istikametinde 

Gürcistan’a doğru hareket eder. Hanlar Evliya’nın elçilik heyetine eşlik etmek 

ve muhafazasını sağlamak üzere100 adet pürsilah nöker tayin ederler.  

Yolda gördüğü petrol kuyuları ve petrol hakkında bilgiler veren Evliya 

Hazar Denizi kenarından şarka doğru düz sahralar içinde yoluna devam edip 

Şabran’a gelirler. Fakat Evliya’nın verdiği yön bilgisinde hata vardır. Çünkü 

Şabran Bakü’nün kuzeyindedir. Burası idarî bakımdan sultanlık 

(sancakbeyiliği) olan mamur bir şehirdir. Evliya Şabran’daki Uzun Hasan 

Câmii’ni övüyor ve Kafkasya fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa’nın büyük bir 

alay ile Şabran’a gelip Cuma namazı kılmış olduğunu kaydediyor. Evliya’nın 

ifadesine bakılırsa Şabran’dan sonra Çarhî Kenti Menziline gelir. Burası 

Demirkapı (Derbend) hududunda Dağıstân pâdişâhı Şemhâl Şâh'ın hâssıdır.  

Evliya’nın bundan sonraki durağı Demirkapı’dır. Anlaşılan Evliya 

güneye doğru gittiğini söylese de tam tersine yolunu uzatarak ve Bakü’den 

kuzeye doğru giderek Özdemiroğlu Osman Paşa’nın kapandığı kaleyi görmek 

istemiştir. Osman Paşa Safevi ordusu karşısında güç durumda kalınca, 

merkezden gelen kuvvetleri beklemek üzere bu kaleye kapanmış ve askeri 

harekâtı buradan idare etmişti39. Evliya’nın Demirkapı’yı görmek 

istemesinin esas sebebi ise bu kalenin efsanevi bir kale olması ve 

“Sedd-i İskender-i Zülkarneyn” efsanevi adıyla olarak bilinmesidir. Nitekim 

Evliya, İskenderle ilgili efsaneler anlatır ve İskender’in Elburuz dağlarında üç 

kat duvar ve üç kat hendek inşa ettirdiğini ve kendisinin kazılan hendeği 

gördüğü söyler.  

Evliya Çelebi, Demirkapı kalesi hânıyla görüşür. Revân ve Gîlân ve 

Bakü hânlarının Evliya’ya hürmette kusur edilmemesi konusundaki mek-

tuplardan haz eden han Evliya’nın hatırını hoş tutmak için gayret gösterir. 

Evliya’nın ifadesine göre Şahseven Şefi’ Hân adlı 80 yaşındaki han gece 

gündüz sarhoştur. Lâkin nükte-şinâs, şiire âşinâ, hattât ve hoş-sohbettir. 

Evliya’ya beş tümen para verdiği gibi hergün maiyetindekilerin tayinatlarını 

da karşılamıştır. Evliya Çelebi, şehrin surlarını ve kalesini ayrıntılı şekilde 

anlatır. Derya kenarında 70 adet topları vardır. Hepsi Osmanlılardan 

kalmadır40. Kale içinde 1200 toprak örtülü ev, güney duvarına bitişik büyük 

bir saray, bunun yanında minaresi yıkılmış eski bir cami ona yakın Osmanlı 

 

 

39 Bu konuda bkz. Reyhan Şahin Allahverdi, Kafkas Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa, İstanbul 

2017. 
40 “Leb-i deryâda yetmiş pâre balyemez topları vardır. Cümlesi Âl-i Osmân toplarıdır kim, 

mücellâ ve musaykalı şa‘şa‘asından âdemin reng-i rûyları nümâyândır”, EÇS, 2. Kitap, s. 155. 
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üslûbunu andıran mimarisiyle bir hamam, ayrıca doğuya açılan Kayık Kapısı 

civarında Özdemiroğlu Osman Paşa Camii ile hanları ve dükkânlarının yer 

aldığını belirtir. Evliya Çelebi, ahalinin Sünnî-Şâfiî mezhebine mensup 

olduğunu, Çin’den, Orta Asya’dan, Rusya’dan birçok tüccarın ticaret için 

buraya geldiğini ve gümrük vergisinin önemli nisbetlere ulaştığını da ifade 

eder41.  

Evliya’nın Demirkapı başta olmak üzere Kuzey Azerbaycan’da 

gördüğü kalelerle bilgi verirken sık sık Âşık Mehmed’in Menâzirü’l-

Avâlim’ini kullandığı ve hatta ondan bazı cümleleri aynen aldığı ortaya 

konmuştur42. 

Evliya Demirkapı’nın ziyaretgâhını anlatırken Ziyâretgâh-ı Dede 

Horhut’tan, “Ulu sultândır. Cümle Şirvân halkı bu sultâna mu‘tekidlerdir”, 

der. Burada 2,5 satırlık bir boşluk bırakır.  Malum seyahatnamede bu şekilde 

çok boşluk vardır. Evliya sonradan bunları doldurmayı düşünmüş ama 

gerçekleştirememiştir.  

Evliya “seyr u temâşâları ve cümle ziyâretleri” tamamlayınca 

Demirkapu hânından “on tümen kadıbeği43 ve bir çapar at ve on parça kutnî-i 

Gücerât, ve iki yüz refîk neferât alup” vedalaşır. Gürcistan’a doğru hareket 

eden Evliya ve arkadaşları güney yönünde Küre kasabasına gelir. Burasa bin 

hâneli, halkı Şâfi’î mezhebinden bir kasabadır. Cuma günü kurulan pazarında 

alışverişlerde altın ve guruş kullanılmaz, değiş tokuş ederler.   

Evliya yollarına devam ederek Avur ülkesine dâhil olur. Burası 

Dağıstan padişahının has ülkesidir. Üç gün bu ülkede birçok “âbâdân hân ve 

câmi‘li kendleri temâşâ ederek”, Bâbü'l-ebvâb ve Şemahı ve Niyâzâbâd şe-

hirlerinin ortasında dediği Serîrü’l-Lan şehrine varırlar. Halkının çoğu pamuk 

bezi dokuyan cullah olan bu şehirde bir gece kalan Evliya yoluna devam 

ederek Evliya Elburuz dağı kenarında Hanî Ülkesi adlı 300 hâneli bir kasabayı 

geçerek Zahor kasabasına gelirler. Burası Dağıstan padişahının boy 

beylerinden Emîr Yûsuf Bey hükmündedir. Evliya ile hüsn-i ülfet eden beyi 

50 adet zerdeva postu ve beyâban kedisi postları verir. Evliya da 3 adet nakışlı 

Kaya Sultân makramesi verir. Kaya Sultan makremeleri Evliya’nın en çok 

hediye ettiği şeydir.   

Evliya buradan hareketle Urdubar Kalesi’ne gelir. Artık Dağıstan’dan 

çıkmış Gürcistan’a girmiştir. Burası Safevilerin hükmündedir. Sonraki 

gördüğü yer Zohorya kasabasıdır. Halkı Gürcü olan bu kasaba Tiflis Hânı’na 

 

 

41 Saleh Muhammedoğlu Aliyev, “Derbend”, TDVİA, c. 9, (1994), s. 165-166. 
42 Özer Küpeli, "Evliya Çelebi'nin İlk İran Seyahati…”, s. 91.  
43 Kazbeki, bakır para.  
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tâbidir. Sonraki durakları Kaht şehridir. Gürcistan hududundaki bu şehrin 

halkı Ermeni ve Gökdolak ve Gürcî tâ’ifesidir. Kaht sultânı Evliya’ya 

muhabbeten bir konak arkadaşlık edip (refîk olup) kıble yönünde Hodrây Hân 

kasabasında eğlenirler. Burası Kür nehri kenarında Tiflis hudûdunda bir 

kasabadır.  

Buradan sonra Evliya Tiflis’e gelir. Tiflis’le ilgili bilgileri Evliya 

“müverrihân-ı İrân-zemîn” dediği Şeref Han’ın Şerefnâme’sinden aldığını 

belirtir. Sultan III. Murad devrinde başlayan İran seferleri sırasında Tiflis 

Ferhad Paşa tarafından feth olunur. Bir müddet Osmanlı hâkimiyetinde kalan 

Tiflis’i Osmanlılar Avusturya savaşları ile meşgulken harekete geçen Şah 

Abbas Kafkasya’da birçok kale ve şehir meyanında geri alacaktır. İçerisinden 

Kür nehri geçen Tiflis Safevilerin elinde olmakla beraber halkının çoğu 

Hanefî ve Şâfi’î mezhebindendir44.  

Evliya Çelebi Tiflis’te ne kadar kaldığını belirtmiyor. Tiflis Hânı’ndan 

iki yüz refîk ve üç yüz Abbâsî harc-ı râh alıp cânib-i cenûba kâh-ı dağistân ve 

çengelistân sarp yollar içerisinden gidip Gülüsaht kalesine gelirler. Sağ 

taraflarında kalan kalenin yanına varmadan uzaktan seyr edip geçerler. 

Yakınında Ferhad Paşa’nın bina ettiği Lûri kalesi vardır. Onu da geçip Sûrân 

denilen küçük bir kale varırlar. Burası halkının çoğu gayrimüslimdir. Oradan 

da kalkıp sonra Azgûr-ı Aleksandır-ı Gûr kalesine ulaşırlar. Evliya’nın 

Şerefnâme’den naklettiğine göre Azgûr-ı Gûr, Gürcüce’de padişahlar 

padişahı anlamına gelir. Yani bu kaleyi İskender bina etmiş demektir. Evliya 

da kaynağını tasdik ederek bu büyük ve muhkem kaleyi İskender-i 

Zülkarneynin yaptırdığını kaydeder45. Gürcülerle ilgili çeşitli efsaneler 

anlatan Evliya Çelebi Azgûr kalesinden kalkıp batı yönünde ma‘mûr ve 

âbâdân köyler geçerek Osmanlı ülkesine gelir. Burdaki ilk durağı 

Ahıska’dır46. Ahıska’nın tarihi ve idari teşkilatı hakkında bilgi veren Evliya 

Ahıska kalesi ile civardaki kalelerden bahsetmeyi de ihmal etmez. Ahıska 

valisi Gürcü Sefer Paşa’dan iki Gürcî köle, bir at, bir külçe tiftik Gürcîstân 

çorabı ve yüz guruş ihsân ile refîkler alan Evliya Erzurum’a doğru hareket 

eder. Güzergâhı üzerindeki kaleler ve şehirler hakkında etraflıca bilgi verir. 

Kinnav, Kara Ardahan, Kars, Göle, Gürcistan-ı Penk, Oltı, Mamrevan 

kalelerini ve İyd, Kara Künek, Umudum Sultan, Dumlu Sultan köylerinden 

geçerek Erzurum’a girer ve hemen elbisesini bile değiştirmeden Revân 

Hânı’nın mektupları ve hediyelerini Defterdâr-zâde Mehmed Paşa’ya takdim 

 

 

44 EÇS, 2. Kitap, s. 160. 
45 EÇS, 2. Kitap, s. 161. 
46 “Evsâf-ı Sedd-i İslâm ve feth-i Selîm Hân, vilâyet-i Çıldırân kal‘a-i hısn-ı hasîn ve sedd-i 

metîn, sûr-i kavî, bender-i Âl-i Osmân Ahıçka”, EÇS, 2. kitap, s. 162. 
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eder. Gezdiği gördüğü yerleri, kaleleri, acayip ve garaip şeyleri anlatır. 

Defterdâr-zâde çok sevinir; Evliya’ya bir kat libas-ı fahire, 300 guruş hamam 

parası ihsan ettiği gibi gümrük kâtipliğinden geliri olan iki kese verir47. 

Evliya Erzurum’da bir hafta oturur, dinlenir. Bu arada Revân 

Hânı’ndan yeni dostluk mektupları (muhabbetnâmeler) gelir. Revân Hânı, Ali 

Hân Aka adlı elçisi ile Kars’taki Osmanlı memurlarının gönderilen kervanlara 

sıkıntı verdiklerinden şikâyet eder ve Defterdâr-zâde’den bir ağasını 

göndermesini ve Kars’taki İranlı tüccarları alıp Erzurum’a ulaştırmasını rica 

eder. Bunun üzerine Defterdâr-zâde henüz geleli 10 gün olmuşken Evliya’yı 

yine Acem diyarına gönderir. 

Evliya Çelebi, Hasankalesi, Badılcânlı, Meydancık, Mijingird kalesi 

menzillerini aşarak Kars eyaleti hududundaki Hân Deresi’ni aşıp Bârdûz 

kalesine varır. Buradan kıble canibine dönüp Dûdımân-ı Keçkıvân adlı tarihi 

bir hayli eski küçük bir kaleyi geçerek Kars’a gelir. Defterdârzâde Mehmed 

Paşa'nın mektubunu Kars Valisine verir. Eyalet Dîvânı’nda mektup okunup 

mefhûmu malûmları olunca mecliste hazır olanlar, “Hâşâ ki biz Revân'ın 

Acem kârbânın urup rencîde etmiş olak. Bu bize Acem'in ve Kağızmânlı'nın 

iftirâ-yı mahzıdır. Geçen hafta Kağızmânlı bâc almak bahânesiyle Revân 

tüccârın müte’ezzî etdiler, anların haklarından gelmek gerekdir”, diye tepki 

gösterirler. Bunun üzerine cümle “iş erleri” atlanıp Kağızman’a hareket 

ederler. Evliya Kağızman’a giderken âdetinin hilafına geçtikleri menzillerden 

bahsetmez. Aras nehrini keleklerle geçerek ve Kağızman’a varırlar. Kağızman 

Aras vadisi yoluyla İran’a ve Revân’a bağlanır.  

Evliya Kars ayanlarıyla Kağızman sancağıbeyinin divanına varır fakat 

divanda ihtilaf çıkar. Kağızman ağaları yemin billah edip “Biz Acem 

kârbânına dest-dırâzlık etmedik. Ancak kânûnumuz üzre bâcımız alırız”, diye 

inkâr ederler. Evliya, elindeki Defterdâr-zâde’nin buyruldusunu gösterir ve 

Kağızman ağalarından Hasan ve Çalık Safer Ağalarla birlikte yedi ağa dahi 

alıp “inkâr etdiklerine göre isbât-ı vücûd etsinler” diye Revân’a hareket 

ederler. Kars Paşasından, 11 ağadan, Kağızman Beği’nden ve ayanlarından 

“ücret kadem” olarak bir kese, iki Mahmûdî at ve iki Gürcü köle alan Evliya 

Kağızman’dan yine Aras nehrini keleklerle geçerek doğuya doğru giderek 

Moğazbird kalesine varır. Burası da Kars eyaletine bağlı bir kale ve sancak 

merkezidir. Osmanlı-İran hududunda Safeviler’in elindeki Şorakil kalesi ile 

karşı karşıyadır. Aradan iki devlet arasında hudud olan Arpaçayı geçmektedir. 

Evliya güzergâhına yakın yerdeki Ani Kalesi ve Zârşed kalesi hakkında da 

bilgi verir. Zârşed’i geçtikten sonra Acem toprağındaki Talaş kasabasına 

 

 

47 EÇS, 2. kitap, s. 167. 
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varırlar. Burası Revân hudududur. Oradan Karatay kasabasına geçip Üçkilise 

Menziline ulaşırlar. Evliya Üçkilise ile ilgili bilgi verip bir takım efsaneler 

anlattıktan sonra Revân’a ulaştıklarını bildirir.  

Revân Hânı Takî Ali Hân hemşîresinin düğünün yapıldığı Bakü’den 

dönmüştür. Evliya doğru hânın sarayında misafir edilir. Ertesi gün Kars 

ağaları ve Kağızmân ağalarıyla hân dîvânına varıp Karslı ve Kağızmânlılar 

“Hânım! Bizi Erzurûm vezîrine hılâf-ı inhâ ne arz edüp kârbân urdılar deyüp 

üzerimize Evliyâ Ağa'yı ne mübâşeret göstermişsiz, lâyık mıdır?” diye 

münakaşa ederler. Tartışmaların sonunda Kağızman ağalarının masum 

olduğu, iftira edenlerin kervan halkı olduğu ortaya çıkar. Takî Ali Hân cümle 

ağalara üç gün ziyâfet çeker. Evliya’ya yine beş tümen Abbâsî, bir at, paşaya 

bir katar tâvûsî maya devesiyle Revân pirinci ve serhad ağalarına dahi beşer 

onar parça kumaş ihsân eder. Revân'dan hân mektûblarıyla ayrılan Evliya 

Erzurum’a dönmek için yola çıkar.   

Evliya ile beraber 700 baş kervan da Erzurum’a hareket eder. Sırasıyla 

Abdallar, Abbârân, Şarabhâne ve Begim kasabalarını geçip Şoragir Kalesi 

menziline gelirler. Buradan batı yönünde yollarına devam edip, beş saatte 6 

çay geçerler. Bunlar Aras’a dökülen küçük sulardır. Geçdi Nahiyesi ve 

Bulanık Köyü menzillerini geçerek Kars Kalesine varır. Dizdâr Ali Ağa’ya bir 

gece misafir olan Evliya ertesi sabah dostlarıyla vedalaşıp Düşkaya Köyü 

menziline, oradan da Verîşân menziline varır. Bir sonraki menzil Zey Hân 

Kalesi menzilidir. Burada gelen geçen tüccarlardan bâc alınmaktadır. Kars 

Paşasının subaşılığıdır. Yola devam eden Evliya yüz bin mihnet ile aştığını 

söylediği Soğanlı Beli’nden sonra Kumadamı kasabası menziline gelir. Onu 

Pasin Köyü menzili takip eder. Aras nehrini Sultan Çoban köprüsünden geçen 

Evliya Hasankalesi’nden sonra Erzurum’a varır. Defterdâr-zâde’yi 

Abdurrahman Gâzi mesiregâhında bulur. Revân Hanı’nın bir katar devesiyle 

pirincini ve diğer hediyeleri ile muhabbetnâmesini verir. Beraberinde gelen 

300 baş kervanı teslim edip Erzurum içindeki evine sağ salim varır.  

Gümrük Kitâbeti görevine devam eden Evliya her gece Defterdâr-

zâde’nin sohbetlerine katılıp Hüseyin Baykara sohbetleri ederler.  

 

İkinci İran Elçiliği 

Evliya Çelebi’nin ikinci İran elçiliği Melek Ahmed Paşa’nın Van 

Beylerbeyiliği zamanındadır. Melek Ahmed Paşa sadrazamlıktan azl 

edildikten sonra Özi ve Rumeli beylerbeyiliklerine tayin olunmuş daha sonra 

İstanbul’da kubbe veziri ve sadaret kaymakamı olmuştu. Osmanlı 

payitahtında siyasi istikrarsızlığın devam ettiği yıllarda kendisine tekrar 
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veziriazamlık teklif edilmişse48 de paşa bu zor görevi üstlenmekten çekinmiş 

ve Halep Beylerbeyisi İpşir Mustafa Paşa’yı tavsiye etmişti. Üç ayda 

İstanbul’a gelen İpşir Paşa Melek Ahmed Paşa’yı Van Beylerbeyiliğine tayin 

ettirmişti (20 Rebîülâhir 1065 / 27 Şubat 1655).  

Hızla İstanbul’dan ayrılması istenen Melek Ahmed Paşa’nın bazı mülk 

ve malları zaptedildiği gibi adamlarından Mevkūfâtî Mehmed ve Gudde 

Mehmed idam edilir. Eski bir vezîriâzamın ilk defa Van’a tayininin hakaret 

olduğunu ifade etmesi üzerine kendisine Acem serdarı olarak birtakım 

imtiyazlarını bildiren hatt-ı hümâyun verilir. Kara Murad Paşa’nın ikinci defa 

mührü elde etmesinin ardından (21 Mayıs 1655) ve daha sonra (21 Ağustos) 

Melek Ahmed Paşa’nın Van beylerbeyiliği ibka edilir49.  

Melek Ahmed Paşa Van’a vardıktan kısa süre sonra kendisini İran’la 

başlayan diplomatik bir buhranın içerisinde bulur. İpşir Paşa Halep’te 

beylerbeyi iken veziriazamlık mührünü almıştır. Fakat daha evvel isyan ettiği 

için veziriazam olarak İstanbul’a çağrılmasının bir tuzak olduğunu 

düşünmekte, bu yüzden İstanbul’a gitmeye korkmaktadır. Halep’te iken paşa, 

İran tarafına sefer açmayı ve kendisini İran üzerine serdâr-ı ekrem tayin 

ettirmeyi düşünür50. Bunun için Van’daki Pinyanişi51 aşireti beylerine haber 

göndererek İran tarafını vurmalarını emretmişti. Kendisi serdâr-ı ekrem olarak 

Van’a geldiğinde Pinyanişi beylerini haslarını ve sancaklarını arttırmayı vaad 

etmişti52. Pinyanişi beyleri de 6000 askerle Şah Gediği’ni aşıp Rumiye, 

Dümbülî ve Salmas ovalarında olan kasabaları yağmalarlar ve yaylalarda olan 

17 bin koyunu sürüp kendi vilayetlerine getirirler. İki devlet arasında sulha 

aykırı bu hadise karşısında İran Şahı Halep’teki İpşir Paşa’ya bir mektup 

gönderir. Fakat İpşir Paşa şahın mektubunu kaale almaz. İran tarafı da 

Pinyanişi Kürdlerinden intikam almak için Rûmiyye hânı, Çulan, Biredos, 

Dümdümî, Dümbülî ve Salmas sultânları ile on bin asker toplayıp, topların 

çekerek kös-i hâkânîlerin çalarak Pinyanişî köylerin talan edip Hasanî 

 

 

48 “ Mühr-i hümâyûn… Defterdâr ‘ameli ile Melek Ahmed Paşa’ya teklif olunup, ol dahi kabul 

itmeyicek…”, Kâtip Çelebi, Fezleke II, hzr. Zeynep Aycibin, İstanbul 2016, s. 1076. 
49 Fikret Sarıcaoğlu, “Melek Ahmed Paşa”, TDVİA, c. 29 (2004), s. 42-44. 
50 Maalesef bu konuda Evliya Çelebi’nin dışındaki kaynaklarda bilgi yoktur.  
51 Osmanlı ve Safevi Devletlerinin karşı karşıya geldiği 16. yüzyılın başlarından itibaren 

Hakkâri bölgesindeki sınır boylarında bulunan; Somay, Selmas, Serelbak bölgelerinde Hakkâri 

aşiretlerinden olan Pinyanişiler, Şahkulu Oğulları öncülüğünde; bazen yurtluk-ocaklık bazen 

de hükümet statüsünde bir beylik kurmuşlardır. 19. yüzyılın başların akadar varlığını devam 

ettiren bu beylik daha çok Osmanlı’dan yana olmak üzere bazen de İran tarafına da tabi 

olmuştur. Bkz. Yaşar Kaplan, “Pinyaniş Hükümeti”, Uluslararası Tarihte Hakkâri 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-19 Ekim 2015, (2015) s. 477-518. 
52 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 4. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, neşri) 

İstanbul 2001, s. 167. 
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yaylasından 40 bin koyun sürüp geri dönerler53. Bu defa Pinyanişi Kürdleri 

durumu İpşir Paşa’ya bildirdiklerinde İpşir İstanbul yolunda Konya 

civarındadır. İstanbul’a vardığında Melek Ahmed Paşa’yı bir bakıma bu 

meseleyi halletmesi için Van’a atamıştır. Fakat İpşir Paşa İstanbul’a geldikten 

ve veziriazam atandıktan 6 ay sonra korktuğu başına gelir ve idam edilir.  

Yerine geçen Kara Murad Paşa’dan Melek Ahmed Paşa Van’a varır 

varmaz gelen fermanda bu mesele anlatılmakta ve devletin tekrar bir İran 

savaşına niyeti olmadığından diplomatik yoldan İran’la olan ihtilafı çözmesi 

istenmekte ve Pinyanişi koyunlarının geri alınması talep edilmektedir. 

Evliya Melek Ahmed Paşa’nın “bu emr-i şerîfin vârid olduğundan 

hazz” ettiğini söylüyor. Vezirizama durum bildirildiği gibi aynı gün Pinyanişi 

beyine mektup yazılır ve kendisini getirmesi için Şinikçi Ahmed Ağa 300 yiğit 

ile gönderilir. Üçüncü gün Pinyanişi beyi ve ileri gelenleri Van’a gelir. Paşa 

“Gam yemen, inşâallah maslahatlarınız âsân-vech üzre hâsıl olur”, deyip bu 

“gâzîlere hüsn-i dil gösterüp hayli i‘zâz u ikrâm” eder. Divân Efendisi 

Gınâyîzâde'ye İran Şahı’na “bir nâme-i hoş-âyende-i beliğ” yazmasını tenbih 

eder. Ayrıca Tebrîz Hânı Kayıtmaz Hân ile Rûmiyye Hânı Gencî Alî Hân’a 

ve Kotur, Çevlân, Biredos, Harîr, Domdomî, Dümbülî, Salmas, Enzelî ve 

Avşarlı sultânlarına mü’ekkedâne mektûblar tahrîr eylemesini emreder. 

Mektuplarda Pinyşanişi koyunlarının tahsil edilmesi aksi takdirde Van 

askeriyle Azerbaycan’ın yağmalanacağı tehdidi yazılacaktır.  

Bu arada Bağdad Valisi Murtaza Paşa’dan bir kapıcısı ile mektup ve 

hediyeler gelir. Murtaza Paşa mektubunda mataracısını Hırtıs kalesinde olan 

ve Türkçe bilen biraderini getirmesi için Gürcistan’a gönderdiğini fakat Acem 

diyarından geçip Bağdad’a gelirler iken Dümbülî kalesi sultanı tarafından 

hapsedildiklerini Van beylerbeyiliğini komşu olduğundan kardeşinin ve 

mataracasının kurtarılmasını talep etmektedir. Murtaza Paşa’nın hediyeleri 

arasında çok değerli kumaşlar, ham amber sini, çin kâseleri ve fincanları, 

çeşitli Hindistan malları ile 50 at bulunmaktadır. Paşa atları pek beğenir. Bitlis 

Hanı ile olan savaşta atların kaybeden ağalarına dağıtır. Bir at ile bir kısrak da 

Evliya’nın payına düşer. Evliya’yı asıl sevindiren ise paşanın “Hâzır ol seni 

Acem diyârına göndersem gerekdir”, emridir. Evliya, “Gûyâ, Cihân benim 

olup yine mi Acem ülkesini seyr ü temâşâ ederim, deyü sürûrdan ayağım yere 

basmaz oldu”, diyor.  

 

 

53 Pinyanişi Kürdlerinin İran İran’ı yağmalaması ve mukabilen Rumiyye Hanı’nın Pinyanişi 

aşiretini yağmalaması hadiseleri Evliya Çelebi’den başka yerde geçmemektedir. Pinyaniş 

hükümeti başlığı altında bir tedkik hazırlamış olan Yaşar Kaplan da bu konuda sadece Evliya 

Çelebi’deki bilgileri aktarır. Bz. Yaşar Kaplan, “Pinyaniş Hükümeti”, s. 477-518. 
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Melek Ahmed Paşa divan efendisine, Dümbülî hânına Murtaza 

Paşa’nın kardeşi ve mataracısını hapisten çıkarılması konusunda “mektûb-ı 

mü’ekked” yazılmasını, yoksa Şâha bildirüp kendinin hakkından geldiririm, 

diye tehdid edilmesini tenbîh eder. 

Aynı gün Evliya’ya bir kese guruş harcırâh, bir kürk, bir elbise ve bir 

köle ihsân edip, Acem diyarında basiretli olmasını, beş vakit namazın ihmal 

etmemesini, ırz ve namusuna dikkat etmesini nasihat eder. Ayrıca 70-80 nefer 

tüfek kullanan sekbân ve sarıca almasını tenbih eder54.  Evliya paşanın, 

“sekban u sarıca” götürmesi” kısmına itiraz eder. Evliya, “haşerâtlar”, dediği 

sekban ve sarıcalar için “Eyle vâsi‘ mezheb diyârda bir sarıca bin gûne 

habâset etse gerek. Ben anları niçe zabt edeyim”, diyerek kendi emrinden 

çıkmayacak “mü’eddeb ve musallî ü ehl-i ırz âdemler” seçip götürmek 

istediğini söyleyince paşa, “Âferîn, berhordâr-ı ömr ol. Sen bilirsin" deyip 

takdir eder.  

Evliya 80 nefer “mü’min ü muvahhid ve perhîz-kâr âdemler” toplar ve 

her birini paşaya gösterir.  Paşa dünya kadar hazz eder ve bir kese harcırah 

verip, "Göreyim sizi, ırz u nâmûs-ı Muhammedî ile olup Evliyâ'mın sözünden 

taşra taş koparırsanız sizden baş koparırım. Varın Allah işiniz âsân ide",  diye 

hayr du‘âlar eder. 

Melek Ahmed Paşa Sarı Ali Ağa adlı bir adamını da Isfahan’daki Şah 

Abbâs’a elçi olarak gönderir. Ertesi gün Melek Paşa Murtaza Paşa’nın ağasına 

on kese para, bir at ve mektûplar verip, Evliyâ Çelebi ile Rûmiyye’ye, oradan 

Tebrîz'e ve ondan sonra da Bağdâd'a gidersin, diye tenbih edip gitmesine izin 

verir. Ardından İran’ın yağmaladığı koyunların tahsil edilmesi için gelen 

veziriazamın ağası Ömer Ağa'ya “İnşâallah bu koyunları tahsîl ederiz. Sizler 

buyurun der-i devlete” deyip beş kese para ve bir Gürcî köle ve bir baş 

küheylân at verip Âsitâne'ye yollar. Koyunları yağmalandığı için şikâyete 

gelen Pinyanişî beyine ve a‘yânına da “Siz dahi Evliyâ Çelebi'yle yarın 

gitmeğe hâzır olun", emrini verir.  

Melek Ahmed Paşa Evliya’yı tekrar çağırıp, “Evliyâm, yolun üzre olan 

Acem sultânlarına uğradıkda hüsn-i ülfet edüp Acem ülkesinde durmayup 

hoşnudlar mıdır ve adl-i adâletleri var mıdır ve Âl-i Osmân'a yine ke'l-evvel 

muhabbetleri olup Osmânlı isterler mi tecessüs eyleyüp her husûsda ârifâne 

anların ahvâllerine vâkıf ol”, diye emreder.  

Paşa’nın Evliya’ya nasihatleri devam eder. Evliya Rûmiyye hânı Genc 

Alî Hân ile hüsn-i zindegâne edip, bir gün önce Pinyanişî'nin kırk bin koyunun 

tahsîl edecektir. İstanbul’daki sadrazam değişikliğinden dolayı Melek Ahmed 

 

 

54EÇS, 4. kitap, s. 166-167. 
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Paşa azl olunacağını tahmin etmektedir. Bu yüzden İranla olan meselenin 

süratle hallolunmasının iyi olacağını düşünmektedir. Buna göre Evliya 

Dümbülî Hânına bir at ve mektup götürecek ve Murtaza Paşa’nın kardeşini 

kurtaracaktır. Tebriz Hânı’na da eğerli bir at ile yeleğendez bir at ve bir 

cevahir hançer hediye götürülecek, onunla hüsn-i ülfet ederek iyi ilişkiler 

kuracaktır. Tecrübeli bir devlet adamı olan Kırçıl Kayıtmaz Hân hanlar 

hanlığı, sipehsalarlık ve veziriazamlık yapmış “bir müdebbir-i kâr-âzmûde 

İrân-zemîn şâhı veziridir”. Melek Ahmed Paşa Bitlis Hanı ile savaştığı zaman 

İran’da “hayli gulgule” olmuş, Kayıtmaz Han Osmanlı ile çatışmak isteyenleri 

belli ki yatıştırmıştır. Bu iç savaşı Evliya’ya soracak olurlarsa bildiği gibi 

anlatacaktır.  

Evliya İran’da görevini tamamladıktan, Murtaza Paşa’nın kardeşini ve 

mataracasını kurtardıktan sonra Bağdad’a gidecek ve Melek Paşa’nın 

gönderdiği cevahirli kılıç, hançer ve tirkeşten müteşekkil hediyeleri takdim 

edecektir. Paşa Evliya’nın gittiği yerleri temaşa etmek merakını bildiği için 

olsa gerek “Bağdâd'da çok eğlenme. Hemân avdetde Şehrizol'dan ve Hak 

Ahmed kal‘asından ve Zâlim yaylasından ve Harîr ü Ardalân vilâyetlerinden 

ve Hakkarî içinden Van'a tiz gel”, diye tenbih eder.  

Evliya Çelebi, hediyeleri ve nâmeleri ve yetmiş aded atlas kiseli 

mektûbları teslim alır. İran Şahı’na gidecek olan Sarı Ali Ağa da şaha, şahın 

vezirine ve validesine takdim edilecek hediyelerle yola çıkar. Hazırlıklarını 

tamamlayan Evliya 11 Eylül 1655’te (1065 Zilkadesinin 10. günü) Rumiyye 

üzerinden Tebriz gitmek üzere hareket eder. Evliya da bizzat kendisinin 

seçtiği “yüz aded pâk u müsellah ‘Benem, diğer nîst!’ diyen şehbâzlar” ve bir 

katar katırı ile “azm-i diyâr-ı Acem” eder. Evliya’ya ayrıca Murtaza Paşa’nın 

ağası Ali Ağa yüz aded yiğit ile refaket etmektedir. Ayrıca koyunları çalınan 

Pinyanişi ayanlarından 100 nefer adam da elçilik heyetine dâhildir. İran’a 

giden heyet böylece 500 kişiye ulaşmıştır. Melek Ahmed Paşa’nın hayır 

duasını alıp veda eden heyet doğu yönünde ilerler. Edremit bağları sağ 

taraflarında olmak üzere Nergök Gediği’ne oradan Veng-i Verek menziline 

ulaşırlar. Burası 300’den fazla ruhbanı olan büyük bir Ermeni kilisesidir55. 

500 kişilik elçili heyetine burada ziyafet çekerler. Elçilik heyetindeki ağalara 

birer vaşak postu hediye ederler.  

Sabahleyin harekete geçen heyet Verekdağı ormanını güçlükle 5 saatte 

aşıp Hündüsten köyüne, oradan Vankulu Çayırı’na, oradan da Süleyman Bey 

Çayırı’nı geçip Hoşâb Kalesi’ne gelir. Burası Mahmûdî Beyleri’nin 

 

 

55 Evliya, “Bu diyâr Ermenîstân olmağile cemî‘i kenîselerine veng derler”, diyor. EÇS, 4. kitap, 

s. 170. 
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hükmünde muhteşem bir kaledir56. Evliya kaleyi etraflıca anlatır. Kale 

hâkimi o sırada İbrahim Bey’dir. Bitlis Hânı ile olan savaşa katıldığından 

Evliya ile tanışmaktadır. Elçilik heyetine ziyafet çeker. Evliya’nın anlattığına 

göre Mahmûdî Beyleri Kanuni’nin 1548’deki ikinci İran seferinde hizmet 

ettiklerinden dolayı toprakları kendilerine yurtluk ve ocaklık olarak 

verilmiştir57. Hoşâb kalesinde bir gece misafir olan Evliya ve refikleri 

İbrahim Bey’den çeşitli hediyeler alıp sabahleyin yola koyulup Davdan köyü 

menziline varırlar. Burası Mahmûdî aşireti köylerinden biridir. Bir çimenlik 

yerde çadırları kurarlar. Köy halkı askere kuzu, karaca, sığın ve yaban 

koyunları getirip ziyafet çekerler. Ancak Evliya’nın ilgisini süt, darı ve 

tereyağından yapılan “pohın” dedikleri yemek çeker58.  

Kuzeye doğru yollarına devam eden heyet Erçek kalesine varır. Erçek 

beyinin ziyafetine katılırlar ve ve hediyelerini alırlar. Buradan aldıkları 

kılavuzların sevkiyle yollarına muhalif olmakla beraber “davete icâbet” 

diyerek cânib-i şimâle meyyâlce dağlar ve dereler aşıp Abagay kalesine vasıl 

olurlar. Burası da Mahmûdî Beyi hükmündedir59. Buradan yüksek bir dağ 

üzerinde küçük bir kale olan yerli halkın Karaca Kale dedikleri Karahisar’a 

ulaşırlar. Mahmûdî beylerinden Evliya Bey adlı Evliya’nın adaşı bir beyin 

hükmünde yurtluk-ocaklıktır. Elçilik heyetine büyük bir ziyafet veren Evliya 

Bey’in Evliya Çelebi’nin parmağındaki zümrüd mühür yüzük dikkatini çeker. 

Evliya, “Ferîd hattıyla damlalı zümürrüd üzre yazılmış bir hâtem idi kim Hâ-

 

 

56 Farsça kitabesine göre 1642 yılında Mahmûdî Beyi Sarı Süleyman tarafından yaptırılan kale 

Evliya’nın gördüğü sıralarda daha çok yenidir. Bkz. Abdüsselam Uluçam, “Hoşâb Kalesi”, 

TDVİA, c. 18 (1998), s. 247-248. 
57 Yurtluk-ocaklık sancaklar bölgenin fethi sırasında hizmet ve itaatlerinden dolayı eski 

sahiplerine tevcih edilmiş ve sancakbeyiliği belli bir ailenin elinde bulunan sancaklardır. 

Bunlarda, sancakbeyi, umumiyetle ölünceye kadar görev yapmaktadır. Fakat bir kusuru veya 

suçu sabit görüldüğü takdirde yerine kardeşlerinden veya oğullarından biri atanabilmektedir. 

Bu sancaklarda, klâsik sancaklarda olduğu gibi tahrir yapılmakta ve tımarlı sipâhi 

bulunmaktadır. Ancak sancakbeyiliğini elinde bulunduran ailenin üyelerine bazı imtiyazlı 

zeâmet ve timârlar verildiği görülmektedir. Ayrıca sancakbeyileri kendilerine tahsis edilen 

hasları tasarruf etmekte ve sefer zamanında sancağı sipâhileriyle ve kendi “kapu halkı”  ile 

beraber savaşa katılmaktadır. Bkz. Ünal, “Yurtluk-Ocaklık”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 

2011.  
58 “Meğer bu diyârda pohın mu‘teber ta‘âm imiş. Anınçün her müsâfire ikrâm içün pohın 

yedirirlermiş. Ammâ ba‘zı Kürd veled-i zinâları, "Pohın yer misiz?" deyü pohından sormağa 

başladıklarından bizim asker dahi bed ismi var deyü pohından yemez oldular. Ammâ hakkâ ki 

lezîz ta‘âm idi”, EÇS, 4. Kitap, s. 171. 
59 Abagay 18. yüzyılda Van’a tabi yurtluk-ocaklık sancaklar arasında görülmektedir. Bkz. 

Orhan Kılıç, “Van Eyaleti'ne Bağlı Sancaklar Ve İdari Statüleri (1558-1740)”, Osmanlı 

Araştırmaları, sayı XXI, İstanbul 2001, s. 189-210. 
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tem-i Tay60 bile eyle bir hâteme mâlik olmamış idi”, diyor. Evliya Bey, Evliya 

Çelebi’nin mühü yüzüğünü görmek ister. Evliya yüzüğü adaşına verir. Evliya 

Çelebi’nin mühründe kâfiyeli olarak Farsça, “Mühr ez re'îs-i etkıyâ vü 

enbiyâ/Dâred ümmîd-i şefâ‘at Evliyâ” yani “Muttakiler ve enbiyâlar 

sultanıdır mühür. Bütün veliler andan şefaat ümit ederler”, yazmaktadır. 

Karahisar Kalesi hânı bu seci’li yazıya bayılır ve mührü Evliya Çelebi’den 

ister. Evliya, “Hânım, bu sec‘ bana uğurdur, başkasına uğursuzluktur”, 

diyerek mührünü kurtarmak isterse de adaşı “Evliyâ ve enbiyâ nahs olmaz. 

Sen dahi vü men dahi hâssu'l-hâs Evliyâyız ve bizler sa‘d-ı ekber halk olun-

muşuz. Elbette bu mühre baş urdum”, diye ısrar edince dayanamaz ve “Safâ 

nazar hânım, mübârek bâd”, deyip mührü takdim eder. Evliya Bey çok sevinir 

ve “Tiz Evliyâ Çelebi karındaşımıza beş yüz gûsfend-i (koyun) Mahmûdî 

verin", der. Ayrıca bir semmûr kürk ve bir murassa‘ şeyhânî kılıç ve bir 

Mahmûdî at verir. Murtazâ Paşa ağasıa ile Melek Ahmed Paşa ağasına da birer 

at ihsân eder.  

Yarar kılavuzlar alıp kuzey doğuya doğru gidip Pasik Ağa köyüne 

gelirler. Burası Mahmûdî Evliya Bey’in köyüdür. Yine doğuya gidip 

Mellahan menziline varırlar. Burası bin haneli bir Şâfi‘îyyü'l-mezheb Ekrâd 

köyüdür. Evliya Bey burada cennet bağı gibi bir bağ inşa ettirmiştir. Kethüdası 

elçilik heyetine bu bahçede büyük bir ziyafet verir. Burada da Evliya Bey 

adaşına kaplan postları hediye eder. Evliya Çelebi 500 adet koyunu satılması 

için Van’a gönderir. Mellahan’dan hareketle Pinyanişi kalesine varırlar. 

Burası küçük bir kaledir. Evliya, dağlarında yaban koyunları, vaşak ve at 

kadar kaplanı olduğunu kaydediyor. Pinyanişi “kavmi” elçilik heyetine ikram 

eder. Evliya Pinyanişi halkından bahsederken, “Aklı gözünde, sâdıklık özünde; 

şemşîr belinde, hançer elinde âteş-pâre âdemlerdir ve gâyet ankâlardır ve hîle 

vü hud‘adan berîlerdir”, diyor61. Van’dan beraber geldikleri 100 nefer 

Pinyanişi atlısı burada kalır. Fakat 19 Pinyanişi kılavuzluk etmek üzere elçilik 

heyetiyle beraber gider. Acem tarafına yollarına devam eden elçilik heyeti 

Rûbâcık Sultan menziline varır.  

Sonraki durakları Safevilerin elindeki Kotur kalesidir. Burası küçük bir 

kaledir. Kale altında çadırlarını kuran Evliya’nın elçilik heyeti kalenin 

dizçöken ağası ve eşik ağası gelip elçilik heyetine büyük bir ziyafet verirler. 

Ertesi sabah 50 dizçöken muhafız alan heyet Muhammedî Deresi adlı yeri 

geçip Şah Gediği denilen mahalle varırlar. Burası daha önce Osmanlı-İran 

 

 

60 Hâtim et-Tâî, Arap, İran ve Türk edebiyatlarında cömertlik timsali olarak tanınmış Cahiliye 

dönemi Arap şairlerinden biridir. Tay kabilesine mensup olduğu için bu adla anılır. Bkz. 

Süleyman Tülüce, “Hâtim et-Tâî”, TDVİA, c. 16, (1997), s. 472-473. 
61 EÇS, 4. kitap, s. 173. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

814 

hududu olan alçak bir dağdır. Kotur daha önce Osmanlı hâkimiyetinde 

olduğundan Evliya İran tarafında kalmasını kabullenememekte ve tekrar 

Osmanlı eline girmesini temenni etmektedir.  

Sonunda 1065 Zilkadesinde Acem ülkesine ayak basarlar. Evliya gün 

vermiyor ama Zilkade’nin 10. günü (11 Eylül 1655) Van’dan hareket 

ettiklerine göre 10-12 gün zarfında Kotur’a varmış olmaları gerekir. Bu 

mesafe bugün 300 km civarındadır.  

Şah Gediği’nden sonra Albak kalesine varırlar. Albak, bir dağın 

yamacında küçük bir kaledir. Oradan kuzeye doğru Celu ve Sanasun 

kasabalarını geçerek Karnıyarık kalesine ulaşırlar. Bu kalenin altındaki bağlar 

yanında çadırlarını kuran Evliya ve arkadaşları bu şirin kasabayı gezerler.  

Karnıyarık kalesinden hareketle Hobaş kasabası menziline varırlar. 

Evliya seyahatnamesinde iki satır boş bırakmış, anlaşılan hatırlayamadığı bazı 

yerlere de uğramışlardır. Hobaş’da çadır kurup geceyi orada geçirirler. Burası 

Tesuy şehri nahiyelerinden biridir. Oradan kuzeye doğuru gidip Berdük 

kalesine ulaşırlar. Bu kale İran’da olmakla beraber Pinyanişi aşireti 

hükmündedir. Yaylakları İran’a tabi Avşar boyu ile komşudur. Evliya ve 

heyeti davet üzerine kaleye uğrayıp Melek Ahmed Paşa’nın “mektûb-ı 

muhabbet-üslûblar”ını verir. Berdük kalesinde cümle Pinşanişi karşılmaya 

çıkar. Çadırlarıyla bağlarında misafir olurlar. Kalenin güneyinde Dadan nehri 

kenarında 300 haneli küçük bir kasaba vardır. Pinyanişi’nin bu rabatta 3 bin 

gençleri (fetaları) vardır. Amma diyor Evliya, “diyâr-ı Acem'e girüp şâhın 

hânlar hânını defa‘ât ile bozmuşlardır”. Şerlerinden Rumiyye, Tebriz ve sair 

hanlar korkup Pinyanişi’ye zahire, atlar ve kumaşlar hediye ederler, diyor62.  

Pinyanişi ileri gelenleri Evliya’nın İranlılar tarafından sürülüp 

götürülen koyunlarını tahsil için geldiğini bilmektedirler. Bu sebeple Evliya 

ile birlikte Rumiyye Hânı’na gitmek isterler ancak Evliya, “Biz yine sizin 

koyunlarınız içün, niçe Acem sultânlarına Van vezîrinden mektûblarımız 

vardır, dahi çok dolaşırız. Siz sonra Rûmiyye'ye geliniz”, diyerek bunu önler. 

Çünkü Evliya İran şehir ve kalelerini dolaşarak gitmektedir. 

Oradan hareketle Hine kasabasına varırlar. Evliya 300 haneli bu kasaba 

halkını Kürd ve Ermeni olduğunu ve iki kılıç altında63 olduğundan her iki 

tarafa da öşür verdiklerini kaydediyor. Hine’den doğuya doğru giderek 

Gâzîkıran Ekrâdlarına tâbi fakat Acem’e öşür veren Harîr kasabasına, onu da 

 

 

62 EÇS, 4. kitap, s. 174. 
63 İki kılıç altında olmak, serhadlerdeki bazı köylerin hem düşman tarafına hem de Osmanlı’ya 

vergi veriyor olması demektir. Evliya Çelebi serhadlerdeki köyler için bu tabiri kullanır. EÇS 

7. Kitap, s. 75; 5. Kitap, s. 272.  
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geçip Gazikıran Kalesi’ne varırlar. Gâzikıranlılar da Pinyanişi kavmindendir. 

Pinyanişilerin yarısı Osmanlı’ya diğer yarısı Safevilere tâbirdirler. Evliya 

Gâzikıranlılar için Cuma günü hutbede önce Âl-i Osman’ı sonra İran Şahını 

yâd ederler ammâ Âl-i Osmân'a ziyâde muhabbet ederler, diyor.  

Isfahan’da Şah’a elçi giden Sarı Ali Ağa 200 atlı ile burada Evliya’nın 

heyetinden ayrılır. Evliya da Azerbaycan tarafına yönelir. Güneye yönelen 

Evliya Kuyâh Deresi menziline varır. Burası Acem’in Çevlân Sultan 

hududunda Gâzikıran ile aralarında Kuyah Deresi Şah Gediği’dir. Batı tarafı 

Osmanlı’ya tâbi Gazikıranlılardır. Kuyâh Deresi cennet gibi bir yerdir. Evliya 

bu derenin Cigalazâde Sinan Paşa’nın Serav muharebesinde mağlup olduktan 

sonra firar ederken Acemlerin Osmanlı askerlerini kırdığı dere olduğunu 

kaydediyor. Evliya, o savaşta şehid olan Osmanlı ümerasından bazılarının 

mezartaşlarını dikili olduğunu görmüştür. Evliya sebebini sorunca “Tebrîz ve 

Rûmiyye hânlıkları Osmânlı destinde iken yazmışlardır”, cevabını alır. 

Oradan güneye doğru hareketle Harîr ve Ardalân dağları eteğinde Çevlân 

Sultan menziline ulaşırlar. Burası yüksek bir dağın eteğinde bin haneli büyük 

bir kasabadır. Bu Çevlân Sultan aslı Gâzîkıran Kürdlerindendir. Şâhdan tâc 

giyüp sultân olmuşdur. Evliya Melek Ahmed Paşa’nın mektubunu verir. 

Öpüp, kırâat etdirüp mektupta yazılan husus malûm olunca, “Vallah men 

Pinyanişden bir gûsfend aparmamışam. Ancak Rûmiyye hânıyla şehirlerin 

talava durmuşum” diye cevap verir. Evliya, Çevlân Sultan’a Rûmiyye hânı 

dîvânında görüşelim, deyip konağına gider. Sabahleyin hediyelerini alıp 

güneye doğru gidip Avşarlı Sultan menziline ulaşırlar. Avşarlı Sultan da 

Evliya ve heyetini istikbale çıkıp bağına kondurup ziyafet verir. Evliya’nın 

verdiği mektubu alır ve okuduktan sonra “Belî ber-ser ü çeşm. Sizinle Rûmiyye 

dîvânında görüşürüh”, diyerek hüsn-i dil gösterrir. Evliya onun için “Aslı 

Türkman âdemîsindir Osmânlı zulmünden firâr edüp şâhdan tâc geymiş on 

bin Türkmana mâlikdir kim Harîr dağlarında yaylalanırlar, mün‘im âdemleri 

vardır. Kendi beş yüz hâneli câmi‘ ve hân u hammâmlı kenddir, bâğ u bâğçesi 

cihânı dutmuşdur”, diyor64. 

Evliya Çelebi burada sosyolojik bir gerçeğe parmak basmaktadır. 

Osmanlı idaresi, genel olarak çiftçilikle uğraşan köylüler lehinde 

düzenlemeler yaptığı gibi ve vergi konusunda ağır baskılar uyguladığından 

konar-göçerler zaman zaman yönetime muhalif olmuşlardır. Gerçi Osmanlı 

idaresi konar-göçer zümreler için de kanunnâmeler tanzim etmiştir fakat 

bunlar daha çok onların hayatını tahdid edici mahiyette; yazın şu yaylakta 

yaylayacak, kışın şu kışlakta kışlayacak, şu yoldan gidecek ve bu yoldan 

 

 

64 EÇS, 4. Kitap, s. 176. 
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dönecek şeklindedir. Birçok sancak kanunnâmesinde zirâatle uğraşan 

çiftçilere ve ekinlerine zarar verecek olan hayvanât sahiplerinin nasıl 

cezalandırılması gerektiği anlatılmaktadır65. 16. yüzyılın başlarında 

Safevîler’in kışkırtmaları üzerine baş gösteren Şah Kulu isyanlarında 

Türkmenlerin yer almalarının en önemli sebeplerinden biri budur66. Safevi 

idaresi ise konar-göçerlere daha çok itibar ediyor, sancaklar (sultan) ve 

beylerbeyilikler (hânlık) veriyordu.  

Evliya Avşar Menzili’nden hareket ederek güneye doğru gidip Biredos 

Sultanı menziline ulaşır. Biredos beyi pek yaşlı olduğundan Evliya’yı 

kethüdası karşılar. Evliya kendisini evinde yatağında ziyaret eder. İhtiar sultan 

Evliya’yı çok iyi karşılar. Evla Biredos için “Kasabası gâyet ma‘mûrdur. Beş 

câmi‘i var ammâ Kızılbaş-ı bed-ma‘âş olduklarından câmi‘lerinin 

cemâ‘atleri yokdur”, diyor67. 

Biredos’tan güneye doğru giden Evliya ve heyeti Enzelî Sultan 

menziline gelir. Enzelî Sultan Şah II. Abbas’ın “çerağ-ı efrûhtesinden”68 ve 

Kehrevân diyarından bir zatdır. Evliya’nın yüzüne karşı Osmanlıları medh 

eder ve onu kendi sarayında misafir eder. Melek Paşa’nın kendisine mektub-ı 

muhabbet göndermesinden çok hoşlanır. O da, “İnşâallah Rûmiyye dîvânında 

sizin ile müşerref oluruz”, der. Evliya oradan kıble yönünde 5 saat gidip Enzelî 

Sultan hududunda Şah İsmail vakfı olan Habbena kasabasına gelir. Bin haneli 

halkı Kürd ve Ermenî ve Gökdolak olan bir kasabadır. Oradan yine güneye 

giderek Harîr Sultan meziline ulaşırlar. Sultan kendi avda olduğundan 

kethüdası Evliya’yı karşılar ve sultanın sarayında ağırlar. Sultan avdan 

dönüşte Evliya’yı "Bre emmim oğlu cânım, bre hoş geldin!" diyerek “âşinâyî 

kelimâtlar” eder. Evliya sebebini anlamakta gecikmez; sultan “Türkman 

âdemlerinden Kızıklı kabîlesinden” biridir. Yedi bin kadar adamıyla 

Şehrezûl'dan Acem'e gelmiş şâhdan tâc giyip sultân olmuştur. Evliya mektubu 

verince yüzüne gözüne sürer ve Evliya’ya okuyun der. Evliya mektubu 

okuyup mefhumu anlaşılınca,  “Vallahi biz Rûmiyye hânıyla Pinyaniş'i 

urduğumuzda yigirmi sultân idik. Aldığımız koyunları güzel şâhımız ‘Verin!’ 

derse ‘Baş yüz üstüne’”, diye cevap verir ve belindeki kılıcı Evliya’ya 

bağışlar. Evliya almak istemez “Osmanlı arasında ayıpdır”, der. Sultan, “Hey 

 

 

65 “Ve cerâim-i hayvanât içün dahi ya at veyâ sığır ekine girüp ziyânlık eylese her sığır veyâ at 

başına beşer akça cürmün alalar ve ekin sahibinün ziyânlığın dahi ödeyeler ve beşer ağaç dahi 

uralar her hâneden maktû' akça almayalar”, Ünal, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara 

1999, s. 183. 
66 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, 3. baskı, Isparta 2014, s. 29. 
67 EÇS, 4. Kitap, s. 176. 
68 Şahın çerağını yakmış yani şahın sarayında yetişmiş manasına. 
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kurbân olayım Osmânlı sana!” deyip başka bir kılıç ve bir kara çabuk at 

hediye eder. Rûmiyye'ye geleceğini söyler. 

Evliya burada şöyle bir açıklama yapıyor: “Bu bâlâda tahrîr olunan 

yedi aded sultânlar cümlesi Ahmed Hân ve Mustafâ Hân asrında Âl-i Osmân'a 

tâbi‘ onar bin Türkman'a mâlik Türkman beğleri idi kim Harîr ve Ardalân 

dağların yaylalanırlardı. Ba‘dehû Sultân Osmân fetretinde ve Murâd Hân 

cülûsu Kızılbaş Tebrîz'e ve Rûmiyye'ye istîlâ edüp bunlar cümle şâha tâbi‘ 

oldular. Ammâ cümlesinden haber aldım, yine Âl-i Osmân'ı isterler”69.  

Melek Ahmed Paşa’nın Evliya’ya verdiği görevlerinden birisi de 

yukarıda bahsettiğimiz gibi Acem Sultanlarını (sancakbeyilerini) yani daha 

önce Osmanlı’ya tabi iken İran’a meyl etmiş İran ümerasını yoklayıp 

Osmanlıya temayülleri olup olmadığı öğrenmektir. İranla muhtemel bir savaş 

durumunda konar-göçer tabanlı ümeranın tavrı önemlidir. Daha önce Kanunî 

Sultan Süleyman ve III. Murad dönemlerindeki savaşlarda da iki tarafın da 

birbirinden ümerâ celbine çalıştıkları malumdur70.  

Harir Sultan menzilinden doğuya doğru yoluna devam eden Evliya ve 

heyeti Harmanşahî menziline varır. Burası da Rûmiyye hânı hükmünde ve 

Rûmiyye sahrâsında mamûr bir kasabadır. Buradan “bir mütekellim ve sâhib-i 

vakâr” adamıyla Rûmiyye hânının kethudâsına haber gönderir. Oradan, 

“Ale's-seher hareket buyurup teşrîf etsinler”, diye haber geldiği gibi üç araba 

yükü yiyecek, içecek ve meyveler gelir. Eğlenmeden yollarına devamla 5 saat 

sonra Rumiyye’ye ulaşırlar. Rumiyye Hânı’nın adamı Evliya’ya hoş geldin 

makamında bir muhabbetnâme getirir. Evliya “ırz-ı Âl-i Osman içün” bir 

haylice şey verdiği gibi bir Kaya Sultan yağlığı (destmâl) içinde hâna bir 

muhabbetnâme gönderir.  

Ertesi sabah elçilik heyetindeki herkes silahlarını kuşanır, tören 

elbiselerini giyerler, Evliya Murtaza Paşa’nın ağası ile atbaşı beraber, 

önlerinde üç yedek küheylan olduğu halde cümle 250 kadar yiğitle şehre 

doğru ilerlerken karşı taraftan bir tören kafilesi kös ve davullarını çalarak 

elçilik heyetini karşılamağa gelir. Alaylar birbirlerine yaklaşınca Evliya ile 

Murtaza Paşa’nın ağası Ali Ağa atlarını ileri sürüp Rumiyye Hânı ile at üzere 

görüşürler, muhabbet üzere âşinalıklar ederler. Hân, “Safâ gelmişsüz ve hoş 

gelüp yüz basa gelmişsüz”, deyince Evliya, “Yahşi esen emân bulup güler 

cemâlinizin şem‘-i münevverine muhabbet ile pervâne olmağa gelmişiz”, der. 

 

 

69 EÇS, 4. Kitap, s. 177. 
70 Bu konuda bkz. Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul 1962; 

Mehmet Ali Ünal, “Osmanlı-Safevî Geriliminde Doğu Anadolu Beyleri”, Tarihi ve Kültürel 

Yönleriyle Bitlis, Ed. Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş, c. I, Ankara 2019, s. 151-164. 
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Han bakar ki, Murtaza Paşa’nın ağasından bir söz işitmeyince Evliya ile atbaşı 

beraber olup, “Kânûn-ı İrân-zemîn değildir kim, hânlar akrânlarından gayre 

istikbâle çıkalar. Men Osmânlı'ya muhabbeten karşu çıkmışam”, deyince 

Evliya, hânın “derûnunda gurûriyyet ve müdemmağlık alâmeti” olduğunu 

anlar ve “Hânım Hak seni hatâdan saklasın. Hazret-i Resûl-i Kibriyâ'nın 

Ekremu'z-za‘îfe hadîs-i şerîfine imtisâlen müsâfirinize ikrâm etmeğe gelüp 

deryâ-dillik eylediniz”, nevinden sözlerle sohbete devam eder. Askerler 

çevgân71 oynayarak Toprak Kaleye yakın vardıklarında bir saat mesafede 

şehir halkından binlerce insanın istikbale çıktıkları görülür. Anayolun sağında 

ve solunda binlerce insan ve subaylar selâma durmuşlardır. Şehre girerken 

kaleden top atışlarıyla birlikte muhteşem bir törenle karşılanırlar. O zamanın 

âdetince bu tür törenlerde ihtişam ve kudret göstermek için devletlerin özel 

gayret sarfettikleri malumdur. Evliya ve heyeti Rumiyye kalesini ve etrafı 

“seyr ü temâşâ” ederek hânın sarayına girerler. Evliya Hânla kucaklaşır. Hân 

bir tarafına Evliya’yı bir tarafına Ali Ağa’yı alır. Peşkirler, makrameler gelir. 

Meydana sâfi fağfurî tabaklar ile 20 çeşit pilav, 20 kâse çorba gelir. 

Çaşnigîrbaşı yemekleri dağıtır. Evliya Acem’in pilavından başka yemekleri 

güzel (memdûh) değildir, diyor. Gerçi büryân kebabını da beğenmiştir. Ama 

başka yemekleri olmadığından “Kızılbaş-ı bed-ma‘âş derler”, diyerek ma’âş 

kelimesinin maişetle alakalı anlamı ile nazire yapıyor. Evliya sarayda eğitim 

gördüğünden Osmanlı sarayındaki yemeklerle İran mutfağını mukayese 

ediyor. Yemeyi, içmeyi seven Evliya Çelebi seyahatnamesinde yemekler, 

sofralar ve ziyafetler hakkında fevkalade tasvirler yapar. Nitekim Rumiyye 

Hânı’nın ziyafetinde hoşaf gelmemesi de Evliya’yı şaşırtır. “Niçe ta‘âmlar 

tenâvül olunup destehânlar kalkup hoş-âblar gelmedi”, diyor. Çünkü 

Acem’de hoşaf ve zerde memdûh değildir, diyerek bunun mezheple alakası 

olduğunu düşünüyor: “Zîrâ hoşâbı Hazret-i Osmân te’lîf etdi. Zerdeyi Yezîd'in 

pederi Mu‘âviye ibn Ebî Süfyân peydâ etdiğinden bu iki ni‘met ülke-i Acem'de 

memdûh değildir. Ammâ niçeler nihânîce yerler”. Yemek sonunda Hân ile 

Evliya’ya leğen ve ibrik gelir, “âyîn-i Osmânî üzre” ellerini yıkarlar. Diğerleri 

ucu ıslanmış makramelerle ellerini silerler. Kızılbaş nökerleri ise ellerini 

koltuk altlarına silerler. 

Yemek bitince Evliya Melek Ahmed Paşa’nın mektubunu koynundan 

çıkarıp öperek Rumiyye Hânı’na verir. Han da "aleykümü's-selâm", deyip 

öpüp başına koyup ayağa kalkar. Haliyle cümle “huzzâr-ı meclis ve erbâb-ı 
 

 

71 Ortaçağda Ortadoğu ve Uzakdoğu saraylarında oynanan ve bugünkü polo oyununa benzeyen 

at üstünde oynanan top oyunu. Çevgen ve çöğen şeklinde de geçen bu tabir edebiyatta da 

kullanılmıştır. Çevgân oyunu Bizansta, Perslerde, Greklerde, Selçuklularda ve Osmanlılarda 

görülmektedir. Evliya Çelebi çevgân oyununun Türklerde nasıl oynandığına dair izahat 

vermektedir. Bkz. EÇS 4. Kitap, s. 83. 
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dîvân” da ayağa kalkar. Han nâmeyi onlara gösterir ve münşîye verip 

okutturur. Mektubun mefhumu malum olunca Hân: “Evliyâ akam. Sen hoş 

gelmişsen, sen safâ gelmişsen”, deyip kendi açısından konuyu anlatır. Önce 

Pinyanişi aşireti İran topraklarını yağmalamıştır. Durumu o sırada Halep’te 

olan sadrazam İpşir Paşa’ya bildirmişler fakat o oralı olmamıştır. Bunun 

üzerine Tebruz Hânı’nın emriyle Çevlân Sultân ve Biredos Sultân ve gayrı 

sultânlar 20 bin asker ile bu defa Pinyanişi aşiretini yağmalamışlar ve 20 bin 

koyun almışlardır72. Yirmi bin koyun lafını duyan Pinyanişi aşireti ileri 

gelenleri "Hayır kırk bin koyunumuz ve yüz elli âdemimiz gâ’ibdir. Cümlesin 

siz aldınız.." deyü feryâd edüp "Şâha gideriz", derler. Bunun üzerine Evliya 

“Bre âdemler ne feryâd edersiz. İnşâallah hân devletinde koyunlarınız 

mütehassıl olunur. Sabr edin, çıkın taşraya”, deyip Pinyanişi aşireti 

mensuplarını dışarı çıkarır. Hân ile zânû-be-zânû oturup yalnız kalır.  

Hânla yalnız kalınca Evliya iki devlet arasında Sultan Murad Han’ın 

Bağdad’ı fethi sonrasında Şah Safi ile sulh antlaşması yapıldığını hatırlatır. 

Genç yaştaki Rumiyye Hânı antlaşmanın yapıldığı dönemde küçük yaşta 

olduğundan hatırlamadığını söyler fakat bizim Hoca Nakdî ve Hacı Kurbân 

Kulı yahşı bilir, deyip onları çağırtır ve antlaşmayı sorar. Onlar da antlaşmayı 

getirirler ve 20 madde üzerine yazıldığını söylerler. Sulh antlaşması Sultan 

Murad’ın Şah Safi’ye verdiği bir ferman olarak formüle edilmiştir.   

“Ben kim hâdimü'l-haremeyni'ş-şerîfeynin mevlâ mülûkü'l-Arab ve'l-

Acem. Sen ki İrân-zemîn şâhı geçinür Şâh Safî bahâdır aslahahullahu'l-

melikü'l-kâdir, ‘Kırk sene sulh u salâh ola’ deyü ricâ etmişsin. Ve yigirmi sene 

ve yigirmi mâdde üzre akd-i sulh rızâ-yı hümâyûnum olup”, diye 

başlamaktadır. Antlaşmanın ilk maddesinde “Mevâdd-ı evveli oldur kim 

tarafeynden urguncu ve yağmacı ve talancı olmaya. Ele gelirse tarafeynden 

hakkından geline”, ikinci maddesinde ise “Asker çekilüp kerrenây u nefîr ile 

top u tüfeng atılup ülke urulmaya” denilmektedir.  

Evliya, “Hânım haberine rahmet. İşte bu iki mâdde bize ve size huccet-i 

bürhândır”, deyince hân, ilk önce sulha aykırı işi Pinyaniş kavminin yaptığını 

Rûmiyye kalesi altından “baş apardıklarını” ve koyun sürdüklerini söyler. 

Evliya, “Hânım, Pinyanişli asker çeküp top u tüfeng atarak râygân mı geldi”, 

diye sorunca Hân,  “Yoh, şebhûn ile geldiler” der. Şebhûn gece baskını 

demektir. Evliya hemen hâna, “Hânım, baban cânına rahmet ola. Ya sen İrân-

zemîn şâhının hemin vekîl-i mutlakı ve serdâr-ı mu‘azzamısın. Sulhnâme 

mûcibince niçün yağmacıları ve hırsız Kürdleri dutup haklarından gelmeyüp 

sehel bahâne ile nakz-ı ahd eyledin? Yigirmi aded sultân ile kırk bin asker 

 

 

72 EÇS, 4. Kitap, s. 178. 
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cem‘ edüp top u tüfeng ile ceng ederek alâ melei'n-nâs ahid-şikenlik edüp 

Pinyaniş diyârın harâb edüp kâmil kırk bin koyun ve üç yüz kelle aparılup 

hâlâ bu kadar âdemleri mecrûhdur ve ülkelerini harâb gördüm ve câmi‘lerin 

darabât-ı top-ı kûpdan yebâb görmüş idim”, deyince hân sadece yedi top 

atıldığını söyler. Evliya, “Hânım, top atmasan dahi top-keşânlık etdiğin sulha 

muğâyir işdir" diye cevap verir73.  

Bu cevap üzerine hânın keskinliği azalır (kılağısı düşer) ve rengi 

değişir. Hata yaptığının farkına varır. “Pes muna çâre nedir?" diye sorar. 

Evliya tam fırsat eyip Rumiyye Hanı’nı fena sıkıştırır. “Vallahi hânım, buna 

tedârik oldur kim…”, diye başlayıp, bu sulha aykırı işi Osmanlı padişahının 

duyduğunu ve damadı Melek Ahmed Paşa’yı serdâr-ı mu’azzamlık ile Van’a 

gönderdiğini, Ahmed Paşa’nın başına 40 bin asker toplayıp Bitlis Hanı ile 

cenk edip onu mağlup ettiğini ve şimdi de bu işi karıştırmaya başladığını, 

Diyarbekir, Erzurum, Ahıskave Van eyaletinden 80 bin asker toplayıp İran 

üzerine yürüyeceğini, gece gündüz avcılık eden genç padişah IV. Mehmed’in 

de bir “nev-heves” padişah olduğunu ve amcası Murad Han’ın aldığı Revan 

kalesini feth etmeği düşündüğünü, Acem’in sulhu bozup Mâkü ve Kotur 

kalelerine asker koyarak “ahid-şikenlik” eylediğini bildiğini anlatır. İki devlet 

arasında büyük bir savaşı önlemin çaresinin 40 bin koyunu teslim etmek 

olduğu ikazında bulunur. Aksi halde Osmanlı on yıl bu diyarlardan 

çıkmayacaktır. Evliya, “Âkıbet-endîş bî-garaz kimesneler ile müşâvere edin”, 

tavsiyesinde bulunur. Hân Evliya’nın sözlerinden etkilenmiş ve yaptığın 

hatanın farkına varmıştır. Gözleri nemli, “Her kim bu işi bana etdirmişdir!” 

diye kızmaktadır. Hânın adamlarınan Hoca Nakdî de Evliya’nın haklı 

olduğunu, Osmanlı’nın Mâkü ve Kotur kalesine asker konmasını 

unutmadığını ve bunu “nakz-ı ahd” saydıklarını en iyisi koyunları iade edip 

durumu düzeltmek olduğu tavsiyesinde bulunur74.  

Evliya son olarak hâna “Hânım taht-ı hükûmetinizde olan sultânlara 

vezîrimizden mektûblar getirüp verdim. Anlar, biz hân hazretlerinin emrine 

me’mûruz, deyü cevâb etdiler. Hemân ale's-sabâh anlara çaparlar gönderün, 

gelüp müşâvere idesiz”, deyip temenna ederek izin alır ve hânın 1000 adet 

nökerleri eşliğinde kendilerine tahsis edilen konağa gider. Adamlarına, 

“müeddeb olun” tenbîhinde bulunur. Fakat Murtaza Paşa ağası Ali Bey: 

 

 

73 Fakat Kasr-ı şirin antlaşmasında Evliya’nın bahsettiği maddelerin hiçbiri yoktur. Antlaşma 

konusunda bkz. Özer Küpeli, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), s. 193-202. 
74 “Vallah hânım, elçi Evliyâ akay yahşı danışıh {etdi}. Hakkâ ki bügün cüreğinizi sâdıkâne 

yemiş. Ammâ hânım göresen Osmânlıyı bizim Mekü kal‘asına ve Kotur kal‘asına asker 

koyduğumızu unutmayup ‘nakz-ı ahd’ deyipdir. Hey gur-be-gur olasın, Osmânlı, beli hânım 

hemân birkaç bin gûsfend tahsîl edüp erbabına vireli ve Evliyâ akaya ri‘âyet ideli”, EÇS, 4. 

Kitap, s. 179. 
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“Sultânım bu Acem'in her şeylerine tahammül ederiz ammâ Çâr-yâr-ı Güzîne 

sebb ediyorlar. Korkarız elimizden bir hatâ çıkar. Buna bir ilâc görün. Yohsa 

vallahi bir kaç Kızılbaş-ı teberrâyı katl ideriz” deyince Evliya: “Bre âdemler, 

edebinizle olunuz. Islâh-ı âlem size mi kaldı. Bir kaç gün çârsû-yı bâzâra çık-

man”, diye onları uyarır.  

Rumiyye Hânı’na bir kâğıt yazıp küfr edenlerin kaldırılmasını rica eder. 

Ayrıca kapılarını beklemek için bir dizçöken ağası talep eder. Evliya’nın rica 

talepleri konusunda Rumiyye Hânı derhal tedbir alır, münâdiler çıkarıp 

Osmanlılar burada iken dört halifeye küfr edilmesini yasaklar ve cümle 

“sebbâb u teberrâîleri ve cevellâkî ışıkları”75 Rumiyye’den çıkarır. Evliya, 

“Hamd-i Hudâ bî-dînlerin zebân-dırâzlıkların istimâ‘ etmeden halâs olduk”, 

diyor. 

Aynı gün hân, Evliya’ya bir mükellef oda döşemesi, 20 yasdık, 6 adet 

elvân zerbâf yorgan, girdebâlişler, çeşitli eşyalar, üç boğça elbise, hil‘at, öd, 

amber ve 6 nefer üstâd aşçılarla 6 araba yükü zahire, 10 araba yükü odun ve 6 

araba dolusu meyveler gönderir. Ayrıca kapılarına bir dizçöken ağası gelir. 

Şâhbender bâğına kondurulan Murtaza Paşa ağasına da benzeri malzemeler 

gönderilir.  

Rumiyye Hânı Osmanlı ile sulhu bozma noktasına geldiğini 

kavramıştır. Bu sebeple Evliya’ya normal bir elçiye yapılması gerekenden 

daha fazla izzet ve ikram göstermektedir. İkindi vaktinden sonra hânın eşik 

ağası gelip, “buyurun, sizi hân ister”, deyince Evliya Van ağalarının 

mektupları, Mahmûdî İbrâhîm Bey'in koyun tahsîli içün ricânâme mektupları 

ve Melek Ahmed Paşa’nın hediye gönderdiği iki atı alıp hâna götürür. Atın 

biri altın rahtlı ve cevahirle süslüdür. Diğeri ise “dîbâ zilpûşin yelegendez” 

attır. Genç Rumiyye Hânı atlara bayılır. Evliya, murassa eğerli atı görüp aklı 

gitti diyor. O zaman için değerli atlar en makbul hediyeler arasındadır. Han 

atlardan birine binip meydanda dolaşmaktan kendini alamaz. Evliya hâna,  

“Paşa pederiniz(in) kayser-zemîn atlarıdır. Ma‘zûr buyurup kabûl eylesinler, 

deyü hânıma selâm-ı firâvân edüp bu hüssânları hânıma hedâyâ gönderdi ve 

buyurdular kim eğer hân-ı âlîşân oğlumuzun yanında Pinyaniş fukarâlarının 

koyunları ricâsı geçerse biz anlara çok küheylân-ı Rûm atları gönderirim ve 

dünyâ ve âhiret oğlum olsun. İnşâallah şâhdan ben ana Revân hânlığın ricâ 

 

 

75 Sebbâb, küfr eden demektir. Teberrâî Emevîlerin ikinci hükümdarı Yezid ile onun neslinden 

gelenleri ve taraftarlarını sevmemek yerinde kullanılan bir tâbirdir. Cevellâkî (Cevlekiyye) ise 

Kalenderî dervişlerine verilen addır. Cıvâlek, cuvâlak Farsça, kaba ipten örülü aba demektir.  

Kalenderî dervişleri bu tip aba giyerek saç, sakal, bıyık ve hatta kaşlarını dahi traş ettikleri için 

kendilerine bu isim verilmiştir. Bkz. Nihat Azamat, “Kalenderiyye”, TDVİA, c. 24, (2001), s. 

253-256. 
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ederim. Babası yurdun imâr itsin” deyince bu sözlerden çok mennu olan hân, 

“Melek vezîr babamız olsun. Bizi beyne'l-akrân mümtâz etdi. Allah da anı 

serefrâz eylesin”, diye dua eder. 

Daha sonra Divanhâne’ye geçilince hân, koyunların tahsili zor da olsa 

gerekeni yapacağını ve bu konuda sultanlara münşînin varaklar yazdığını 

hepsinin geleceğini müjdeler. Evliya talep ve ricalarını sıralamaya devam 

eder. “Hânım, bir gün mukaddem bu koyunları tahsîl idesin. Özün kazâ ve 

kaderden halâs olasın. Biz dahi paşa pederine filan kadar bin koyunlar tahsîl 

oldu, deyü haber yollayalım”, deyince hân “Be-ser-i çeşm, ey ömr-i azîzim 

Evliyâ akam!”, diye Evliya’nın talebini kabul eder. Murtaza Paşa’nın ağası da 

gelince nefis yemekler yenilir. Yemekten sonra ikametgâhlarına geldiklerinde 

peşlerinden 300 guruş hamâm akçesi ile bir kara çubuk yorga alaca at 

gönderilir. “Tarz-ı Acemâne licâmı ve zeyni” ile yahşî bir attır. 

Ertesi gün Rumiyye divânında cümle sultanlar (sancakbeyileri) gelir. 

Toplanan 20 bin koyun Evliya’ya teslim olunur. Koyunlar hemen Pinyanişi 

aşireti mensuplarına verilir ve Van’a yollanır. Evliya Melek Paşa’ya “Öşrümü 

ve öşrünüzü alasız ve inşâallah ba‘de'l-yevm tahsîl olan koyunları dahi 

göndermek üzreyüz”, diye mektup yazıp gönderir.  

Paşa’ya koyunların ve mektubun gönderilmesinden hân da memnundur, 

“gam u gussadan sehel âzâd” olmuştur. O gün Evliya hân ile ava çıkar, 

çevgânlar oynarlar Kocağa Sultân adlı azîzin “bâğ-ı hıyâbânı”nda hân 

Evliya’ya cümle sultânlara büyük bir ziyâfet verir. Yemek sonrasında hân 

yanındaki sultanlara, “Evliyâ akaya menim hâtırım içün birer zâd bâğışlarsız. 

Zîrâ kayser-zemîn hânından size ve bize me’mûr olup gelmişdir kim ana ikrâm 

lâzımdır”, der. Hân bu hususu daha şehirde iken tenbih etmiştir. Hemen sekiz 

sultan birer küheylan kara çubuk atlar ile alaca yorga atlar, ikişer kaplan 

postları, beşer parça Keşân kadifeleri, onar parça Gücerat76 kutnuları, 

yirmişer parça Lekkefûrî77 boğasıları verirler. Ayrıca hepsi Evliya’dan gelip 

özür dilerler.  

Ertesi sabah hân Evliya’nın kaldığı konağa gelir. Beraberinde on tabla 

mümessek yemek getirir. Birlikte yerler. Ancak hânda bir telâş vardır, Melek 

Ahmed Paşa’nın şaha elçi gönderip göndermediğini sorar. Evliya da, “Belî 

hânım, Sarı Alî Ağa nâm bir ağa-yı hümâm iki yüz askeriyle ve şâha dörd re’s 

küheylân atlar ile ve muhabbetnâmeler ile şâha hedâyâlar götürüp gitdi”, der.  

Hân: “Hakkâ ki menim çaşıtlarım ahşam gelüp eyle dedi. Cânına rahmet, 

doğru demişsin”, der. Evliya: "Hânım, biz mü’min ü muvahhidiz ve muhibb-i 

 

 

76 Hindistan’da bir bölge.  
77 Bir çeşit pamuklu dokuma. 
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Hânedânız ve huddâm-ı vüzerâyız. Bizde yalan harâmdır…”, deyince hân 

şaha yazılan nâmede ne yazdığını bilip bilmediğini sorar. Evliya da koyunlar 

meselesinin yazılı olduğunu, aynı konu için Sarı Ali Ağa’nın şaha, kendisinin 

de hâna gönderildiğini söyler. Hân iki ellerini dizlerine vurup, “Ey vâveledâ 

ve vaveylâ ey Genc Alî Hân! Hezze başına dehi bir bâğ oladır" deyip aklı 

başından gider. Evliya’nın yanına gelip adetâ yalvarır: “Evliyâ akam anı 

bildim ki sen bir sâfdil merd-i meydânsan. Men garîbem. Menimle Tebrîz Hânı 

Koca Kayıtmaz Hân bu koyunları talav etdiğim içün mene adüvv-i cân ve 

hasm-ı dîn-i îmân düşmen-i yaman olmuşdur. Ammâ buna çâre nedir?” 

Evliya, hâna, sultanlar daha şehirde iken onları toplamasını ve kalan 20 

bin koyunu tedarik etmesini söyler. Evliya böylece 40 koyunun tamam 

olduğunu paşaya yazdığı gibi Tebriz Hânı’na da bir varak yazıp, Genç Ali 

Hân’dan 40 bin koyunun tahsil edildiğini bildirdiği gibi şaha elçi olarak giden 

Ali Ağa’ya da durumu ilam edecek ve Rumiyye hânı ile Pinyanişi aşiretinin 

aralarında sulhü sağladığını haber verecektir. Genç Ali Hân’ın adamı süratle 

Ali Ağa’ya yetiştirecek, Ali Ağa da şaha gösterip meselenin hallolduğunu 

söyleyecektir. Bu çözüm yolunu anlatması üzerine Genç Ali Hân Evliya’nın 

elini öpmekle kalmaz, “Genc Alî sana kurbân olsun. Meded menim dâdıma 

imdâd et galan”, deyip koynundan şâh sikkesiyle 500 mümessek kızıl altun, 

5 şemmâme amber, 10 aded nâfe-i müşk-i Hoten ve 3 aded kunduz burnu 

verir. Evliya’dan Ali Ağa’nın şah eşiğine varmadan nâmeler yazmasını rica 

eder ve daha çok şey vereceğini vaad eder. 15 bin koyunu da hemen o gün 

teslim edecektir. Ali Hân hemen sarayına gidip eyaleti ileri gelenlerini ve 

sultanları toplayıp iki günde otuz bin koyun tahsil eder. Evliya, “Bi-emri Hudâ 

ol diyârın dağ u taşın koyun dutmuşdur ve her koyun otuzar kırkar vukıyye 

gelir. Kıymeti birer Bisitî-i şâhîyedir, ya‘nî yigirmi akçedir. Ta bu mertebe 

ganîmet diyârdır”, diyor.  

Üçüncü günde “dîvân-ı azîm” olur. Genç Ali Hân, 20 bin koyunu 

Evliya’ya teslîm eder. Melek Ahmed Paşa’ya verilmek üzere ayrıca 10 bin 

koyun, on aded kara çubuk at ve 20 katar deve, 5 katar tâvûsî maya deve, 5 

katar arvana deve yüküyle Isfahânî Acem keçeleri, haliçeler ve 5 tane Gürcî 

köle hediye verir. Evliya’ya da 3 bin koyun, 3 küheylân at, 2 Acem haliçesi, 

1 semmûr kafası kürk, 2 Gürcî köle, 5 aded şütür ârbânı ve kendi esbâbından 

bir kat zer-ender-zer kalemkârî esvâblar ile bir altun gılâflı kârhâne işi esedî 

kılıç verdiği gibi 10 tümen de akçe verip “ma‘zûr ola” diyerek özür diler. 

Hân’ın hediyeleri sadece Melek Paşa’ya ve Evliya’yla sınırlı değildir. 

Evliya’nın maiyyetine de birer tümen Abbasî akçe verdiği gibi 100 kişiye de 

500 koyun hediye eder.  

Evliya, 20 bin koyunu 150 nefer Pinyanişlilere teslim ederek 

mahkemeden bu konuda hüccet almayı da ihmal etmez. Kendisine verilen 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

824 

koyunlar ve diğer hediyeler ile Melek Paşa’ya verilecek hediyeleri 

maiyetindeki 50 kişiye teslim eder ve sabahleyin bu malları Van’a 

götürmelerini emreder. Bunların içerisinde yeni temin edilen 20 bin koyun da 

vardır. Evliya onların da paşaya öşür olarak teslim edilmesini ister. Zaten 

batmış maldır. 20 bin koyunun Pinyanişlilere kâfi geleceğini düşünmüştür.   

Evliya’nın gönderdiği koyunları ve hediye eşyaları götüren 

adamlarından Şâh Gediği'ni aşıp Osmanlı hudûduna girdikleri haberini alınca 

hâna Pinyaniş ayânı elinden kat‘-ı alâka ettiklerine dair huccetlerin verdirir. 

Hân memnun ve mesrur olur. Evliya Tebriz Hânı’na da koyunları tamamen 

alıp kabz ettiğini, Pinyanişlilerden kat‘-ı alâka huccetleri aldıklarına dair 

mektup yazar. Bu arada daha önce Tebriz Hânı’na meselenin fasl olduğuna 

dair gönderilen mektupların cevabını da Genç Ali Hân’a verir. Şaha elçilik 

giden Ali Ağa’ya da olan biteni ve Genç Ali Hân’ın hüsn-i hâlini etraflıca 

anlatan bir mektup yazılıp acele olarak gönderilir. Genç Ali Hân rahatlamıştır. 

Evliya, “şehr-i Rûmiyye'de zevk u safâya meşgûl olduk”, diyor.  

Bir gün hân Evliya’ya Kara Mustafâ Paşa, Hezârpâre Ahmed Paşa, 

Hanya Fâtihi Yûsuf Paşa, Sâlih Paşa, ve husûsen İpşir Paşa’nın niçin katl 

edildiğini sorar. İpşir’in “savlet ü salâbeti havfından İrân-zemîn kavmi değil 

belî zemîn [ü] âsumân dir dir berg-i hazân gibi ditrerdi”, der. Evliya bu suale 

şöyle cevap verir: Sultân Mehmed Hân, İpşir'e mührü Halep'te iken gönderip 

tez gelmesini ve Malta üzerine sefere gitmesini istemiştir. İpşir Paşa, “Her 

varan vezîri İslâmbol'da katl ederler”, diye korkusundan çeşitli bahâneler ileri 

sürüp payitahta gitmekte ayak sürümüştür. Hatta bir ara Acem diyârına bir 

sefer açıp “serdâr-ı mu‘azzamlık” ile İran üzerine yürümeyi düşünmüştür78. 

Acem ile sulhu bozmak için Pinyanişî kavmine Halep'den haber gönderüp, 

İran tarafını yağmalamalarını emretmiştir. Pinyanişliler de bu emri cânlarına 

minnet bilip Rûmiyye'den hırsızlık ile başlar alıp ve koyunlar sürüp gider. 

Acemler İpşir’e müraccat ederlerse de kulak asmaz. Pâdişâha da arzlar 

gönderip Acem üzerine sefere gideceğini bildirir. İpşir’in telhîsleri gelince 

padişah bunları Melek Paşa'ya gösterir. Melek Paşa “Hâşâ pâdişâhım, Acem 

sulha muhâlif bir evzâ etmemişdir”, diye buna karşı çıkar. İpşir İstanbul’a 

gelip makamına oturunca padişah,  “Bre lala, ben sana Haleb'de mührü 

gönderdim. Niçün sâ’ir vüzerâlarım gibi on günde der-i devletime gelmeyüp 

beş ay Haleb'de eğlenüp yüz bin sekban ve sarıca-i tüfeng-endâz ile Acem'e 

gitmek murâd idünüp ammim Gâzî Murâd Hân'ın sulhunu bozmak içün birkaç 

kerre bana arz eyledin. Şimdi der-i devletime gelüp benim eski vezîrlerim 

niçün müte’ezzî edüp mâl talebinde olursun ve niçün Pinyanişî Kürdiyle fitne 

 

 

78 Seyhatnamenin dışındaki kaynaklarda İpşir Paşa’nın İran üzerine yürümeyi düşündüğüne 

dair bir bilgi yoktur.  
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ve fesâd etdirüp Acem'e ülkemi urdurdun”, diye azarlar. Kısacası İpşir’in 

katlinin sebebi Evliya’ya göre İran’la sulhu bozmaya çalışmasıdır.  

Hanın adamlarından ihtiyâr Hoca Bahtiyâr da: “Evliyâ akay, eyle ise 

Âl-i Osmân İpşir'in katliyle İrân-zemîne yahşı hörmet edipdir. Biz İpşir 

havfından hânemizde râhat yatabilmezdik. Şâh-ı İrân, İpşir'in katli haberin 

istimâ‘ etdikde 'henim heft iklîme şâh oldum' demişdir. Biz senden ne 

saklayalı, İpşir'in katliyçün diyâr-ı Acem'de bir gün bir gice şâdumânlar ve 

çerâğânlar ile sürûr u şâdumânlar etmişiz ve biz İpşir'in diyâr-ı Acem'e 

gelmesin çokdan istimâ‘ etmişih. Ammâ senden kasd ile su‘âl etmişih. Hakkâ 

ki sika kelâmların vardır kim me’âl-i kelâm dükeli sendedir”, diye hayretini 

gizlemeyez. Evliya’nın samimiyetinden ve doğru sözlerinden hân hazz edüp 

Evliya’ya gitdikçe muhabbeti artmıştır.   

Evliya Rumiyye kalesini ve şehrini etraflıca anlatır. Câmilerini gezer. 

Uzun Hasan Câmiini seyr ederken müezzin ezan okurken “Eşhedü enne 

Muhammeden Resûlullah”dan sonra “Alîyyün veliyyullah, Alîyyün 

veliyyullah” der. Ezandan sonra “Yâ düşmenân-ı Alî-râ ve şehîdân-ı Kerbelâ-

yı dilîrâ” diye efsâneler edem derken Evliya’yı görünce susar. Minareden 

aşağı inince Evliya “Getir şu teberrâîyi!” deyip müezzini kırbaçla döver. 

Evliya’nın anlattığına göre Rumiyye çarşı, pazar, bedesten ve dükkânları ve 

ankâ hâcegânlarıyla büyük bir ticaret merkezidir. Hânlık yani beylerbeyilik 

merkezi olan Rumiyye’ye tâbi 11 sultanlık (sancakbeyiliği) vardır. 

Evliya Çelebi’nin Rumiyye hakkında topladığı bilgiler seyahatnamesi 

için gerekli olmakla beraber askeri amaçla da kullanılması da mümkündür. 

Mesela Evliya Dümbülî’de iç kaleyi de gezmek istemişse de muhafızlar şahın 

yasak emri var deyip gezdirmemişlerdir. Melek Ahmed Paşa’nın Evliya’ya 

verdiği talimatlar arasında İran ümerasının Osmanlı’ya muhabbeti olup 

olmadığını araştırıp soruşturması da vardı. Nitekim Evliya görüştüğü bazı 

sultanlar için Osmanlı’ya muhabbeti olduğundan behsetmektedir.   

Rumiyye’de işi biten Evliya, Genç Ali Hân’dan mektuplar alıp 

Dümbülî Hânı’ndan79 Murtaza Paşa’nın kardeşini kurtarmaya gider. 

Rumiyye Hânı 300 Acem nökeri refekatçi vermiştir. Murtaza Paşa’nın ağası 

Ali Ağa’nın da 100 adamı vardır. 50 nefer de Evliya‘nın adamı ile toplam 450 

kişilik kafile Rumiyye gölü kenarından ve Asvene dağlarını sağ taraflarında 

olmak üzere birçok köyler geçip Dümdümî kalesine gelirler. Gölün 

kenarındaki bu kalenin ağası kendilerini karşılar. Kale altında bir bağ-ı 

İrem’de çadırlarını kurarlar. Küçük ama sarp bir kaledir. Buradan hareketle 

 

 

79 Evliya Dümbüli hâkimi için bazen hân bazen de sultan diyor. Normalde sultan olması lazım. 
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İşnuviye şehri ve Koçağa Baba kasabası menziliyle Dümbülî kalesine varırlar. 

Burası Rumiyye Hânlığına bağlı bir sultanlıktır.  

Dümbülî Sultanı Evliya ve heyetini büyük bir alayla karşılar. At 

üzerinde musafaha edip şehre girerler. Kaleden toplar atılır. Murtaza Paşa 

ağasını sultan kendi sarayına kondurur. Evliya ise Münşî Kay’ın sarayında 

misafir edilir. Divân-ı Sultan olduğunda Evliya Melek Ahmed Paşa ve 

Rûmiyye Hânı’nın mektûblarını verir. Murtaza Paşa’nın ağası Ali Ağa da 

Murtaza Paşa’nın mektuplarını verir ve eğerli bir at hediye eder. Sultan 

memnun olur. Mektuplar okunur. Murtaza Paşa’nın kardeşi Gürcü Tomris 

Bey80 ve arkadaşları Gürcistan’dan Bağdad’a giderken Tiflis Hânı’nın 

ihbarıyla Dümbülî sultanı tarafından yakalanır. Tomris Bey, “Biz Bağdâd'a 

gideriz. Bağdâd hânı Kara Murtezâ Hân menim karındaşımdır. Meni koyuver, 

sana karındaşımdan çok mâl-ı cîve virem”, diye serbest bırakılmalarını 

istemişse de anlaşılan sultan salıvermemiş hapsetmiştir. Sultan, Melek Ahmed 

Paşa’nın ve Rumiyye Hânı’nın mektupları üzerine rehinleri salıvermeye 

razıdır ancak bunun için “ülgen hânımız” dediği Tebriz Hânı’ndan da bir yazı 

ister. Şah sual ettiğinde elinde sened olarak bunu kullanacaktır. Evliya araya 

girer ve Tebriz Hânı’na da hediyeler ve mektuplar götürdüğünü Tebriz’e 

vardığında istediği senedi alıvereceğine dair söz verir. Bunun üzerine sultan 

zindandan Tomris Bey ve 16 arkadaşını serbest bıraktırır. Mahpuslar perişan 

durumdadırlar. Murzata Paşa ağası bunlara birer kat elbise verip hamama 

gönderir.  

Evliya Murtaza Paşa’nın kardeşi Tomris Bey’in neden İran 

topraklarından geçtiği konusunda bir şey söylemiyor ancak Osmanlılar ile 

Safeviler arasında barış olduğundan daha kısa bir yol olduğu için tercih etmiş 

olabilir.  

Evliya sohbeti ilerletince Dümbülî Sultanı’nın Maraş Türkmenlerinden 

olduğu ortaya çıkar. Evliya, “Bağdan bâğa kâğdan kâğa yâğ u bâlî safâlar 

etdik”, diyor ve Dümbulî Sultanı’nın 2 bin “müsellah güzîde Türkmandan 

Dümbülî nökerleri var kim her biri bir kağan arslana mânend fetâlardır”, diye 

ilave ediyor. Dümbulî halkı Kızılbaştır. Evliya, “Eğerçi Kızılbaş diyârıdırlar 

ammâ aslâ meyhâne görmedim, dest-i medhûş bir âdem görmedim. Zîrâ gâyet 

ayıbdır”, diyor.  

 

 

80 Seyahatnamede Dümbulî Sultanı “Hüsem Mirzâ’yı hapisten salıveririm…” ifadesinden 

Murtaza Paşa’nın kardeşi zannediliyorsa da biraz aşağıda Evliya Murtaza Paşa’nın adının 

Gürcü Tomris Bey olduğunu bildiriyor.  
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Dümbülî’de işini bitirmiş olan Evliya ve arkadaşları Rumiyye’ye 

dönmek üzere hareket ederler. Ancak gelişdeki güzergâhı takip etmezler. 

Bunun sebebi muhakkak ki Evliya’nın değişik yerler görmek arzusudur.  

Evliya, Murtaza Paşa ağası Ali Ağa ile Murtaza Paşa kardeşi Tomris 

Bey ve Dümbülî Hânı’nın (sultanının) Tebrîz'e gidecek on adamı ile 

Dümbülî'den çıkar. Sevindik Han, Ali Yâr ve Murad Han menzillerini geçerek 

Rûmiyye’ye gelirler. Kendilerine ayrılan konağa giren Evliya hân ile zevk u 

safâya meşgul olup, ziyafetlere katılır ve hândan pek çok ihsanlar alır. Aynı 

gün Van’a giden adamlar geri gelip Melek Paşa’ya gönderilen 20 bin koyunu 

ve Evliya’ya ait koyunları ve sair eşyaları teslim ettiklerine dair mektuplar 

getirirler. Hândan izin alıp gitmeye hazırlandıkları zaman hân Evliya’yı tenha 

olarak katına çağırıp, “Ömrüm! Sen menim birâder-i cân-berâberimsen. Lutf 

eyle meni Tebrîz hânı yanında zânû-be-zânû olanda her danışıkda meni hâna 

yahşı mahtayasın”, diye tenbih edip, koynundan 300 şah altını, 200 guruş, 1 

at ve 1 Gürcü köle, 1 Acemâne eğerli ve rahtlı kara çubuk at ve 2 çapariz yorga 

alaca çapar at ihsan eder. Ayrıca Tebriz yolundaki hânlara ve sultanlara 

Evliya’ya yardımcı olmaları hususunda mektuplar yazıp verir.  

Tam o sırada hân kapısında hazır duran nöker ve dizçökenler ve sairleri 

pârekende ve perîşân olmağa başlar. Hân’ın yüzünün rengi değişir. Hân, 

“Heni kişiler bu velvele nedir?” deyince “Ey hânım, atebe-i âlîden eşik akası 

çapar ile geledir!” cevabını alınca hânın aklı başından gider. Evliya’ya: 

“Evliyâ akam, men ahrete giderem, meni du‘âdan unutma!” der. Evliya 

tesellî-i hâtır için: “Ey hânım uğurunuza cân u başım vermişem. Hele hânım 

görelim bu sözün aslı fer‘i nedir?" derken hemen hân dîvânhânesinin 

eşiğinden “bir semmûr kürklü ve başı telli ve cevâhir zurzuvile tâclı beli 

cevâhir kılıçlı bir muhteşem ve sâhib-i salâbet” adam görününce cümle 

erbâb-ı dîvân ayağa kalkar ve ta‘zîm ederler.  

Gelen Eşik Ağası -ki Osmanlılardaki kapıcıbaşı karşılığıdır- kendi 

boğazından altun ve cevâhirli uzun bir zencîrin bir ucunu sağ eline alıp 

dîvânhâne kapısı dibinde: "Ey diyâr-ı ahâlî-i Urumiyye ve ey hân-ı Türkistân-ı 

İrân-ı Âzerbaycâniyye! Bilesin âgâh olasuz, bugünkü kadağa-i şâh-ı şâhân 

Şâh Abbâs-ı Sânî eyle kadağa gelmişdir kim el derpetmeyesüz. Henim güzelce 

şâhın kayd u bendindesüz", deyince cümle erbâb-ı dîvân “Emîr şâh-ı İrân-

zemînindir” deyip yüz üstüne yatarlar. Eşik ağası elindeki zincirin bir ucunu 

Divân meydanında yatanlar arasındaki Rumiyye Hânı Genç Ali Hân’ın 

boğazına geçirir. Zincirin elindeki ucunu kendi boynuna bağlayan eşik ağası 

ile hân diz dize otururlar. Evliya eşik ağasının yanına varıp temannâ ederek 

“Akam safâ geldiniz. Hayr mukaddem”, deyince eşik ağası ayağa kalkıp elini 

tutup yanına alır. Evliya sorar: “Akam bu ne hâldir”. Eşik ağası, Melek Ahmed 

Paşa'dan şâha mektup geldiğini, mektupta, Rûmiyye Hânı’nın iki devlet 
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arasındaki sulhü bozmaya çalıştığı; Pinyanişî'den 40 koyun sürüp götürdüğü 

gibi Pinyaniş ülkesini yağmaladığı şikâyet edilmekte olduğunu ifade eder. 

Mektupta koyunlar tahsîl edilip geri verilmediği takdirde Rûmiyye ülkesinin 

vurulacağı tehdidi de vardır. Şah, Melek Paşa’nın mektubunu alınca derhal 

eşik ağasını Genç Ali Han’ın tutuklanması için göndermiştir. 

Evliya, eşik ağasına 40 bin koyunu tahsil ettiğini, meselenin 

hallolduğunu, durumun Tebriz Hânı’na ve şaha giden Sarı Ali Ağa’ya 

bildirildiğini anlatır81.  

Eşik Ağası, şahın emrini alıp Isfahan’dan çıktıktan iki merhale sonra 

Evliya’nın ve hânın mektuplarını şaha götüren Rumiyye Hânı’nın çaparıyla 

(ulağıyla) karşılaştığını fakat kendisinin daha önce yola çıkmış olduğunu 

açıklar. Evliya, eşik ağasına: “İmdi akam! Men bu hân-ı mazlûm-ı bî-günâhın 

uğuruna kellem galtân ederem. Güzelce şâha bile giderem ve kırk min 

koyunları tahsîl etdiğim bildirirem”, der.  

Eşik ağası: “Bre hûb kişisen ve muhibb-i hânedânsan! Eğer ki eyle 

edersen, dürüst ki mü’min ü muvahhid ü Sünnîsen” deyince Evliya, “Vallahi 

ve Billahi giderem, bu Rûmiyye'de durmanam” der.  

Fakat eşik ağası, Genç Ali Hân’ın hanın tutuklanmasının ve mallarına 

el konulmasının şahın emri olduğunu ve uygulayacağını söyler. Hân Eşik 

Ağası’na hitap ederek, Evliya’ya “bir kise guruş ve beş at ve üç katar tâvûsî 

deve ve üç Gürcî gulâm ve bir bâkire-i benâm ve beş şemmâme amber-i hâm 

ve yigirmi nâfe müşk-i şemmâm ve yigirmi kâse-i fağfûrî ve niçe cam ve bir 

altun gılâflı hançer-i zü'l-ficâm ve bir murassa‘ tîğ-ı hoş-endâm”, vermeyi 

vaad ettiğini, malına şah adına el koymadan Evliyâ’ya bu malların  kendi 

malından verilmesini rica eder. Şâh ağası, “Vallah ve Billah lâyıkdır” der. 

Sayılan eşyalar kendine teslim edilince Evliya şâd-merk olur. Hemen malları 

develere yükletip adamlarıyla Van’a doğru yola çıkarır. Eşik ağası Rumiyye 

Hânı’nı ve 40 kadar adamlarını tutukladıktan ve bütün mallarına el koyduktan 

sonra işkenceye başlar.  

Evliya önce Tebriz’e daha sonra da Isfahan’a gitmek için Rumiyye’den 

hareket eder. Eşik ağasının tutukladığı Genç Ali Hân ile 40 adamı da atlar 

üzerinde bağlı olarak yola çıkmışlardır82. Tam o sırada karşılarından tozu 

dumana katarak bir asker alayı gelir. İçlerinden rütbece han olduğu anlaşılan 

biri gelip eşik ağası ve Genç Ali Han’la görüşür ve ağlaşırlar. Gelen Kel 

 

 

81 EÇS, 4. kitap, s. 192. 
82 “…fakîr hânın gerdeninde tavk-ı la‘net var iken atına bindirüp eşik karnı altından hânın 

pâylarına demir zencîrler ile bend edüp kırk nefer kimesneyi dahi cümle atlar üzre silsile-i belâ 

ile gerdenlerinden kayd u bend edüp…”, EÇS, 4. Kitap, s. 192. 
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Rüstem Hânın “kiçi” (küçük) oğlu Ali Takî Hân’dır. Kaleden atılan toplarla 

karşılanan yeni hân Genç Ali Hân’ın yerine Rumiyye Hânı olarak atanmıştır. 

İlk işi Genç Ali Hân’ın malını kabz edip şaha göndermektir. Bunun 

Osmanlılardaki ümera mallarının azil veya vefat halinde müsadere edilmesi 

geleneğine benzediği görülmektedir. Evliya İranlı birine şahın Genç Ali Hân’a 

ne yapacağını sorar. O da hem hanın hem adamlarının işkence ile 

öldürüleceklerini söyler. Anlattığı işkenceler dehşet vericidir83. Evliya Genç 

Ali Hân’a acır.  

Evliya yoluna devam edip İmam Rıza kasabasına varır. Burası 300 

hâneli İmam Rıza’ya vakf edilmiş bir köydür. Köyde şahlar ve hanlar 

tarafından inşa olunmuş bir Bektaşî Tekkesi vardır. Burası Şiîlerin önemli 

ziyaretgâhlarından biridir. Evliya ve heyeti buradan hareketle şimale doğru 

gidip Şahseven kasabası menziline gelirler. Burası Salmas Hânlığı toprağında 

500 hâneli küçük bir kasabadır. Halkı Şahseven adlı bir cemaate mensuptur. 

Evliya, Şahsevenler için “hîn-i cengde şah elinden dolu ayak çakır içenlerdir 

kim cümle Teberrâî Kızılbaş-ı evbâşlardır”, diyor84. Buradan Biçor, 

Yezdanbaş kasabası menzillerini geçerek Salmas’a ulaşırlar.   

Salmas yakınına vardıklarında Salmas Hânı karşılamaya çıkar. Eşik 

ağası ile Rumiyye Hânı’nı kendi sarayına alır. Murtaza Paşa ağasını 

kethüdasında, Evliya’yı da Münşî’sinde misafir eder. Evliya kaleyi ve şehri 

gezer. Seyahatnamesinde bunlar hakkına tafsilat verir. Salmas Tebriz 

eyaletine tâbidir. Burası da Sultan IV. Murad’ın seferleri sırasında tahrip 

olduğundan hala imar olunmaktadır. 

Evliya ve refikleri Salmas’tan kuzeye doğru giderek Kecâbân, Sirav 

kasabaları menzilleri üzerinden Tebriz’e gitmeyip şahın eşik ağasıyla beraber 
 

 

83 “Ya acaba bu fakîr hânı Güzelce Şâh neyler kim?" dedim. “Bes neylese gerek! Münâfık 

sözüne uyup Osmânlı ülkesin ura, mâl apara, âdem depeyleye. Niçe Ekrâdları kuyluğa çaklaya. 

Anın işin güzel şâh yahşı bilir. Şimdi varanda iki gözlerine mil çeker ve başına kızgın demir tas 

giydirer. Ertesi ödün ağzından çıkarar ve ciğerin ve yüreğin koltukları altından çıkarar ve bu 

kırk nefer bâğlı âdemlerin dahi birer gûne işkence-i şikence ve lomça ile heresinin özlerini sokar 

kim İrân-zemînde nişân olu, dedi”, EÇS, 4. Kitap, s. 192. 
84 Şahseven tâbiri ilk Safevî şahlarından itibaren hânedana karşı sadakat ve dinî bağlarla 

bağlananlar için kullanılmıştır. Şahsevenlerin kökeni büyük ölçüde Türkler’e dayanır. 

Hayatlarının ve kültürlerinin karakteristik özellikleri İran’da ve başka yerlerdeki Türkler’inkine 

benzer. Bunlar daha çok XI. yüzyılda Güneybatı Asya’ya göç etmiş Oğuz Türkleri’nin izlerini 

taşır. Bkz. Richard Lionel Tapper, “Şahsevenler”, TDVİA, c. 38, (2010), s. 295-297; Tufan 

Gündüz, orduda ıslahata girişen Şah I. Abbas’ın kızılbaş reislerinin gücünü kırmak için 

Şahseven adıyla yeni askerî birlikler meydana getirdiğini ve bu yeni ordunun şaha sadık 

olduğunda şüphe olmayan kızılbaş Türkmenlerden başka Gürcü, Çerkez, Ermeni ve diğer 

Kafkas halklarından küçük yaşta İran’a gelen gulâmlarla, savaşlarda esir düşüp İslâmiyet’i 

seçenlerden oluştuğunu söylüyor, bkz. “Safevîler”, TDVİA, c. 35, (2008), s. 457-459. 
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Tesuy ve Kumla şehrine revan olurlar. Çünkü eşik ağası mazul Rumiyye Hân’ı 

Genç Ali Hânı’n çiftliklerini ve sair emval ve erzakını zabt edecektir. Tesuy’a 

vardıklarında buranın sultanı ziyafet verir. Ziyafetten sonra Genç Ali Hân’ın 

bu şehirdeki 50 dükkânçesi ve bağları kaydedilip doğuya doğru yola devam 

edip Kumla şehrine varırlar. Burada da Genç Ali Hân’ın bir sarayı, bir çiftliği 

ve 7 bağını yazarlar. Kumla Sultanı’ndan şaha arz-ı mahzarlar alıp yola devam 

ederler. Sunca kasabasını geçip Mezîd Hân hanına, onu da geçip Şeyh Sâfi 

kasabasına gelirler. Şeyh Sâfi Safevi hanedanına ismini veren Erdebil 

şeyhlerinden biridir. Kasaba da onun adına vakf edilmiştir.  

Şeyh Sâfi’den sonra Sucecân kasabasında mola veren Evliya ve 

arkadaşları doğuya doğru giderek Cafer Paşa Hanı’na oradan Mâhî-i Bend 

kasabasına oradan da İlhanlı hükümdarlarından Gazan Han’ın türbesinin 

bulunduğu yere ulaşırlar. Yukarıda bahsedildiği üzere Evliya ilk İran 

elçiliğinde buraya uğramıştı. Sonraki durakları olan Hacı Hârâmî kasabasını 

da daha önce görmüştü. Fakat ondan sonraki durakları olan Şebter kasabasını 

ilk elçiliğinde görmemiştir. Bu kasabayı geçip tören elbiselerini giyip, 

silahlarını kuşanıp ilerlerken Tebriz Hânı’nın kethüdası bir alay askerle 

istikbale çıkar. Elleri dest-ber kafa bağlı olan Rumiyye Hânı Genç Ali Hân 

hicâp içerisindedir.  

Dört saatte büyük bir alayla Tebriz’e girerler. Doğru Tebrîz Hânı’nın 

dîvânına varıp şâhın eşik ağası önce hânın elini öper. Genç Ali Han Tebriz 

Hanı’nın ayağına kapanırsa da han yüzüne bakmaz. Evliya hana doğru 

varırken yerinden kalkıp "Selâmün aleyküm" der. Evliya’nın dediğine göre 

Acemlerde hâne sahibi gelen misafire selam verirmiş. Evliya da kanunlarını 

bildiği için “Ve aleykümüsselâm hân-ı âlîşânım!” diye mukabele eder. 

Evliya’nın ardından Murtaza Paşa ağası han ile aynı şekilde selamlaşır. Tebriz 

Hânı Evliya’nın ilk İran elçiliği zamanında Gîlân Hânı iken karşılaştığını 

hatırlatır ve aynı kişi olup olmadığını sorar. Evliya da “Belî hânım, men kemter 

gedâyım. Hamd, Îzid-i Yezdân'a olsun yine mübârek cemâlin görmüşem” 

deyince han “Hemân sen hoş gelmişsen, sen safâ gelmişsen. Yüz basa gelüp 

hoş kademle gelmişsen”, diye daha bir yakınlık gösterir. Gerçekte Evliya hanı 

hatırlayamamıştır. Ama bozuntuya vermez. “Güzel hân'ımı esende emânda 

ten-dürüstlükde buldum”,  deyip “Minnet Hudâya erdim esen serv-i 

kâmete/Şükrüm budur ki kalmadı hasret kıyâmete”, diye bir beyt okur. Hân, 

Isfahan’da hanlar hanlığından yani sadrazamlıktan mazul olmuş tecrübeli bir 

devlet adamıdır85. Evliya, hana Melek Ahmed Paşa’nın mektuplarını takdim 

eder. Han mektupları öpüp başına koyup "Aleykümüsselâm" deyip mektupları 

kendisi okur. Mektupta Rumiyye Hânı’nın yağmaladığı 40 bin koyun tahsil 
 

 

85 EÇS, 4. Kitap, s. 195. 
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olunup Evliya’ya teslim edilmezse sulh antlaşmasının bozulacağı 

belirtilmektedir. Hân, meydana gelen hadisenin Rumiyye Hânı’nın işi 

olduğunu, şahın yanında olan emmilerine güvendiğini belirtir ve orada 

bulunan Genç Ali Hânı bir hayli azarlar. Evliya, Tebriz Hânı’na 40 bin 

koyunun tahsil olunduğuna dair Melek Paşa’nın mektuplarını, Rumiyye 

mollasının hüccetini gösterir ve yanında götürdüğü 7 Pinyanişi Kürdünü şahid 

göstererek Genç Ali Hân’ın afv olunması yönünde girişimde bulunur. Hân, 

Genç Ali Hân’ın işinin Allaha ve şaha kaldığını belirtir. Evliya, “İmdi hânım! 

Koyunlar kobdan tahsîl olupdur. Bu nâ-murâdı Habîb-i Hudâ aşkına âzâd 

etdir ki ebü'l-kelâmsın ve hem sipehsâlâr-ı mu‘azzamsan!”, diyerek meselenin 

hallolunduğunu, Genç Ali Hân’ın afv olunması gerektiğinde ısrar eder. Bunun 

üzerine han, eşik ağasına hitap edip, Evliya’nın hatırı için Genç Ali Hân’ın 

“pây-bendlerin”in alınmasını, şah zenciriyle kalmasını emr eder ve  “Bir kerre 

güzelce şâha bu mektûbları ve huccetleri göndereyim ve ben de ve sen de 

varaklar yazalım, şâha gönderelim. Görelim ne zuhûr eder, bilelim", der. 

Divândaki herkes buna çok sevinir ve hanın elini öperler. Ayaklarındaki ve 

ellerinde bağlar çözülen Genç Ali Hân da Tebriz Hânı’nın elini öper. 

Bahsedilen mektuplar ve hüccetler hemen şaha gönderilir. 

Evliya bu arada Melek Paşa’nın Tebriz Hânı’na hediye gönderdiği 

cevahirli hançeri çıkarıp takdim eder. Han hançeri eline alıp “dikkat-i tâm ve 

temâşâ-yı ihtimâm sarf edüp”, hançere baktığı gibi divândaki herkese de 

hançeri göstererek beline takar. Evliya peşinden, “Hânıma iki sâfinâtü'l-ciyâd 

misilli atlar gönderdi kim biri Âl-i Osmân pâdişâhının atlarından biri Şâm-ı 

cennet-meşâm atlarındandır", deyip yine Melek Paşa’nın gönderdiği iki atı 

hânın huzuruna çekdirir. “Murassa‘ eğerli ve pâk rahtlı bisâtlı eşheb cılgıdan 

iki başdan küheylân atları görünce” Koca Kırçıl Kayıtmaz Hân’ın akı 

başından gider. Uzun uzun atları inceleyen han çok memnun olmuştur. 

"Bârekallah sad bârekallah!", deyip murassa eğerli ata binip avluda birkaç tur 

atar. Evliya “safâsından gûyâ cihân anın oldu”, diyor.  

Divânhaneye gelip Evliya’ya "Evliyâ akam men bu esb-i sefîdi güzelce 

şâha gönderirem", der. Evliya da, “Hânım mâl senindir, özün yahşı bilinsin. 

Eğer hânım sen atı güzelce şâha gönderirsen ahdim olsun vezir karındaşından 

sana eyle iki küheylân getüreyim, ammâ hânım azîz başın içün ve güzelce 

şâhın başıyçün şu fakîr hânı halâs eyle”, diyerek Genç Ali Hân salıverilmesini 

ister. Han,  “Be-ser-i çeşm Evliyâ akam, görelim!” der. 

Peşinden meydanda büyük bir ziyafet sofrası kurulur. Yemekte Evliya 

Genç Ali Hân’ın da zinciri ile sofraya çağrılmasını rica eder. Han önce, “Şâh 

gazablısıdır. Kânûn-ı İrân-zemîn değildir”, dese de Evliya’nın ricasını 

kıramaz. Eşik ağası ile Genç Ali Han ikisi bir zincirde yemeğe çağırılır. Genç 

Ali Han, Kayıtmaz Hân’a çok “nâz ü niyâz ve sâz u girişmeler” edince han, 
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Farsça “Âr nâyed şîr-râ der silsile” (Zincirdeki arslana ar olmaz) diye bir 

mısra söyleyip teselli eder. Yemekten sonra Genç Ali Han hapse gönderilir.  

Evliya ile Murtaza Paşa ağası da misafir kalacakları konağa giderler. 

Biraz istirahat ederken handan “beş girde bâliş-i zerdûz ve beş câme-hâb 

yorkan-ı zerbâf ve üç yüz guruş ve bir boğça câme don ve bir şemmâme am-

ber-i hâm ve bir kara çubuk at Acemâne raht u bisâtıyla”, hediye gelir. O gece 

Kayıtmaz Hân, Melek Paşa’nın hediyesi olan murassa eğerli atı gönderir. 

Evliya da şaha elçi giden Ali Ağa’ya Genç Ali Han’ın kurtarılması ricası için 

muhabbetnâmeler yazıp Rumiyye Hânı’nın çaparıyla (ulak) gönderir. 

Evliya’nın Genç Ali Han’ın afvı için bu kadar uğraşmasının seepleri arasında 

ondan aldığı paha biçilmez hediyelerin payı olsa gerektir. 

Sabahleyin Evliya Tebriz divanına çağrılır. Kayıtmaz Han, “Evliyâ 

akam, sizin hânınız ne mene şahısdır ve ne bâğun gülidir ve ne bostânın 

bülbülüdür”, diye Melek Ahmed Paşa’yı sorar. Evliya, paşasının özgeçmişini 

özetler86. Hân, “Eyle ise Evliyâm bu vezîriniz bu diyârların ahvâlin yahşı 

bilir?”, deyince Evliya,  “Belî sultânım eski vezîrdir. Zabt etmediği menâsıb-ı 

âlî kalmamışdır” der. Tebriz Hânı Melek Ahmed Paşa ile Bitlis Hanı 

arasındaki savaşın sebebini merak etmektedir. “Ey Evliyâ akam, bu Bitlîs 

hânıyla bu ramazânda yaman ceng-i âlî edipdir. Aslı ne olupdur?” diye 

sorunca Evliya, Bitlis Hânı’nın Acem tüccarından bac almak sevdası 

yüzünden ticarete zarar verdiğini, Van gümrüğünün “muattal” kaldığını, 

birkaç kerre tenbih edilmesine rağmen mütenebbih olmadığını bunun üzerine 

Melek Paşa’nın Bitlis’e yürüdüğünü ve Hanı mağlup edip askerini dağıttığını, 

Bitlis Hânı’nın kaçtığını ve yerine oğlunun han nasb edildiğini anlatır. 

Kayıtmaz Hân da “Koca Melek vezîr yahşı etdi. Ol hândan bizim Tebrîz 

tüccârları dahi âcizler idi”, diyerek Evliya’yı tasdik eder. Evliya han’a 

“Hânım bizim vezîr ile hüsn-i ülfet içün sizden dahi elçi nâmında bir akanız 

gitse, yahşı atlar alsa gelse, mâbeyn-i serhadde emn-i emân olurdu”, diyerek 

dostluğun pekiştirilmesini teklif eder. Hân bu teklifi çok sıcak karşılar, 

"Vallahi cânım Evliyâm, bu kelâmları seninle anınçün danışık etdim. Vakt-i 

seher bir pâk-zebân elçi gönderirem. Hele Van'dan haber aparıcılarımız gele, 

ana bakarım”, diyerek Van’a gönderdiği casuslarından haber beklediğini 

anlatır.  

 

 

86 “Hânım İslâmbol'da Tophâne şehrinde vücûda geldi ve beş yaşında Abaza diyârına süd anası 

götürdü ve on beş sene Abaza diyârında abaza olup Sultân Ahmed'e hedâyâ geldi. Ahmed Hân 

harem-i hümâyûna alup kırk yıldan sonra fâtih-i Revân Murâd Hân'a silâhdâr olup Revân'da ve 

Nahşevân'da ve Tebrîz u Kotur'da ve ba‘dehû Bağdâd seferinde cümle bile idi. Hâlâ otuz sâldir 

kim hândır. Şimdi serdâr-ı mu‘azzamlık ile Van'da hânlar hânıdır”, EÇS, 4. kitap, s. 197. 
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Ertesi sabah Kayıtmaz Han Melek Ahmed Paşa’ya Esed Ağa adlı bir 

ağası ile “elli aded tâvûsî devesiyle pirinc-i Revân ve on beş tüfeng-i 

Mâzenderân ve on Gürcî çâker cüvân ve elli aded post-ı kaplan ve beş aded 

döşeme keçe-i Isfahân ve beş aded harîr haliçe-i Lahîcân ve yüz kıt‘a kâse vü 

tabak [u] fincân ve kâmil on re’s alaca yorğa ve altı re’s esb-i kara çubuğ 

küheylânlar” ve mektup gönderir. Evliya da vesile olmak için Esed Ağa’ya 20 

nefer refakatçi verir. Han onların her birine 30’ar guruş ve birer Keşan kadifesi 

kumaş verir. Han’ın askerleriyle beraber 100 kişilik bir kafile halinde Van’a 

hareket ederler.  

Daha sonraki gün Evliya’yı çağırır. Van’dan beklediği casusu (çaşıt) 

gelmiştir. Han, Gökdolak çaşıtı çağırır ve Evliya’nın yanında konuşturur. 

Melek Ahmed Paşa Van’ın Gökmeydanında otağını kurmuş, asker toplamış, 

toplar ve gülleler tedarik etmiş, sefere hazırlanmaktadır fakat casus o kadar 

uğraştığı halde seferin nereye olacağını öğrenememiştir87. Han ortaya çıkan 

çelişkili durumdan şaşırmış vaziyettedir. Evliya’ya, “Evliyâm bu ne mene 

tecdîd-i sulhdur kim sen elçilik ile gelesen, eşidirsen ve elçi taleb edersen. Biz 

dahi elçi çıkaralım. Sizin hânlar hânınız heze asker cem‘ edüp zâhir İrân-

zemîn üzre asker çekedir, men ana hayrânam”, der. Evliya hemen, Melek 

Ahmed Paşa’nın seferinin hala yakalanmamış olan Bitlis Hanı üzerine 

olduğunu, İran ile sulh u salah üzere olmak istediği konusunda teminat verir. 

Yakında Van deryasından topların gemilere yüklendiği haberinin geleceğini 

söyleyince çaşıt da onu “Van iskelesinde yigirmi pâre gemi âmâde idi, 

ihtimâldir sefer ol tarafa ola derlerdi”, diye tasdik eder. Han, gemi 

hazırlanmasının şaşırtmaca olabileceğini “Kayser-zemînin niçe yüz bin gûne 

mekri vesîleleri vardır”, deyince Evliya, “Hânım Âl-i Osmân Oğuz tâ’ife vü 

minkaladır ve deryâ-misâl askere mâlik olduğundan hîle ve hud‘a nedir 

bilmez. Bir cânibe hâb-ı hargûş gösterüp bir tarafı urmağa tenezzül etmez ve 

hâdimü'l-Haremeyni'ş-şerîfeynliğe ol hîle-i bednâmı düşürmez. Ve cemî‘i 

zamânda Osmânlı ahid-şikenlik edüp bir düşmanının üstüne ale'l-gafle 

varmamışdır. İbtidâ sulha muğâyir bir pîşekârlık edeni evvel elçiler ile 

nâmeler gönderüp mudârâlar gösterir ve ‘Vaktine hâzır-bâş ol!’ deyü haber 

gönderir. Sonra deryâ-misâl asker ile kankı düşman ise üzerine çeküp intikâm 

alır. Yohsa hânım eğer Âl-i Osmân ve eğer vüzerâları evvel kendileri ahid-

şikenlik etmemişlerdir. Husûsan bizim Melek Ahmed Paşa vezîrimiz hânımla 

dost ve kardaş olup hiçbir cânibe hakâret nazarıyla nazar eder mi?”, diyerek 

devletini savunur ve hanı yatıştırmaya çalışır. Ancak han telaşlanmıştır. “Bu 

Van askerinden çaşıtlarım bir haber alabilmediler. Ben güzelce şâhıma ne 

 

 

87 EÇS, 4. Kitap, s. 197. 
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cevâb vereyim?”, diye telâşlanırken Van’dan bir casusu daha gelir. Casus 

Evliya’nın sözünü doğrular ve Melek Paşa’nın seferinin Bitlis Hanı üzerine 

olduğunu müjdeler. Han sevinmiştir hemen casusuna 10 altın verir ve yine 

gidip yeni haberler getirmesini söyler fakat casus gitmek istemez. Çünkü 

Van’dan istihbarat toplarken birlikte olduğu arkadaşı Hudâdâd yakalanmış ve 

Melek Paşa’nın önünde kafası kılıçla kesilmiştir. Casus, hâna, bin tümen akça 

versen gitmem, der.  

12 gün sonra Şah’tan bir eşik ağası bir yarlığ-ı şâhî ile gelir. Rumiyye 

Hânı’nın ve Evliya’nın hüccetleri ve Tebriz Hânı’nın mektupları şaha takdim 

olunmuştur. Şah, Melek Ahmed Paşa’nın gönderdiği Ali Ağa’dan Evliya’yı 

sormuştur88. Ali Ağa Evliya’yı şaha överek anlatır89. Şâh: “Rûmiyye hânı 

sefîhden kırk bin koyunu tahsîl edüp hâlâ Evliyâ aka, hânın cürmin afv ricâ 

etmiş” deyince Ali Ağa:  “Şâhım men dahi ricâ ederem”, der. Bunun üzerine 

şah Rumiyye Hânını afv ettiğine dair yarlığı (ferman) yazdırır. Genç Ali Hân’a 

malları iade edilecek fakat tuğ, sancak, kös vs. alınacak ve “azl-i ebed ve nefy-i 

beled” edildikten sonra bin değnek vurulduktan sonra azad edilecektir. Tebriz 

divanındaki herkes hamd eder, Genç Ali Hân’a bin kırbaç vurulduktan sonra 

serbest bırakılır. Evliya hânın yanına gider, halin hatırın sual eder. Genç Ali 

Hân cezasının bu kadar olmasına hamd eder. “Şükür olsun kim gözüm çıkarup 

ödüm çıkarmadılar”, diye şükr edip Evliya’ya koynundan çıkardığı 7 parça 

elmas ve bir inci teşbih ve 1000 altın verir. Daha da çok şey vereceğini vaad 

eder. Kırbaç cezasından hemen sonra hekimler ve cerrahlar hânı tedavi 

ederler. Daha sonra aynı gün Rumiyye’ye sürgün ederler90.  

Evliya elçilik görevini layıkıyla yapmıştır. Bir müddet Tebrîz'de 

Kayıtmaz Hân ile zevk u safâya meşgûl olur ve şehrin ayân ve eşrâfıyla tanışır. 

Eylül 1655/Zilhicce 1065’te Evliya Tebriz’den ayrılır. Rumiyye 

üzerinen Isfahan’a, oradan Hemedân, Şehrizol, Musul üzerinden Bağdad’a 

gidecektir. Tebrîz hânından hediyeler alıp91 yolu üstünde olan hânlara ve 

sultânlara hitâben yazılmış mektuplar ve hanın nökerlerinden 50 nefer ve 

kendi yanında kalan 50 nefer adamıyla yola koyulur. Murtaza Paşa ağası Alî 

 

 

88 “Ne mene kimesnedir, men anı bir kerre Evliyâ aka nâmıyla Bağdâd'dan Hemedân hânına 

geldi işitdim. Bir kerre Gence hânı yanında işitmişem. Şimdi mektûbun görmişem. Olmaya kim 

bu kişi Acem ferzendlerinden ola?”, EÇS, 4. Kitap, s. 198. 
89 “Şâhım aslında Kütahiyyelidir. Melek vezîrimizin imâmı ve musâhib-i yâr-ı gârıdır ve 

vâlidesi tarafından paşamıza karâbeti vardır. Ve Sultân Murâd Hân'ın çerâğ-ı efrûhtesi ve 

hâfız-ı Kelâmullah'dır”, EÇS, 4. Kitap, s. 198. 
90 EÇS, 4. Kitap, s. 198-199. 
91 “…bir kise guruş harcırâh ve bir kat esvâb ve iki re’s bisâtıyla kara çubuk atlarından mu‘teber 

at ve iki re’s çapar yorğa alaca at-ı sâfinât ve bir pençe-i âfitâb Gürcî gulâm-ı mehtâb..”, EÇS,4. 

Kitap, s. 199. 
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Ağa’nın da 50 nefer adamı vardır. Tebrîz hânı ona da bir kise guruş ve bir at 

ve bir yorga verir. Evliya Ali Ağa’nın yoldaşlığından memnun kalmıştır. O da 

seyahat etmeği seven biri olduğundan iyi anlaşmışlardır. Beraber yola 

çıkarlar. Çünkü Ali Ağa da Bağdad’a gidecektir.  

Evliya ve refikleri birçok menzilleri aşarak Sultaniye şehrine varırlar. 

Ancak Evliya’nın güzergâhı Bağdâd’a gitmek için mantıklı görünmüyor. 

Çünkü Sultaniye şehri doğuda Kazvin’e yakındır. Anlaşılan Evliya İran 

şehirlerini görmeden Bağdâd’a gitmeyecektir.  

Evliya Sultaniye’den hareketle Merağa ve Serav Şehri üzerinden 

Erdebil’e ulaştığını kaydediyor ki bu güzergâh da mantıklı değildir. Çünkü 

Meraga şehri Tebriz’in güneyinde Urmiye gölüne yakındır. Serav (Serâb) 

şehri ise gerçekten Erdebil yolu üzerindedir. Evliya Erdebil’in Bağdad’a yakın 

olduğunu söylüyor ki, alakası yoktur. Erdebil Hazar Denizi’ne yakın bir 

mevkidedir. Başka bir Erdebil şehri de olamaz çünkü Erdebil’in taht-ı İrân-

zemîn-i kadîm olduğundan Safevi hanedanın atası olan Şeyh Sâfi Erdebil’de 

medfun bulunduğundan bahsediyor. Öyle anlaşılıyor ki Evliya Erdebil’e 

gitmemiştir ya da notlarını karıştırmıştır. Bu güzergâhların incelenmesi ayrı 

bir yazının konusudur. Bizim bu makalede üzerinde durduğumuz husus Evliya 

Çelebi’nin elçiliğidir.  

Evliya, Erdebil’den sonra Sehend şehrine varır. Burası Osmanlı 

hâkimiyetindeki İmadiyye’ye yakındır. Sehend’den sonraki durakları 

Evliya’nın şehr-i azîm ve belde-i kadîm diye tavsif ettiği Nihâvend şehridir. 

Evliya Nihavend şehrini uzun uzun anlatır. Nihavend’den güneye doğru yola 

devam eden Evliya şöyle bir cümle kuruyor: “Bu kal‘adan kalkup münâsib 

refîklerimiz olmağile serserî kâh şimâle ve cenûba ve kıbleye ve şarka ve 

garba gezüp Cenâb-ı Bârî'nin niçe kerre yüz bin gûne sun‘-ı azîmlerin temâşâ 

edüp hamd ü senâ ederdik”. Gerçekten de Evliya’nın anlatımından belirli bir 

güzergâh takip edilmediği görülüyor. Evliya’nın uğradığı şehirler ve kaleler 

ile ilgili notlar aldığı malumdur. Muhtemelen seyahatnameyi yazarken bu 

notları karıştırmıştır. Çünkü Nihavend’den Kengaver’e (Kinkevr) giderken 

kuzeye doğru demesi lazımdı.     

Evliya Gülgûn da denilen Bî-bütûn kalesine geliyor. Tarih vermiyor. 

Sonraki durağı Hemedân’dır. Evliya’nın verdiği teferuuatlı bilgilere bakılırsa 

bu şehri gördüğü muhakkaktır. 

Hemedan’dan sonraki güzergâhta o, 11 Kasım 1655/12 Muharrem 1066 

tarihinde Dergezin’de olduğunu belirtiyor. Yukarıda gün belirtmeden 

Eylül’de -ki muhtemelen Eylül’ün sonlarına doğru- Tebriz’den ayrılmıştır ve 

yaklaşık iki aydır İran şehirlerini gezmektedir. Evliya’nın Dergezin’den sonra 

Pilever, Denâver, Destpol kalelerini gördükten sonra 1639’da Osmanlı-Safevi 

sulhunün yapıldığı Kasr-ı Şirin’e gelir. Burası bugün Kermanşah eyaletinde 
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Irak hududuna yakın mevkide bir şehirdir. Evliya vardığında hala harâb 

durumdadır. 

Evliya Çelebi, Kasr-ı Şirin’den Hulvan’a geçmiştir. Onun tarifine göre 

burası Irak’ta Bağdad’a yakın bir mevkidedir. Evliya “cânib-i şarka” deyip 

Kazvin’e varıyor. Bu Kazvin bugünkü Tahran’a yakın olan Kazvin değildir. 

Bugünkü Irak hududuna yakın başka bir şehir olmalıdır. Zaten Evliya da Irak-

ı Acem’de olduğunu, Bağdad’a komşu olduğunu söylüyor ya da yine 

karıştırıyor. Daha sonra Mut ve Deylem kalelerini anlatıyor. Deylem bugün 

Gîlân eyaletine tâbi Hazar denizinin güneyinde bir şehirdir. Ama Evliya’ya 

göre “Irâk-ı Acem'de hâk-i Gazvîn'de hâlâ sultânlıkdır”92. 

Evliya Çelebi’nin uğradığı şehirlerden birisi de Eseâbâd’dır. 

Hemedân’a bağlı bir sultanlıktır. Esedâbâd’ın güneyinde Evliya’nın Bağ-ı 

Cinân Kalesi dediği yer de bugünkü Cennetâbâd olmalıdır. Güneye doğru 

yolun devam eden Evliya Yasavul ve Badanlıca kasabalarını geçerek 

Mihribân kalesine gelir. Burasının Bağdad’a iki menzil olduğunu söylüyor 

ama bu ifade pek doğru görünmüyor. Evliya’nın sonraki menzili Eski Sîne 

şehridir. Bir sonraki ise Kum şehridir. Kum şehri bugün Tahran’ın 

güneyindedir fakat bunun Evliya’nın anlattığı Kum şehri ile aynı olup 

olmadığı belli değildir. Çünkü Evliya “şehr-i Kum şehr-i Hemedân'ın cânib-i 

şarkîsinde mâbeynehümâları beş merhale yerdir”, diyor. Evliya Kâşân 

şehrine de uğramıştır. Burası da Irak’a bir hayli uzak, Kum ile Isfahan 

arasındadır. Evliya bu şehirden doğuya doğru giderek Cerbân Kan şehrine 

vardığı söyler. Evliya oradan “cânib-i şarka meyyâl gidüp” Sâve’ye geldiğini 

söylüyor ama Sâve Kum şehrinin kuş uçuşu 60 km kadar kuzey-batısındadır. 

Sâve’den güneye doğru giden Evliya Rey şehrine gelir. Burası malum 

Selçukluların başkentlerinden biridir.  

Evliya, bugün Tahran’ın kuzey doğusunda kalan ve yüksekliği 5500 

metreyi aşan Demavend dağından da bahsediyor. “995 târîhinde Murâd Hân-ı 

Sâlis vezîri Cığalzâde Sinân Paşa kal‘a-i Demâvend'i yedi günde feth” ettiği 

söylüyor ki, gerçekle alakası yoktur. Çünkü tarihte hiçbir Osmanlı veziri 

bırakın Demavend’e Safevilerin başkenti olan Kazvin’e bile gitmeye cesaret 

edememiştir. Evliya Demavend’i Irak yakınlarında zannetmektedir. Nitekim 

ondan sonra bahsettiği ve Rey şehrinin kuzey-batısında olduğunu kaydettiği 

Akra dağını da İmadiye yakınlarında gösteriyor.  

Evliya Demavend dağını, kalesini anlattıktan sonra Şah Köprüsü 

menzili, Bî-sütûn dağı eteklerinden Sorhbîd kalesi sahrası içinden üç menzil 

gidip Kirmanşah kalesi menziline gelir. Burayı daha önce görmüştür. 

 

 

92 EÇS, 4. kitap, s. 199-222. 
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Evliya’ya göre Kirmanşah Hemedan’a üç menzil mesafede ve Bağdad yolu 

üzerindedir. Hâlbuki Rey ile Kirmanşah arasındaki mesafe kuş uçuşu 400 

km’nin üzerindedir. Evliya’nın bu ikinci İran elçiliği güzergâhı da birincisi 

gibi bir hayli problemlidir. 

Kirmanşah’tan güneye doğru hareket eden Evliya Kaçar Han, Sührab, 

Serhale, Tâk-ı Giray menzillerini geçerek Derteng Boğazı’na varır. Burası 

Osmanlı-Safevi hudududur. Evliya Derteng Boğazı'n selâmetle geçüp 

Derteng Kalesi’ne varır. Burası Bağdad’a bağlı bir sancak merkezidir. Oradan 

hareketle Derne Kalesi’ne gelir. Burası da Bağdad’a tâbi bir sancaktır. 

Derne’den güneye doğru gidip Küçük Hankâh menziline oradan da Hâruniye 

kasabasına gelir.  

Evliya nihayet 1066 Rebiül-evveli’nde bir Pazartesi günü93 Bağdad’a 

varır. 1655 yılı Eylül ayında Tebriz’den ayrılan Evliya İran şehir kasabalarını 

3 aydan fazla gezmiştir. Bağdad Beylerbeyisi Kara Murtaza Paşa’nın 

huzuruna çıkıp ellerini öper ve Melek Ahmed Paşa’nın mektubunu ve 

gönderdiği murassa gılaflı kılıç ile cevahirli hançeri ve tirkeşi paşaya takdim 

eder. Evliya’nın kardeşini kurtardığını paşa çoktan duymuştur. Evliya, 

paşanın ağası Ali Ağa’nın iyi bir arkadaş olduğunu, beraber İran şehir ve 

kasabalarını gezdiklerini söyler. Bu sırada Ali Ağa, paşanın kardeşi ve onunla 

birlikte mahpus olan mataracıbaşısı gelip paşa huzurunda yer öperler. Paşa 

karındaşıyla kucaklaşır ve sırtındaki kürkü kardeşine giydirir. Ali Ağa ve 

Evliya da paşadan kürk giyerler. Murtaza Paşa Mercaniyye medresesi yanında 

Evliya’ya bir konak tahsis eder. Gece gündüz paşanın nedim-i hâssı olan 

Evliya Bağdad’ı gezer.  

Evliya Çelebi’nin Van’a dönmeye niyeti yoktur. Bağdad’n haricinde 

Basra, Musul, Cizre, Hasankeyf, Hakkâri bölgesi dâhil pekçok şehir ve kaleyi 

seyr ü temaşa edip Bağdad’a Murtaza Paşa’nın yanına gelir. Beraberinde 

Murtaza Paşa’nın kethüdası da vardır. Kethüda görüştüğü mahalli beylerden 

İmâdiyye, Cezîre, Hasankeyf beylerinin ve Diyârbekir vezîri Firârî Mustafâ 

Paşa'nın Murtaza Paşa’ya yazılmış mektupları ile paşaya gönderdikleri 

hediyeleri takdim eder. Evliya da paşaya mütavazı de olsa bazı hediyeler verir. 

Paşa çok memnun olur o da Evliya’ya  “bir semmûr kürk ile serâpâ bir kat 

libâs-ı fâhire ve bir kise guruş”, verir.  

Evliya bir müddet Murtaza Paşa’nın sohbetlerine katılır. Öyle ki bu 

sohbetlerin tadı Melek Ahmed Paşa ile olan sohbetleri unutturur. Fakat bir gün 

Melek Paşa’dan mektup gelir. Mektupta Melek Ahmed Paşa’nın Bağdad’da 

 

 

93 Evliya gün vermiyor. 1066 Rebiül-evvel ayının ilk pazartesi günü 6 Rebiül-evvel’e denk 

gelir. Bu takdirde 3 Ocak 1656 olur.  
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olan arkı mahsulünün Evliya Çelebi ile gönderilmesi istenmektedir. Evliya bu 

habere üzülmüş gibi görünür ve Murtaza Paşa’ya “Sultânım ben Van'a revâne 

olmam ve ben sultânımdan ayrılmam”, der. Paşa bu sözden çok hoşlanır. Fakat 

Evliya’ya:  

“Evliyâm, pederimiz Melek Ahmed Paşa pederimiz olmasa ve ben anın 

çerâğ-ı efrûhtesi olmasam Hudâ hakkiyçün ben seni göndermezdim. Ammâ 

Evliyâm sen benimsin ve ben seninim, elem çekme. Dağ dağa kavuşmaz âdem 

âdeme kavuşur”, deyip üçüncü gün Evliya’ya üç kise guruş,  üç at, bir 

küheylân kısrak-ı mu‘teber at, bir mahbûbe-i cihân bikr-i nâ-şüküfte-i zamâne, 

üç aded pençe-i âfitâb-ı âlem-tâb misilli Gürcî gulâmları, bir kat yol esvâbları, 

bir kılıç, tirkeş, bir yorga bârgîr “raht u baht u licâmı ve gümüş zeyni ile ihsân” 

eder. 11 aded huddâmlarına da 50’şer guruş ve birer kat elbise verip 

Bağdâd'dan mazûl Yeniçeri Ağasına94 Evliya’yı tenbih ve tekidlerle teslîm 

eder.   

Murtaza Paşa, Melek Ahmed Paşa’ya da birçok hediyeler gönderir95. 

Zira yukarıda geçtiği üzere kendisini Melek Ahmed Paşa yetiştirdiği gibi 

kardeşini ve mataracıbaşısını Acemlerin elinden o kurtarmıştır. Hediyelerden 

başka Melek Paşa’nın arkı geliri olan 3000 altın ile kendi cebinden 5000 akça 

cep harçlığı gönderir. Evliya paşa ve paşanın ağaları, ayan ve eşraf ile 

vedalaşır ve her birinden çeşitli hediyeler alır. Murtaza Paşa bir bayrak sekbân 

ve sarıca askerini de Van’a kadar Evliya’ya eşlik etmesi için 

görevlendirmiştir.  

Evliya seyahatnamesinde Van’a giderken gezip gördüğü yerleri 

anlatmıştır. Sonunda Van’a ulaşan Evliya Melek Ahmed Paşa ile buluşur. 

Evliya Van’a ne zaman vardığı konusunu seyahatnamesini yazarken 

hatırlayamadığından boş bırakmıştır. Ancak Melek Ahmed Paşa’nın 

Evliya’ya sitemi sırasında kullandığı cümleden hareketle bir tahminde 

bulunabiliriz. Melek Paşa Evliya’ya 8 aydır nerede olduğunu sorar96. 

Evliya yukarıda bahsedildiği üzere 11 Eylül 1655’te Van’dan 

ayrıldığına göre 8 ay sonra yani 1656 yılının Nisan sonu veya Mayıs başında 

 

 

94 Evliya yeniçeri ağasının adını hatırlayamadığından boş bırakmış. 
95 EÇS, 4. Kitap, s. 360. 
96 “Bire oğul! Sen cânib-i Tebriz'e ve andan Murtazâ Paşa karındaşın Dümbülî kal‘asında 

hapsden çıkarmağa gidüp Bağdâd'a varup andan Basra'ya varup yine Bağdâd'a gelüp 

gönderdiğin mektûb ile sıhhat haberin geleli sekiz ay oldu. Sen bu kadar zamândan berü kanda 

idin?”, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 5. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, 

İbrahim Sezgin neşri), İstanbul 2001, s. 7. 
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Van’a varmış demektir. Paşa’nın neredeydin, sualine Evliya’nın cevabı 

hazırdır: Görmediği yerleri seyahat arzusu97. 

Evliya paşanın ayağına kapanıp, Basra'da Efrâsiyâboğlu Hüseyin 

Paşa’nın, Murtazâ Paşa ve Bağdâd ayânlarının, İmâdiyye ve Şehrizûl, Akra, 

Zaho, Dühük, Cezîre, Musul, Hasankeyf ve Diyârbekir vâlîsi Firârî Mustafâ 

Paşa'nın mektûbları ile Hüseyin Paşa ve Murtazâ Paşa'nın verdiği hediyeleri 

teslîm eder. Paşa Evliya’ya hayır duâlar eder ”bir kîse guruş ve bir kat libâs-ı 

fâhire ve bir raht ve zeynli mu‘teber at” verir.  Daha sonra konağına giden 

Evliya dostları ile buluşur.  Melek Ahmed Paşa’nın meclisinden ayrılmayıp 

gezdiği gördüğü yerleri anlatır. Ancak paşa ile sohbetleri ancak 7 gün sürecek, 

İstanbul’dan gelen mektuplar üzerine Evliya mukabil mektupları götürmek 

üzere yine yola düşecektir.  

 

Sonuç 

Evliya Çelebi birincisi 1646 yılında, ikincisi de 1655 yılında olmak üzere iki 

defa İran’a elçilik vazifesiyle gitmiştir. Birinci elçiliği Erzurum Beylerbeyisi 

Defterdâr-zâde Mehmed Paşa’nın emriyle İran’dan kervan gönderilmesiyle 

alakalıdır. Evliya her ikisinde de elçi olarak görevlendirilmesine çok 

sevinmiştir. Çünkü o bu sayede İran coğrafyasını da gezip görecek ve ileride 

yazmayı planladığı seyahatnamesine işleyecektir. Nitekim seyahatnâmede 

elçilik vazifesinden çok seyr ü temâşâ ettiği yerleri anlatmaktadır.  

Evliya Çelebi’nin elçiliklerine yol açan olayları seyahatnameden başka 

kaynaklarla tevsik etme imkânı bulamıyoruz. Çünkü her ikisinde de Evliya 

beylerbeyilerin elçisi olarak İran’a gitmiştir. Makalenin girişinde belirttiğimiz 

gibi serhadlerdeki beylerbeyileri komşu devletlerle zuhur eden ufak tefek 

problemler için kendileri elçi gönderebilmektedirler. Bunların bir kısmının 

Divân-ı Hümâyûn’un bilgisi dâhilinde olduğu kesindir. Ama Evliya’nın ilk 

elçiliğinde olduğu gibi beylerbeyinin tasarrufuyla olduğu görülmektedir. 

Defterdâr-zâde’nin maiyyetinde Erzurum’da gümrük kâtibi olarak görev 

yapan Evliya o sırada bazı asayiş hadiseleri yüzünden İran tarafından gelen 

kervanların aksaması üzerine Tebriz Hânı’na elçi olarak gönderilir. 

Seyahatnâmediki bilgilere göre elçilik görevini layıkıyla yerine getiren Evliya 

Erdebil, Nahçıvan, Revan, Bakü, Demirkapı başta olmak üzere birçok 

Azerbaycan şehrini ve kaleleri gezer.  

Evliya’nın ikinci İran elçiliği ise Rumiyye Hânı’nın Osmanlılara tâbi 

Pinyanişi aşiretinin koyunlarını yağmalayıp götürmesi ile ilgilidir. Evliya 

 

 

97 EÇS, 5. Kitap, s. 7. 
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Rumiyye ve Tebriz hanlarıyla görüşürek koyunları geri alacaktır. Evliya bu 

vazifesini de hakkıyla yerine getirmiş ve ilk seyahatinde gezip göremediği 

birçok İran şehir ve kalesini de görmek fırsatı bulmuştur. Sekiz ay süren bu 

seyahat de elçilik Evliya için kılıf bir görevdir.  

Her iki elçilik vazifesiyle ilgili olarak Evliya kendisine büyük pay 

çıkarır. İran hanlarını nasıl etkilediğini diyaloglarla bir roman üslubunda 

anlatır. Ne yazık ki anlattığı olayları tahkik etme şansımız bulunmuyor. 

Mesela Pinyanişi aşiretinin koyunlarıın yağmalandığına dair Evliya’dan başka 

kaynakta bilgi yoktur. Yine Evliya’nın Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla ilgili verdiği 

bilgilerin de gerçekle alakası yoktur. Evliya, IV. Murad’ın Şah Safi’ye 20 sene 

müddetle 20 maddesi olan bir ferman gönderdiğinden bahseder. Klasik 

dönemdeki Osmanlı antlaşmalarının padişahın rakip devlete verdiği bir 

ferman olarak formüle edildiği doğrudur. Fakat Evliya’nın bahsettiği Murad 

Han fermanındaki hükümlerin hiçbiri Kasr-ı Şirin antlaşmasında yoktur. Kasr-

ı Şirin antlaşmasında ne 20 madde ne de 20 yıl geçerlilik süresi vardır. 

Evliya’nın bahsettiği birninci ve ikinci maddeler de doğru değildir. 

Sonuç olarak Evliya Çelebi’nin gerçekliğini tahkik edemediğimiz her 

iki elçilik görevi dolayısıyla İran coğrafyasını etraflıca seyr ü temâşâ ettiğini 

ve seyahatnâmesinde İran şehir, kasaba ve kaleleriyle ilgili çok zengin bilgiler 

verdiğini söyleyebiliriz.  
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
VAKIFLAR VE AŞEVLERİ 

 

Bülent TOPUZ 

 

BAŞLARKEN; 

Vefa kitabı, sosyal bilimcilere has bir özellik olmalı, biz tıp mensupları 

arasında görmediğim bu güzelliğe hep imrenerek bakmışımdır. Bir vefa 

kitabında yazmam teklifi, bir elim kaybediş ile olmayaydı iyiydi ama ne 

yaparsın hayat kendi programında ilerliyor.  

Kemal dostumdu, yoldaşımdı, hemşerimdi, kardeşimdi, handiyse 

adamımdı; bunların her biri için bir başlık atıp, bir şeyler karalayabilirdim 

ama ben onun samimi bir Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (Pasvak) Aşevinin 

gönüllüsü olmasından hareketle, geçmişten günümüze vakıflar ve aşevlerini 

yazmayı tercih ettim. Aşevine düzenli bağışta bulunurdu, adak ve kurban 

bağışını ihmal etmezdi. Eş dost davet edilen Ramazan iftarları için yerini ilk 

ayırtan O olurdu. Ramazanın ilk Cuma akşamı onundu. Sadece Ramazanlarda 

değil yılın hemen her Cuması onun sayesinde bir araya gelirdik.  

Aşevi, Kemal’in lisans öğrencileri için bir uygulama alanı gibiydi. 

Öğrencilerini sadece göndermekle kalmaz; onların izlenimlerini ister; bu 

geribildirimleri bizimle paylaşır; daha güzel bir aşevi için eleştirilerini 

söyler; anket çalışmaları ile aşevini bilimsel çalışmaların konusu yapardı.  

Güzel insandı; beni bu kitabın yazarları arasında olan pek çok güzel 

insanla buluşturmuş kaynaştırmıştı. Gülen yüzünden geriye kocaman bir 

boşluk kaldı, zaman her derde çaredir ya, bu boşluğu doldurmaya çare 

olamadı… 

 

GİRİŞ 

Arapça kökenli bir kelime olan vakf, Türkçe’mizde vakıf olarak yerini almıştır 

ve Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre aşağıdaki anlamları vardır.  

1. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla 

ayrılarak, bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. 
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2. Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare 

edildiği yer. 

3. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen 

kuruluş. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere vakfedilen bir varlık, vakfedenin 

mülkiyetinden çıkmış demektir. O mal artık vakfedenin amacı doğrultusunda 

hukukun koruması altındadır. Tarihimizde bu hukuki korumadan 

faydalanmak bakımından vakıf kurmanın cazip olduğunu görüyoruz. Başta 

vezirler ve paşalar olmak üzere varlıklı insanların şan ve şereflerinin devam 

etmesini sağlamak konusunda en güvenilir yöntem olmuştur vakıflar (Singer 

2002).  

Görüldüğü gibi vakıf, vakfetmek yani kendi varlığından başkalarına 

vermek, onların ihtiyacını görmek üzerine kurulu bir oluşumdur. Yapılan 

araştırmalara göre bir insanın tadabileceği en büyük mutluluk, başkalarının 

mutluluğunun sebebi olmaktır (E psikiatri.com). Atalarımızın yüz yıllarca bu 

tespite uyan bir şekilde davrandıklarını söyleyebiliriz. Tabii Allah’ın rızasını 

kazanmak değişmez bir arzudur. 

Yardımlaşma ve dayanışma insanlıkla var olmuş, tüm milletlerde olan bir 

haslettir. Türk töresinde beylerden ve yöneticilerden açları doyurmaları ve 

fakirleri giydirmeleri hep beklenmekle birlikte (İnal, 2013), kurumsal 

anlamda Vakıf anlayışı İslamiyet ile birlikte ortaya çıkmış, Türklerde zirveye 

ulaşmış, günümüzde anlam kaymasına uğramış bir kurumdur.  

İlk vakıf uygulamasını Hz Ömer’in icraatında görüyoruz. Hayber kalesinin 

fethi ile kendisine düşen ganimeti satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe 

edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesine 

sunulması isteğini yazılı kayda geçirmesini, ilk vakıf olarak kabul 

edilmektedir (Turgut B).  

Türklerde kurumsal manada ilk aşevi anlayışı Selçuklularla başlıyor, 

örneğin Sivas Gökmedrese yanındaki darüzziyafet gibi (Şeker, 2007). 

Osmanlılarda ise vakıf anlayışı hem sayıca, hem iştigal alanı olarak, hem de 

cesamet açısından zirve yapıyor (Ertuğ 2000).  

Vakıf anlayışımızdaki değişim ve gelişime bir örnek olarak kamu 

bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) 

Vakıflarını da zikretmek gerekir. SYD’ler 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun 

faaliyet ve çalışmalar yapmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre kurulmuştur. Halihazırda ülke genelinde 1.003 SYD Vakfı 

vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmet çeşitliliği; gıda, yakacak, 

barınma, nakit, eğitim, sağlık diye hayatın hemen her alanına uzanmakla 

birlikte, genel olarak aşevi hizmeti yoktur.  
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SYD Vakıflarının Mütevelli Heyeti, ilçelerde belediye başkanı, mal 

müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, sağlık grup başkanı, ilçe gıda, tarım ve 

hayvancılık müdürü ve ilçe müftüsü vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur. Aynı 

zamanda Mütevelli Heyetinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve 

hayırsever vatandaşlar da yer almaktadır.  Her bir SYD Vakfı kendi kararlarını 

anılı heyet eliyle almakta olup, kimlere yardım yapılacağı, yapılacak olan 

yardımların niteliği ve miktarı tamamen Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenmektedir. Ancak Mütevelli Heyetlerinin düzenli ve merkezi olarak 

uygulanan Şartlı Nakit Transferi, Engelli ve Yaşlı Aylıkları ve benzeri yardım 

programlarında miktar belirleme ya da nitelik değiştirme gibi bir yetkileri 

bulunmamaktadır. 

Vakıfların vakfedilen bir mal veya gelir ile faaliyet gösterdiğini 

belirtmiştik. Yani vakfı kuranlar kurdukları vakfın kuruluş amacını 

karşılayabilmek için bir miktar gelir getirici irat bırakırlar. Tarihte bunun daha 

çok zeytin, portakal vb meyve bahçeleri veya dükkan vb gelir getirici 

gayrimenkuller olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra vakıfların önemli 

gelirlerinden biri de bağışlar olmuştur. Günümüzde, her ne kadar vakıf 

kurulması için asgari bir malvarlığı isteniyorsa da, genellikle bu varlık vakfın 

amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli olmamaktadır. Vakıflar daha çok 

yapılan bağışlarla ve bazıları da yaptıkları ticari faaliyetlerle bunu 

sağlamaktadırlar.  

Günümüzde kurulan vakıflar dernekleri andırmaktadır. Yani yardım 

toplayan ve harcamaları organize eden kurumlardır. Derneklerden farklı 

olarak üye kaydı ve faaliyet alanları ile ilgili olarak kısıtlamalar vardır.  

Vakıflar daha kurulurken temel bir amacı vardır. Tarihimizde kuruluş 

amaçları bakımdan yetimlerin evlendirilmesi; din diyanet öğreten ve 

öğrenenlerin iaşelerini sağlanması; sokak hayvanlarının ve kuşların 

beslenmesi; gelinlik kızların çeyizinin sağlanması, hastaların tedavi edilmesi 

vb uzayıp giden çeşitli vakıflar vardır. Vakıfların iştigal alanlarını tek tek 

değerlendirmek bu yazının sınırları dışındadır. Bu yazıda aşevi ve imaret 

anlayışı ele alınacaktır.  

Hiç kuşku yok ki vakıf anlaşımız ve uygulamalarımız tarihsel süreç içinde 

öncelikle gelişim, sonrasında da değişim göstermiştir. Türk Dil Kurumu 

sözlüğüne giren yukarıdaki üçüncü anlamın modern zamanların bir tanımı 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu yazı bu değişimi somut bir örnek üzerinden 

anlatmak amacıyla ele alınmıştır.  

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AŞEVLERİ 

Aslolan insanın insanca yaşayabilecek bir işi ve geliri olmasıdır. Ancak milli 

geliri oldukça yüksek olan çok ileri düzeydeki refah toplumlarında bile 
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yiyecek ekmeğe muhtaç olan yoksullar illaki bulunmaktadır. Bazı insanların 

iş sahibi olmak, çalışmak, aile kurmak, parasını idare etmek, yarını için 

planlamak yapmak konularında sorunu vardır. Bu insanlar her ne kadar eli 

ayağı tutuyor sınıfında olsalar bile bakıma muhtaç olabilirler.  

Osmanlı’da aşevleri imaret adı verilen külliyelerin içinde, bu kompleks 

yapının bir parçası olarak planlanmış ve hizmetini bu mahalden vermiştir. 

İmaret kurumu Osmanlılar’da zirvesini yaşamıştır. Evliya Çelebi 18 ülke 

gezdiğini, Osmanlı’dakine benzer bir uygulama görmediğini söylemektedir 

(Singer 2002). Uygulama İhtiyaç sahiplerinin, yolcuların, misafirlerin, 

talebelerin bizzat gelerek aşevinden yemek almaları ve oracıkta yemeleri 

şeklindedir. O zaman ki şehirlerin büyüklüğünü ve mahallere dağılmış birden 

fazla aşevi olduğunu düşünürsek, bu hali ile ihtiyaç görmesi doğal ve yeterli 

olmuştur.  

Günümüzün dünyasında devasa hacimlere ulaşan şehir hayatı ve 

kozmopolit yaşantı, aşevi uygulamasında ve aşevlerinden faydalanma 

noktasında kurumsal bazı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Osmanlı’da İstanbul, Rumeli ve Anadolu coğrafyasında oldukça yaygın 

olan imaretler, 100 rakamına kadar ulaşmış ancak II. meşrutiyet ile birlikte 

hemen tamamı kapatılmıştır(Ertuğ 2000). Cumhuriyet’e İstanbul’da birkaç 

imarethane miras kalmış, bunlar da zamanla kapanmıştır. Günümüzde 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan tek imarethane Eyüp 

imarethanesidir. Bu imarethanenin kapasitesi 2000 kişi olup 1911-1950 

arasındaki 40 yıllık kesinti dışında, 1795 yılından beri hizmet vermektedir. 

Aşevinde her gün üç kap sıcak yemek yerinde verilmektedir. Eyüp 

külliyesinde kesilen adak ve kurbanlar hem sıcak yemeğe dönüştürülmekte, 

hem de vakumlanarak birer kilogramlık paketler halinde tüm Türkiye’deki 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır (Vakıflar Genel Müdürlüğü).  

Çağımızın aşevi örneklerini, batı Anadolu’da daha çok ilçe belediyeleri 

faaliyetleri olarak, doğu Anadolu’da ise kaymakamlıklara bağlı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları faaliyetleri olarak görmekteyiz. Bazı 

ilçelerde ise bu iki kurumun işbirliği yaptığını görmekteyiz. İlçe belediyeleri 

ve kaymakamlıklar, kendi bünyelerinde oluşturdukları aşevleri vasıtası ile 

hem yerinde hizmet vermekte, hem de aşevine gelemeyen ihtiyaç sahiplerine 

sıcak yemek ulaştırmaktadırlar. Yemekler ya sefer tasları ile ya da büyük 

kaplar ile taşınarak vatandaşın kendi kaplarına servis edilmektedir. 

Aşevlerinin Şırnak Cizre’de olduğu gibi 20 yıllık geçmiş olanlar da olmakla 

birlikte, genel olarak 2015 yılından itibaren kurulmaya başlandığını ve 2019 

yılında kurulan aşevinde bir artış olduğunu görmekteyiz. Hizmet verilen kişi 

sayısı 100 ile 3000 arasında değişmektedir. Her ne kadar kamu imkanlarını 

kullanıyor olsalar da, bu aşevleri hayırseverlerden bağış talebinde 

bulunmaktadırlar. 



 

 

 

 

 

 

 

Geçmişten Günümüze Vakıflar ve Aşevleri 

 

 

 

847 

Türk diyanet vakfı’nın az sayıdaki aşevleri, vakfın genel bir politikası 

olmaktan ziyade Üsküdar Osmanağa aşevinde ve Mersin Erdemli aşevinde 

olduğu gibi yerelde gayretli bazı çalışanların ön ayak olduğu kurumlar olarak 

dikkati çekmektedir. Hem yerinde hem de eve teslim hizmet verilen bu 

aşevlerinin kapasiteleri 300 kişi civarındadır.  

Koronavirüs enfeksiyonu tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üstü vatandaşlara 

uygulanan sokağa çıkma yasağı, eve teslim sıcak yemek ulaştırma hizmetinin 

önemini ortaya koymuştur. Her ne kadar iaşe gönderilse de bu yaşlıların bir 

kısmının iaşeleri yemeğe dönüştüremeyecek kadar hasta olmaları söz 

konusudur. Böylesi bir ihtiyaç sadece afet bölgelerinde geçici aşevleri kurmak 

üzere yapılanan Kızılay’ın kalıcı ve sürekli aşevleri kurmak üzere harekete 

geçtiğini ve Gaziantep Kızılay şubesinin bu anlamda bir tane aşevi kurduğunu 

görüyoruz. Aslında Kızılay’ın Ankara Ulucanlar’da 101 yıllık geçmişi olan, 

Dr Cevat Naki Akkerman tarafından kurulan ve kendi adı ile anılan bir aşevi 

var. Bu aşevi kurtuluş savaşı şartlarında kurulmuş ve o günden bu yana 

kesintisiz ve gittikçe kapasitesini artırarak hizmet vermiştir. Bugün itibari ile 

günlük dağıtım kapasitesi 1500 kişidir.  

Aşevi hizmeti veren sivil kurumlar yok denecek kadar azdır. Kendini aşevi 

olarak tanımlayan ve fakat daha çok dini eğitim alan talebelere yemek veren 

kurumlar bu yazıda anlatmaya çalıştığımız aşevleri tanımının dışında 

kalmaktadırlar.  

Şanlıurfa’da Aşevi Derneği 28 yıldır hizmet vermektedir. Kapasitesi 1000 

kişi civarındadır. Eve teslim sıcak yemek hizmeti de vermektedir. Urfalı 

hayırseverlerin yardımı ile faaliyet göstermektedir. 

Bir sivil girişim olarak Aşhane; Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Mahmut Karaman tarafından evsizler için başlatılan bir projedir. Bu proje, 

içinde kazan kazan çorba bulunan panelvan tipi bir minibüsün, evsizlerin 

yoğun olarak bulundukları İstanbul sokaklarını gece boyunca dolaşmasından 

oluşuyor. Kapasite 1000 kişilik, ancak henüz 500'den fazla insana 

ulaşılamamış durumda. Proje facebook üzerinden tanıtım yapıyor ve bağış 

kabul ediyor. Aşhane'nin Ankara şubesinin açılması gibi bir girişim var. Bu 

projenin kazanları Kadıköy Hasan Paşa Camii’nde kaynıyor. Böylece daha 

çok din eğitimi alan talebelere yönelik planlanan Hasanpaşa Aşevi farklı bir 

alana açılmış oluyor.  

Deniz Feneri deneğinin web sayfası bilgisine göre Ankara’da 1000 kişi 

kapasiteli, yerinde hizmet veren bir aşevi vardır.  

Yalova’da İHH’nın  250 kişilik bir aşevi vardır. Kütahya Meydan aşevi 

274 hanede 1077 kişiye yemek ulaştırmaktadır (Kafalı H).  

Denizli’de hizmet veren Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı, 16. Hizmet 

yılında, her geçen yıl artan performansı ile dikkat çekmektedir. Kiralık bir 
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binada 500 ihtiyaç sahibi ile başlayan hizmet, bugün 1200 civarında ihtiyaç 

sahibine iki öğün yetecek yemek ile devam etmektedir. Hedef bir yıl içinde 

3000 kişiye çıkmaktır.  

 

DEVLETİN AŞEVİ GELENEĞİNİ MODERNİZASYON ÇABASI VE 

SONRASI  

2004 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, yardıma muhtaç insanlara, eve teslim 

sıcak yemek uygulaması başlatır. Bu hizmet vakıflar bölge müdürlüklerince 

tabldot firmalarından hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilir.  

Denizli birçok işinde olduğu gibi, burada da bir fark yaratmıştır. Bu ihaleye 

Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK), işletme şirketi vasıtası ile katılır. 

Böylece kar amacı gütmeyen bir vakfın eline geçen paranın tamamı, yemeğin 

usulüne uygun ve kaliteli şekilde üretilmesi ve dağıtılmasına harcanır. Pasvak 

bununla da yetinmez, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kriterlerine uymayan 

kişilere de vakfın imkanları ve Denizlili hayırseverlerin katkıları ile yemek 

verir. Böylece Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 650 civarında kişinin 

bedeli karşılanırken, PASVAK bu rakamı 1000 kişiye yükseltir.  

PASVAK’ı ziyaret eden Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Bayazıt; bu sistemi 

devlet vatandaş işbirliğinin en güzel örneği olarak kutlamış ve acaba Türkiye 

genelinde böyle mi yapsak diyerek ayrılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu 

hizmeti başka illerde yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle, 2009 yılı sonu itibari 

ile durdurarak, yerine iaşe yardımı yapma kararı alır. Bu aynı şey demek 

değildir, çünkü yemek yardımı alan bazı kişiler kuru gıdayı yemeğe 

dönüştüremeyecek derecede yaşlı veya engellidir. Bu sebeple eve teslim sıcak 

yemek işinin devam etmesi gerektiğine karar veren Pasvak, o günlerde 

kamuoyu oluşturmak adına bazı girişimlerde bulunur.  

Denizli vekilleri, il ve belediye meclis üyeleri, hayırsever vatandaşlar, 

belediye başkanı ve Denizli valisi yapılabilecek ne var arayışı ve kaygısı 

içinde olurlar.  

Her halükarda PASVAK bu hizmeti, hizmet alan kişi sayısını azaltarak 

400-500 civarında bir rakamla devam ettirme kararı alır. PASVAK bu konuda 

Denizli halkının yardımlarına güvenmiştir. 

Denizli insanı yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına ve huzuruna olan 

duyarlılığını bir kere daha gösterir. Beş yılı dolduran geçmişi olan bu hizmetin 

kesintiye uğramayacağı ortaya çıkar. Bağışlarla, 500 rakamının aşılarak tekrar 

1000 ihtiyaç sahibine ulaşılmasını sağlanır.  
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MODERN ZAMANLARIN İMARETİ; PASVAK 

15 Temmuz 2001 gün ve 24463 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyete 

geçen, Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı, kısaca PASVAK olarak 

adlandırılmaktadır.  

Önder İzmirlioğlu, rahmetli babası adına hayır amaçlı Türkiye’de ilk defa 

kendi ürettiği "AŞ OTOSU" projesini faaliyete geçirmek için 

uğraşmaktadır. O sıralar Denizli’de bir Selçuklu hanı olan Akhan’ı turizm 

amaçlı işletmek istediği için, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşme 

halindedir. Vakıflar aş otobüsü yerine, eve teslim sıcak yemek işini birlikte 

yapmayı önerir. İşin mahiyeti bir kişinin kaldırabileceği cinsten değildir. 

Birkaç vakıf ve dernek dolaşır, bu teklifi PASVAK  kabul eder. 2004 yılında 

Acıpayam yolu üstündeki bir tabldot mutfağı kiralanır ve hizmete burada 

başlanır, 2010 yılında vakıf kendi aşevi binasına sahip olur.  

Pasvak bugün itibari ile kendine ait bir aşevinde bir gıda mühendisi, bir 

sosyal hizmet uzmanı, bir halkla ilişkiler uzmanı, iki büro elemanı, bir şef ahçı 

ve iki yardımcısı,  iki mutfak elemanı ve beş şoför ve iki bekçi toplam 16 

eleman ile hizmet vermektedir. Vakıf kurucuları rotasyon usulü aşevinin idari 

işlerinden sorumlu olmaktalar ve bunun için herhangi bir huzur hakkı ya da 

ücret almamaktadırlar.  

Pasvak, 450 civarındaki hanede 1250 civarında ihtiyaç sahibinin evine, iki 

öğün yetecek üç kap sıcak yemeği, sefer taslarında, bu iş için dizayn edilmiş 

araçlar ile, haftanın 6 günü ve yıl boyunca, ekmeği ile birlikte ulaştırmaktadır. 

İlk yola çıktığında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün maddi katkısı belirleyici 

iken, bugün hizmetin tamamı Denizli insanının katkıları ile sağlanmaktadır.  

Pasvak’ın bugün itibari ile 200 civarında her ay 50 TL’den, 6 000 TL ye 

kadar değişen miktarlarda bağış yapan düzenli bağışçısı vardır. Bunun dışında 

fitre, sadaka, zekat, adak, kurban vb münferit yardımlar yıl boyunca devam 

etmektedir. Ayni bağışların içinde Denizli sebze halinden temin edilen 

sebzeler önemli bir yer tutmaktadır.  

Pasvak’ın en temel özelliği alan el, veren el ve yöneten el bakımından her 

kesimden insanın içinde bulunduğu, kamu için çalışan, bağımsız bağlantısız, 

sivil bir kurum olmasıdır.  

Geçmişte vakıflar vasıtası ile yürütülen pek çok yardım hizmeti 

günümüzde devlet eli ile yürütülmektedir. Bu durum yardımlaşma vakıflarına 

olan ihtiyacı ortadan kaldırmamıştır. İnsanların, özellikle varlıklı insanların, 

varlıklarından bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaşma duygusu karşılanması 

gereken bir duygudur. Devlet kurumunun siyasetin bir parçası olması 

nedeniyle, yaptığı yardımların siyasetten bağımsız olmasını isteyen veya 

kendi siyasetine destek olmasını bekleyen kimselerin devlet dışındaki 

kurumlara yönelmesi tabiidir.  
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Çeşitli ideolojik, dini grupların vakıf faaliyetleri yürüterek başta talebeler 

olmak üzere, kendilerinden olanlara yardım ve destekte bulunmaları kapalı 

çalışan bir sistem gibidir. Bu sistem yanlış olmamakla birlikte, yaptığı 

yardımın sadece ve sadece yapılış amacı doğrultusunda kullanılmasını 

isteyen, siyasete, ticarete, tarikata ve herhangi bir ideolojiye hizmet etmesin 

isteyen insanların taleplerini karşılamaktan uzaktır.  

Toplumda ihtiyaç sahibi kimselerin dini, mezhebi, ırkı, mensubiyeti ve 

hatta ateist veya alkolik olması Pasvak’ın merak ettiği ve irdelediği konular 

değildir. Tek kriter kişinin ihtiyaç sahibi olmasıdır. Esasen yemek hizmeti 

veren bir kuruma aşevi denilebilmesi için herkese hitap eder tarzda yapılanmış 

olması gerekir.   

Pasvak, böylesi bir ihtiyacın karşılaması nedeniyle toplumda hızla yer 

edinmiş ve kuruluşundan itibaren sürekli gelişmiş bir kurumdur.  

Pasvak aşevi, aşevi geleneğinin modernize edilmiş bir örneğidir. Yaşlı, 

özürlü, dul, yetim ve debil ihtiyaç sahiplerinin evine teslim edilen iki öğün 

yetecek, üç kap sıcak yemek, birçok bakımdan modern hayata uygundur. Her 

ne kadar günümüzde, ihtiyaç sahiplerinin bakımevlerinde ve huzurevlerinde 

barındırılması gibi bir uygulama var ise de; insanların kırk yıldır yaşadığı 

mahalleden koparılmaması; sabah kalkıp kapısının önüne dikildiğinde adıyla 

hitap eden bir komşunun varlığı; sokaklarında dolaştığında anılarına 

tutunabilmesi, yani insanın beşeri coğrafyasından koparılmaması hayata 

tutunmak için anlamlı bir neden oluşturmaktadır diyebiliriz.  

Bir yaşlı veya hastanın evinin her gün ziyaret edilmesi, bir gün kapı önüne 

çıkmaması halinde“Acaba başında bir hal mi var?” sorusunun cevabının 

hemen verilmesini sağlar. Bu nedenledir ki, Pasvak’ın yemek ulaştırdığı hiçbir 

kişinin aciliyet arzeden bir durumuna veya vefatına 24 saat sonra ulaşılmaz. 

Acil bir hastalık durumu var ise zamanında fark edilmekte ve sağlık 

kurumlarına ulaştırılması sağlanmaktadır.  

İnsanımızın çok hareketli ve toplumumuzun kozmopolit olduğu günümüz 

yaşantısında gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmak ve ulaşmak başlı başına bir 

sorundur. Bu konuda ilçe teşkilatları bünyelerinde kurulan Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının yanı sıra, birer sivil toplum örgütü 

olan vakıfların da önemli fonksiyonlar görmesi mümkündür. Pasvak 

örneğinde olduğu gibi insanların zekat, sadaka, kurban, adak gibi bağışlarının 

ve dini görevlerinin kurumsal olarak ele alınması, hem veren el hem de alan 

el bakımında büyük kolaylıktır.  

Pasvak ilk yola çıktığında ziyaret ettiği ihtiyaç sahiplerinin komşuları 

tarafından bakıldığına şahit olur. Maddi bakımdan kendilerini ancak idare 

edilebilecek gelir seviyesine sahip bu komşuların, komşularının açlığına 

duyarsız kalmamış olmaları hakikaten takdire şayandır. Bu toplum “Komşusu 



 

 

 

 

 

 

 

Geçmişten Günümüze Vakıflar ve Aşevleri 

 

 

 

851 

aç iken tok yatan bizden değildir” hadisi şerifine uygun bir hayat yaşamaya 

çalışmaktadır.  

Pasvak’tan hizmet almak için yapılan müracaatlar ya bireysel olmakta ya 

da komşu ve tanıdıklar vasıtası ile olmaktadır. Müracatı takip eden 24 saat 

içinde ihtiyaç sahibi adayının durumu değerlendirilmektedir. Sosyal hizmet 

uzmanı tarafından yönetilen bu değerlendirme sürecinde sırasıyla aşağıdaki 

yöntem izlenmektedir.   

Müracaat formu doldurtma; Gerekli belgeleri hazırlatma; Evlerin ayrıntılı 

incelenmesi; Komşularının görüşleri; başlanan yardımlar şoförler tarafından 

takip edilmesi; Herhangi bir kişinin şikayeti olduğunda tekrar 

değerlendirilmesi; Yemeğin ertesi günü dokunulmamış bulunması halinde 

nedenlerinin değerlendirilmesi. 

Pasvak sadece bir aşevi değildir. Eğitim ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı, 

geleneklerin yaşatıldığı bir platform gibidir. Örneğin yemek ulaştırılan 

evlerde önemli sayıda engelli bireyle karşılaşılınca kalıtsal ve doğumsal 

engelliliğin önlenmesi üzerine Avrupa birliği projesi yürütülmüştür. Yemek 

verilen evlerin ve mahallelerin çocuklarına her yıl sünnet düğünü 

yapılmaktadır. Yine bu evlerin çocuklarına ücretsiz üniversite hazırlık kursu 

almaları için yardımcı olunmuştur. Kriterlerin dışında kalan bazı ailelere iaşe 

ulaştırılmaktadır. Kapısını çalan mülteci, yolda kalmış ve pansiyon 

misafirlerine kısa süreli de olsa yemek verilmiştir.  

Muharrem ayında bağışçılar vakfın bahçesine davet edilerek, aşure ve 

keşkek eşliğinde sohbet edilmektedir. 

Her yıl anneler gününde, yılın annesini bir yıl alan elden, bir yıl veren elden 

seçilmektedir. Pasvak, özürlü çocuğuna bakan dul bir anne ne kadar eli öpülesi 

ve takdire şayan ise, bu insanlara yardımda bulunan, yani veren anne de o 

kadar eli öpülesi ve takdire şayan felsefesi ile hareket etmektedir.  

2019 yılında Acıpayam deprem bölgesinde ciddi hasar gören Kırcı köyü 

için yapılan çadırkente Ramazan boyunca iftar yemeği ulaştırılmıştır.  

Bu faaliyetlerin periyodik olanlarından bazılarına kısaca değinmekte fayda 

vardır; 

PASVAK İFTAR SOFRALARI 

Türkiye’de Ramazan ayında İftar çadırları kurmak yaygın bir uygulamadır. 

Bu sofralar sadece ihtiyaç sahipleri değil, iftar saatinde evde olamayacakların 

da uğrak yeridir. Aynı zamanda buluşma mekanlarıdır. İftarı veren eşini 

dostunu da çağırır. Bir başka ifade ile Ramazan bir tür kolektif yaşamın adıdır.   

Pasvak’ın 16 yıllık hizmet geçmişinde, Ramazan ayı boyunca verilen 

iftarlar bir gelenek halini almış ve yıl geçtikçe katılımcı sayısı artmıştır. Bu 
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iftar yemeklerinde, bazen ihtiyaç sahipleri vakfın bahçesine taşınarak bir 

araya gelinmiş, çoğu zaman da Denizli’nin güzide dernekleri ve odaları, 

üyelerine iftar mekanı olarak Pasvak’ı seçmişlerdir. Kimi apartmanındaki 

komşularına, kimi eş dost ve akrabalarına, kimi de işyerinde çalışanlara 

Pasvak’ta iftar vermeyi tercih etmiştir.  

Geçtiğimiz yıllarda, otuz gün boyunca, on kişiden 800 kişiye kadar uzanan 

irili ufaklı gruplar Pasvak bahçesinde bir araya gelmişler, bazıları en son geçen 

Ramazan görüşmüş olmanın verdiği hasret ile kucaklaşmışlardır. İftar 

sofraları bir fazla kişiye daha vakfı tanıtmanın vesilesi olmuştur.  

Pasvak’ın bazı iftar akşamlarında ağırladığı misafir sayısı 1000 kişiyi 

aşabilmektedir.  

Ramazan ayının ulvi atmosferinden etkilenen hayırseverler, zekat, fitre, 

sadaka gibi yardımlarını, ramazan ayı içine sığdırmaya çalışmaktadır. 

Ramazan ayı ihtiyaç sahiplerinin karınlarının doyduğu ve ramazan paketleri 

ile bir süreliğine de olsa idare edebildikleri bir dönemdir. Ancak şu da bir 

gerçek ki, insanın ihtiyacı yıl içinde de devam eder. Ramazan biter 

hayırseverler üzerlerine düşeni yapmış olanın huzuru ile gündelik hayatlarına 

dönerken, ihtiyaç sahiplerini zorlu bir 11 ay bekler. Pasvak ihtiyaç 

sahiplerinin yıl boyu ihtiyaçlarını görmek üzere yapılanmış bir kurumdur.  

 

PASVAK’DA GELENEKSEL KURBAN BAYRAMLARI 

Kurban Bayramının birinci gününü PASVAK’ın bahçesinde bağışçılar bir 

araya gelmektedir. Kurban Bayramı sabahları kurban eti yemek, sohbet 

etmek, bayramlaşmak geleneği aynen çocukluğumuzda bıraktığınız yerden 

devam etmektedir.  

Kurbanlar vekaletle kesilebilmekte, başında bulunmak istenirse bu 

planlama yapılabilmekte, tam kesim anında haberdar olmak istenirse, telefon 

mesajı ile irtibat kurulmaktadır.  

Vakfın bahçesine geçici bir padok kurularak, bağışçıların kurbanlıklarını 

seçmeleri sağlanmakta. Doğrudan kurbanlık getiren olduğu gibi, kendisi kesip 

etini getiren de olmaktadır.  

Pasvak ciddi miktarda kurban ve kurban eti bağışı almaktadır. Bunların bir 

kısmı kurman kesmeyen hanelere dağıtılırken, bir kısmı yıl içinde tüketilmek 

üzere vakfın yeni yapılan hizmet binasındaki soğuk hava deposunda muhafaza 

edilmekte, bir kısmı da da pirinç, makarna, tavuk eti vb gıdaların takasında 

kullanmaktadır.  
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ÇOCUKLARINI SOSYAL SORUMLULUK İLE ERKEN 

TANIŞTIRILMASI 

Pasvak iyilik eğitiminin adresi gibidir. 9-15 yaş arası çocukların sosyal 

sorumluluk ile erken tanıştırılması projesi yıllardır devam etmektedir. 

Okulların kapanmasını takiben Pasvak’a gelen çocuklar burada bir hafta kadar 

çalışmaktadırlar. Çocuklar, sabah sefer taslarının hazırlanması, arabalara 

yüklenmesi, şoförlerin yanında ikişerli gruplar halinde bu yemeklerin ihtiyaç 

sahiplerine dağıtılması işinde fiilen çalışmaktadırlar. 

Çocuklar dağıtım sonrası aşevine dönüyor ve o gün dağıttıkları yemekten 

oluşan menüden yiyorlar, sohbet ediyorlar. Bir haftalık çalışma süresinin 

sonunda onlardan izlenimlerini yazıya dökmeleri isteniyor. Bu yazılarda 

dikkat çeken belli başlı hususlar şöyle; 

Öncelikle çocuklar bu işi severek ve eğlenerek yapıyorlar. Bir iş yapıyor 

ve bir işe yarıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Vakıf ortamında farklı 

insanlarla tanışıp, kaynaşıyorlar. Yemek dağıtımı sırasında Denizli’nin öteki 

yüzünü görüyorlar. Bu onlarda içinde yaşadıkları toplum ile ilgili olarak 

farkındalık yaratıyor. Bi taraftan kendilerine bu imkanları sağlayan 

ebeveynlerine karşı daha saygılı olmaları gerektiği düşüncesi oluşuyor, diğer 

taraftan sahip olduklarının kıymetini bilmeleri gerektiğini fark ediyorlar. 

Yaşlı, özürlü kimsesiz insanların, hal ve hatırlarının sorulmasından, en az 

yemek kadar mutlu olmaları onları şaşırtıyor. Vakfın bağışlarla yürüdüğünü 

öğrenince, bizde imkanımız olunca buraya bağışta bulunalım düşüncesi 

gelişiyor.  

Çocuklardan birinin izlenimleri herşeyi açıklamaktadır; 

 “Mutluluk paylaştıkça artar. Hayırsever insanların mutlu olup verdikleri 

para, aşçılara geçer, çünkü yemek yapıp muhtaçlara verebileceklerdir. Onların 

mutlulukları yemeklere geçer. Bu güzel yemekleri yiyen muhtaçlar da mutlu 

olur. Onların mutlu olduklarını gören bizler de mutlu oluruz. Herkesin bir 

parça yardımı bile çoğu kişiyi mutlu eder. Mutlu insan görmeyi seviyorum. 

İnsanları seviyorum. Mutlu olmayı seviyorum. Bana mutluluğu yaşatan 

PASVAK üyelerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum.” ÖD 8. Sınıf 

Sonradan bu proje Pamukkale Kaymakamlığı ile geliştirilerek, “Başka 

Hayatlar Da Var” başlığı altında ilçe sınırlarındaki tüm lise öğrencilerinin 

birer gün çalışarak, sosyal sorumluluk ile tanışmaları sağlanmıştır.  

Projenin amacı olan şükretme, yardımlaşma, paylaşma, israf etmeme gibi 

değerlerin yaşatılması; toplumsal değerlerin öneminin ortaya konulması, 

birlik ve beraberlik bilincinin geliştirilmesi; Eğitimde Değerler Eğitiminin 

(EDEP) toplumun bütün kesimlerince benimsenmesinin sağlanması; herhangi 

bir bağımlılığı olan ve dezavantajlı öğrencilerimizin rehabilitasyonunun 
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sağlanması gibi hedeflerin sağlandığını öğrencilerin geri bildirimlerinden 

anlıyoruz;  

“Hurdalık zannettiğim mekanda insan yaşıyor olmasından derinden 

etkilendim. Yemek verdiğimiz insanlar öyle güzel tebessüm ediyorlardı ki 

sanki muhtaç olan onlar değil de benmişim gibi hissettim. Bizim burun 

kıvırdığımız hayat onların hayali olabilirdi. Allah razı olsun cümlesinin 

insanın içine bu kadar işleyebileceğini hiç tahmin etmezdim. Biraz daha 

büyünce bu sosyal yardım vakıflarına katılmayı düşünüyorum. İyi ki Pasvak 

var…” 

Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında PAÜ Eğitim Fakültesi 

öğretmen adayları gönüllü olarak Pasvak’da çalışmaktadırlar. Rahmetli Yard 

Doç Dr Kemal Daşcıoğlu bu çalışmaları nitel bir araştırmanın konusu yaparak 

raporlandırmıştır.  Bu raporda geçen öğrencilerin kazanımları şöyledir; 

(Daşcıoğlu K)  

İhtiyaç sahibi insan çeşitlerini görme ve tanıma; Kendi sorunlarının 

başkalarının sorunlarının yanında önemsiz olduğunu fark etme; Zorlu 

koşullarda sabır ve mücadele etme motivasyonu kazanma; Hayata farklı bakış 

açısı kazanma; Duyarlı olmak için gerçek hayatları görmek gerektiği 

düşüncesine sahip olma; Yardımseverliğin verdiği mutluluk ve daha fazla 

yardım etme isteğinin doğması ; Uygulamanın başındaki olumsuz tutumların 

olumlu tutumlara dönüşmesi; Aşevi tarzı bir kurumun tanınması; 

Yardımseverliği devam ettirme isteği kazanma; Öğrencilere duyarlılığı benzer 

etkinliklerle sağlamaya çalışma isteği kazanma. 

PASVAK’DA SÜNNET DÜĞÜNÜ GELENEĞİ 

Sünnet düğünleri toplumun içinde ve göz önünde yapılmaktadır. Her 

çocuğun sünnet kıyafeti giyerek bir günlüğüne de olsa prens, şehzade, bey 

olma hakkı vardır. Küçük yüreklere yokluğu anlatmak zordur, imkansızdır. 

Toplumun, hayatta karşılaşabilecekleri güçlükler karşısında; bu toplum bana 

sahip çıkmıştı, yine çıkabilir umudunu vermek ve yaşatmak gibi bir görevi 

vardır.  

Pasvak bu düşünceden hareketle her yıl imkanı kısıtlı 50 civarında çocuk 

için sünnet düğünü yapmaktadır. O gün birer şehzade gibi giydirilen çocuklar 

için yemekli, eğlenceli ve hediyeli sünnet düğünü yapılıyor. Sünnet 

düğünlerine başta ilin Valisi ve Belediye Başkanları olmak üzere protokolün 

katılımı da bir gelenek halini almıştır.  

VAKIFLAR HAFTASI TANITIM FIRSATI OLARAK 

DEĞERLENDİRİLİYOR  

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıflar Haftası 

kapsamında hem Pasvak aşevini tanıtmak, hem de ülkemiz genelindeki tüm 
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vakıfların önemini anlatabilmek için çalışmalar yapılıyor. Amaç, vakıf 

kültürünün anlamı halka aktarabilmek.  

Pasvak, bu kültürün sadece bu etkinliklerle hatırlanmasını değil, 

insanımızın içinde zaten var olan bu kültürün, bir yaşam biçimi olarak 

toplumun her katmanına yayılarak, karşılıksız iyilik yapmanın hem insani bir 

duygu hem de bir sosyal sorumluluk bilinci olarak toplum vicdanına 

yerleşmesini arzu ediyor. 

Geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Haftası kapsamında Forum Çamlık, Çınar 

Meydanı, Üniversite, Candoğan Parkı ve Bayramyeri Meydanı gibi 

halkımızın yoğunlukla tercih ettiği kalabalık bölgelerde stantlar açarak, 

broşürler dağıtarak ve halk ile birebir temasta bulunularak tanıtım yapılmıştır. 

PASVAK YENİ HİZMET BİNASI YAPIM AŞAMASINDA 

Denizlilerin 16 yıldır kesintisiz ve artarak süren desteği, Pasvak’ı yeni projeler 

için umutlandırmış ve teşvik etmiştir. Pasvak, Merkezefendi İlçesinde ikinci 

bir aşevinin temelin atmış ve hizmet binasının önemli bir kısmını bitirmiştir. 

Şimdiki yerde verilen 15 yıllık hizmetin sağladığı bilgi birikiminden hareketle 

Denizli’nin ihtiyacı olan çok amaçlı bir sosyal kültürel tesis planlanmıştır. Bu 

tesiste her türlü toplantı, mevlit, düğün vb özel günler yapılabilecektir. Tabii 

asıl amaç bu yeni tesis sayesinde kapasitenin artması daha fazla sayıda ihtiyaç 

sahibine ulaşmaktır.  

Hedef 3000 ihtiyaç sahibine her gün üç kap yemeği ulaşmaktır. Halihazırda 

tesisin uygun koşullarda adak ve kurbanlar için kesimhanesi ve soğuk hava 

depoları tamamlanmış olup 2020 kurban bayramında hizmete başlamıştır.   

 

SON SÖZ 

Pasvak’ın 16 yıllık hizmet geçmişi ve tecrübesine göre eli ayağı tutuyor 

olmak, ihtiyaç sahibi olmaya engel teşkil etmemektedir. Örneğin kocası hapse 

düşmüş veya terk etmiş veya vefat emiş ve iki engelli çocuk sahibi bir dul 

kadının, gençliğinin baharında olsa bile, ne çalışacak ne de gelecek planlaması 

yapacak hali vardır. Bu cümleden olarak insanların yapılan yardımlar vasıtası 

ile tembelliğe sevk edildiği gibi bir tespite katılmak mümkün değildir.  

Genelde vakıfların, özelde aşevlerinin toplumdaki iç huzuru sağlamak 

bakımından önemli etkileri vardır. Toplumun bir kesiminin açlık ve yoklukla 

uğraştığı bir toplum huzurlu olamaz. Bireysel mutluluk diye bir kavram 

yoktur, huzursuz toplumların bireyleri de huzursuz olur, mutlu olamazlar.  

Günümüzün insanı çalışıp çabalayarak maddi imkanlara sahip olmakta, 

sonra da sahip olduklarını korumak ve kendini güvende hissedebilmek için 

duvarlar ile çevrili sitelerde oturmaktadır. Duvarlar yetmemekte güvenlik 

kameraları yerleştirilmekte ve kaplılara bekçi konulmaktadır. Tüm bu 
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çabaların sebebi insandan korunmaya çalışmaktır. Kriminal veya aç bir 

insanın, varlıklının varlığına göz dikmesi hayatın akışı içinde olan bir 

durumdur. Kriminal olan insanlarla ilgili yapılacak bişey olmayabilir, ancak 

açlık nedeniyle suç işlemek gibi bir nedenin olmaması gerekir. Açlık ve 

çaresizlik nedeniyle suça bulaşan insanların, ilk eylemden sonra nerede 

duracağını kestirmek mümkün değildir. Bu bakımdan ilk nedeni, yani aç karnı 

doyurma isteğini daha oluşmadan ortadan kaldırmak gerekir. Bu bakımdan 

aşevleri çok büyük fonksiyon görür. 

Varlıklı bir kişinin bir aşevine bağışta bulunması huzurlu bir toplum 

oluşturulması bakımından üzerine düşeni yapması anlamındandır. Dinimizin 

emirleri ve tavsiyeleri de bu yöndedir.  

İster kamu çalışanı ister sade vatandaş her birimiz toplumun huzuru için 

çalışmalıyız. Denizli bu konuda örnek bir ildir, olmaya devam edecektir.  

Denizli insanı sahip olduğu imkanlar için fiilen şükreder. PASVAK, 

şükredenlerin gönlünden kopanı gerçek ihtiyaç sahibine ulaştıran, veren el ile 

alan elin birbirini görmediği, bir sosyal yardımlaşma kurumudur.  

Pasvak yapılan hayrın sadece veriliş amacı doğrultusunda kullanılan bir 

kurum olarak takdir görmektedir. Dini, siyasi, ticari ve ideolojik herhangi bir 

amacı olamamakla bağımsız ve bağlantısız bir özelliği vardır.  Veren elin, alan 

elin ve de bu iki kesimi buluşturan vakıf yönetiminin, her bakımdan bu kadar 

heterojen olduğu böylesi bir vakfın Türkiye’de örneği yoktur.  

Gerek maddi ve manevi kaynakları, gerek yararlanıcıları, gerekse veren 

elin alan eli görmediği organizasyon yapısı ile PASVAK kolektif yaşamın bir 

adresi gibidir.  Pasvak Denizli İnsanı’nın hep birlikte bir iş yaptığı adrestir.  

Pasvak hayırseverlerin katkıları ile bu misyonunu kesintisiz ve büyüyerek 

sürdürme çabasındadır. Halihazırda 1200 ihtiyaç sahibine ulaşan Pasvak’ın 

hedefi 3000 ihtiyaç sahibidir.  

İhtiyaç sahiplerini bildirilerek hizmete katkıda bulunulabilir. Bildirilen 

adreslere bir ekip giderek yerinde görmekte, komşulardan, sağlık ocağından 

ve mahalle bakkalından ihtiyaç konusunda teyit alınarak hizmete 

başlanmaktadır.  

PASVAK; yönetim kurulu üyelerinin sırayla ve bedelsiz olarak görev 

yaptığı, kurumsallaşmasını tamamlamış, kişilere göre değişmeyen bir 

kurumdur…  

Not: Bu yazının hazırlanması sürecinde, özellikle güncel aşevleri ile ilgili 

bilgilere ulaşma konusunda sıkıntı yaşadım. Bulabildiğim bilgilerin hemen 

tamamı internet haberleri şeklinde, az bir kısmı da ilgili kurumun web sayfası 

bilgisi şeklinde oldu. Günümüz Türkiye’sinde aşevlerini aidiyet, gelir 

kaynakları, sürdürülebilirlik, kapasite vb konular bakımından değerlendiren 

esaslı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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DENİZLİ’NİN VEJETASYON 
COĞRAFYASI’NA GENEL BİR   

BAKIŞ 

 

Tülay AYGÖREN* 

 

 

Denizli ili, coğrafi açıdan Ege 

Bölgesi’nde Ege ve İç Batı 

Anadolu bölümleri ile Akdeniz 

Bölgesi arasında bir geçiş 

sahasında bulunmaktadır. Kabaca 

kuzey-güney yönünde uzanan 

Denizli ili doğuda Burdur, Afyon; 

batıda Aydın, Manisa; güneyde 

Muğla ve kuzeyde Uşak illeriyle 

komşudur (Harita 1). Denizli ili 

37°12´ ve 38°12´ kuzey enlemleri 

ile 28°30´ ve 29°30´ doğu 

boylamları arasında yer 

almaktadır. İlin yüzölçümü 11.868 

km2 olup, Ege Bölgesi’nin % 

14’ünü oluşturmaktadır. 

Denizli ilinde, Ege Bölgesi’nin 

şekillenmesinde etkili olan horst-

graben sistemi hâkim durumdadır. 

Buna bağlı olarak saha oldukça 

yüksek, engebeli ve kısa 

mesafelerde değişen bir topoğrafyaya sahiptir. Denizli ilinin coğrafi konumu 

nedeniyle geçiş sahasında bulunması ve topoğrafik özellikleri kısa 

mesafelerde iklim özelliklerinin değişmesine neden olmuştur. Bu durum 

 

 

* Arş. Gör. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğtimi Anabilim Dalı, 

tolmezoglu@pau.edu.tr 

Harita 1. Denizli İlinin Lokasyon Haritası 
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Denizli ilinde doğal bitki örtüsü başta olmak üzere fiziki faktörlerde 

değişikliğe neden olarak farklı doğal ortamların oluşmasını sağlamıştır. Bitki 

topluluklarının yetişme ve dağılışı üzerinde; iklim, toprak, ana materyal, 

topoğrafya, beşeri faktörler ve zaman gibi faktörler etkili olmaktadır (Atalay, 

1994).  

Denizli ilinin batısında ve yükseltinin az olduğu, denizel etkiye açık 

alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi 

hâkimdir. Ancak iç ve yüksek kesimlere doğru gidildikçe Akdeniz ikliminin 

etkisi azalmakta ve sahaya karasal iklim hâkim olmaktadır. Yıllık sıcaklık 

ortalamasının 12-17 ºC ve yıllık ortalama yağışın 500-600 mm arasında 

değiştiği Denizli ilinde kuzey ve batı sektörlü rüzgârlar etkili olmaktadır. 

Denizli’de hâkim iklim özellikleri, doğal bitki örtüsünün tür 

kompozisyonu ve dağılımında oldukça etkilidir. Özellikle iklim unsurlarından 

sıcaklık ve yağış, bitki örtüsünün yatay ve dikey yönde değişiklik 

göstermesine ve farklı ekolojik istekleri olan bitki topluluklarının sahaya 

yerleşmesine neden olmuştur. Dikey mesafede yükseklik arttıkça sıcaklık 

azaldığı için kısa mesafelerde farklı sıcaklık isteği olan bitki toplulukları 

görülmektedir. Alçak kısımlarda sıcaklık isteği fazla kurakçıl türler yaygın 

iken, yükseklik arttıkça sıcaklık isteği daha az yağış ve nem isteği fazla olan 

türler yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, alçak kesimlerde bitki türleri daha 

çeşitliyken, yükseklik arttıkça tür çeşidi azalmakta ve hatta bir noktadan sonra 

bitki örtüsü hiç görülmemektedir (İnandık, 1969: 35). Bu nedenle sahada 400-

600 m’lere kadar sıcaklık isteği fazla kızılçam, maki ve garig formasyonu, 

800-1000 m’den sonra da karaçam (Pinus nigra), meşe (Quercus cerris, 

Quercus pubescens), ardıç (Juniperus oxycedrus) ormanları ve 2000 m’nin 

üstünde subalpin vejetasyon görülmektedir. Yağış miktarı da bitki türlerinin 

dağılımını etkilemekte olup; buna göre suyu seven ve sucul türler vadi içlerine 

ve daha fazla yağış alan dağların kuzey yamaçları ile yüksek kesimlerine 

yerleşmiştir (Atalay, 1994). 

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Denizli, doğal bitki örtüsü 

özelliklerine göre de Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi’nde ışık istekleri fazla (heliophyll) 

ve sert yapraklı (sclerophyll) vejetasyon hâkim durumdadır. Ancak yer yer 

yaprağını döken ağaç türleri de görülmektedir. Ayrıca geofitler (soğanlı 

yumrulu ve rizomlu bitkiler), terofitler (buğday gibi tek yıllık bitkiler), 

kamefitler (çalı ve otsu bitkiler) bölgenin diğer karakteristik bitkileridir. 

Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi’ne giren sahalarda bitki hayatı yılın büyük 

kısmında devam etmektedir. Bu iklimin belirgin temsilcileri kurakçıl ormanlar 

ve maki elemanlarıdır (Atalay 1994a; Atalay 1994).  

Davis’e göre Türkiye, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki 
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bölgelerinin karşılaşma alanıdır. Yazar Denizli ilini Doğu Akdeniz 

provensinde ve ormanların hâkim unsuru olarak kızılçam, maki ve makilerin 

tahrip edildiği yerlerde garig formasyonunu göstermektedir. Ayrıca saha İran-

Turan ve Akdeniz bitki bölgeleri arasında bir geçiş sahası durumundadır 

(Davis, 1965: 17-19). İnandık’a göre Denizli, Holarktik bölge içinde Akdeniz 

flora bölgesinin Doğu Akdeniz alanında yer almaktadır (İnandık, 1969: 174).  

Denizli ilinde yaygın olarak Akdeniz Fitocoğrafyası’na ait bitki türleri 

görülmekle birlikte, İran-Turan ve az da Avrupa–Sibirya Fitocoğrafyası’na ait 

bitki türleri de görülmektedir. Sahada İran-Turan genellikle orman sınırının 

üzerinde, subalpin katta ve ormanların tahrip edildikleri yerlerde yaygın 

olarak görülmektedir.  

Denizli ilinde ekolojik istekleri farklılık gösteren vejetasyon; Çalı 

(maki-garig) Formasyonu, Orman Formasyonu ve Ot Formasyonu olarak 3 

grupta incelenmiştir (Harita 2). Sahada bitki örtüsü iklim şartlarına bağlı 

olarak sıcaklık isteği fazla olan türlerden oluşmaktadır. Akdeniz ikliminin 

klimaks ağaç türü olan kızılçam (Pinus brutia) saha da 700-800 m’ler arasında 

hâkim durumdadır. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda maki 

formasyonu sahaya yerleşmiştir. Maki olarak adlandırılan ağaççık veya uzun 

boylu çalılar, Akdeniz ikliminin karakteristik bitki topluluğudur. Ancak uzun 

süre tahrip görmeyen yerlerde maki elemanları birer ağaç halini 

alabilmektedir. Tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde makiyi 

oluşturan; kermez meşesi (Quercus coccifera), sandal (Arbutus andrachne), 

kocayemiş (Arbutus unedo), keçiboynuzu (Ceratonia siligua), defne (Lauris 

nobilis), mersin (Myrtus communis) gibi pek çok tür vardır. Bu türler 

içerisinde en yaygın olanı kermez meşesidir (Quercus coccifera) (Atalay, 

1994: 193-194). Denizli’de maki, gerçek Akdeniz iklim sahasından 

uzaklaşıldığı için türce azaldığı gibi yükseltisi de azalmaktadır. Denizli’de 

maki türleri içerisinde kermez meşesi (Quercus coccifera) en yaygın olanıdır. 

Babadağ, Çökelez ve Honaz dağlarında yükseltisi ve tür kompozisyonu 

değişmekle birlikte kızılçam ormanlarının altında geniş alanlarda maki 

formasyonu görülmektedir (Foto 1-2 ). Maki formasyonun tarla açma başta 

olmak üzere çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi sonucunda sahaya garig 

formasyonu hâkim olmuştur.  
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Fotoğraf 1: Babadağ’ın kuzey yamaçlarında 

Quercus coccifera’nın hâkim olduğu maki 

topluluğu. 

 

Fotoğraf 2: Tavas-Kuyucak yolu üzerinde 

tarım alanlarının hemen kenarında başlayan 

ve ortama hâkim olan Quercus coccifera 

topluluğu. 

 

Sahada yükseltinin artmasıyla birlikte orman formasyonu 

başlamaktadır (Harita 2). Hâkim Akdeniz ikliminin etkisiyle kızılçam (Pinus 

brutia) ormanları oldukça yaygındır. Dağlık sahada 500-600 m’lerden itibaren 

kızılçam hâkimiyeti başlamakta ve 1000 m’ye kadar devam etmektedir. 

Ancak yüksek kütleler üzerinde kızılçamların alt ve üst sınırı değişiklik 

göstermektedir. Yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin yanındaki kızılçam 

ormanları tahrip edildiği için alt sınırı daha yüksektedir (700 m). Kızılçam 

ormanları özellikle tarım alanı açmak, yakacak temini ve mermer ocağı açmak 

amacıyla çok fazla tahrip edilmiştir. Sahada Babadağ, Akdağ, Honaz Dağ’ı, 

Beşparmak Dağı, Gölgeli ve Çökelez dağları gibi yüksek dağlık alanların 

alçak kesimleri saf Pinus brutia ormanlarının en yaygın görüldüğü yerlerdir 

(Foto 3). 

 Kızılçamlar yer yer meşe ormanlarıyla karışık olarak görülürken, bazı 

yerlerde meşe ormanları topluluk şeklinde görülmektedir. Meşeler, Akdeniz 

Fitocoğrafya Bölgesinde kızılçam ormanları ile karaçam ormanları arasında 

bir geçiş sahası özelliğindedir. Burada bazen kızılçam bazen de karaçam 

ormanlarıyla karışık halde bulunmaktadır. Sahada saçlı meşe (Quercus 

cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria) ve palamut meşesi (Quercus 

ithaburensis subsp. macrolepis) en yaygın görülen meşe türleridir. Babadağ, 

Akdağ ve Beşparmak Dağı meşe türleri bakımından zengin yerlerdir.  
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Fotoğraf 3: Çameli’de altta kızılçam ve yükselti arttıkça karaçam 

ormanlarının dağılımından bir görünüş. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

864 

 

Harita 2. Denizli İlinin Genel Vejetasyon Haritası 

 



 

 

 

 

 

 

 

Denizli’nin Vejetasyon Coğrafyası’na Genel Bir Bakış 

 

 

865 

Sahada yükselti arttıkça kızılçamlar karaçam ormanlarıyla karışık halde 

görülmeye başlanmaktadır. Sıcaklık istekleri kızılçamlara göre daha düşük 

olan karaçamlar yükseklik arttıkça sahaya hâkim olmaktadır (Foto 3). 

Özellikle 850-1200 m’ler arasında saf karaçam ormanları (Pinus nigra) 

görülmektedir.  

Sahada kızılçam ormanlarından sonra en geniş yayılım gösteren çam 

türü karaçamdır. Babadağ, Çökelez ve Honaz dağlarında kızılçam sınırının 

üzerinde saf karaçam ormanları görülmektedir. Ayrıca Denizli’nin Beyağaç 

ilçesinde Kartal Gölü ve çevresinde saf karaçam toplulukları görülmektedir. 

Ancak burada genç karaçamların aralarında anıt ağaç niteliği gösteren onlarca 

yaşlı ve boylu karaçamlar bulunmaktadır (yaş ortalaması 250-700 civarında). 

Kartal Gölü ve çevresi nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. 

Burada genç ve anıt karaçamlar iç içedir (Foto 4). Bu nedenle Kartal Gölü ile 

çevresinin korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için 1309 ha. saha 

Tabiatı Koruma Alanı olarak ayrılmıştır (Çelik ve diğerleri, 2003). Kartal 

Gölü çevresinde Pinus nigra ormanları 1250 m’den başlamakta ve 1500 m’ye 

kadar devam etmektedir.  

                      

Fotoğraf 4: Beyağaç-Kartal Gölü çevresinde anıt karaçamlar 

Sahada yaygın olarak görülen kurakçıl orman elemanlarından bir diğeri 

de ardıç ağaçlarıdır. 1100 m’den sonra ise ardıç ağaçları (Juniperus sp.) 

görülmektedir. Ardıçlar karaçam ormanlarına göre daha dar alanlarda, dağınık 

bazen birkaç ağaç yan yana bazen de tek ağaç şeklinde görülmektedir. Sahada 

ardıç ağaçları aslında karaçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda 
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sekonder bir topluluk olarak gelişme göstermektedir. Sahada ardıç türleri 

içerisinden en yaygın olanları boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve kokar ardıç 

(Juniperus foetidissima), yüksek kesimlerde ise sürüngen ardıç (Juniperus 

communis subsp.nana) görülmektedir (Günal, 1997:15-18). Babadağ’da 1000 

m, Çökelez Dağ’ında 1200 m, Akdağ ve Honaz Dağı’nda 1500 m’den itibaren 

ardıç toplulukları görülmektedir (Foto 5).  

 

 

Fotoğraf 5: Çivril Akdağ’ın yüksek kesimlerinde hâkim ardıç ormanları 

topluluğundan bir görünüş. 

Sahada görülen bir diğer ağaç türü de sedirdir (Cedrus libani). Akdeniz 

dağ kuşağının en önemli ağacı olan Cedrus libani yer yer saf yer yer de karışık 

ormanlar oluşturmaktadır. Ancak kerestesi çok kıymetli, reçinesinden katran 

elde edilen, ibreleri hayvanlara yedirilen Cedrus libani, çok uzun yıllardan 

beri yoğun tahribata uğramış ve yayılış alanı giderek daralmıştır. Cedrus 

libani ormanlarının optimum yetişme alanı Akdeniz dağ kuşağı ve Akdeniz 

ardı geçiş bölgesidir (Atalay, 1994:195). Sahada özellikle Bozdağ’ın doğu ve 

güneybatı kesimlerinde, Çobantaşı ve Sarıgöl tepe ile Böğrüdelik tepe 

arasında sedir toplulukları vardır. Ancak buradaki Cedrus libani’lerin gelişimi 

zayıftır. Lokal bir yayılış gösteren Cedrus libani Örenköyü kuzeyinde 1400-

1800 m arasında karaçam ile karışık olarak görülmektedir. Ayrıca Çameli’de 

tek tek karaçamlar arasına girmiş durumda sedir ağaçlarına rastlanmıştır.   

İklim tiplerine bağlı olarak sahanın büyük kısmı kurakçıl ormanların 

gelişimine uygundur. Thorntwaite metoduna göre Denizli, Acıpayam C1 yani 

kurak-az nemli koşulların bölge genelinde hâkim olduğunu göstermektedir. 
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Erinç formülü uygulandığında çıkan indis değerine göre saha yarı nemli park 

görünümlü kurakçıl orman karakteri taşımaktadır.  

Sahada ayrıca lokal bir dağılış gösteren dağların kuzeye bakan 

yamaçlarında ve dere içlerindeki vadilerde kestane, fındık ve üvez gibi nemcil 

karakterli bitki türleri de görülmektedir. Türkiye’de kestane topluluklarının en 

geniş yayılım alanı Marmara ve Karadeniz Bölgeleri olmasına rağmen Denizli 

ilinde lokal bir yayılış göstermektedir. Ege Bölgesi’nde dağların nemli 

yamaçlarında, dere ve vadi yamaçlarında kestane ağaçları küme küme ya da 

topluluk halinde görülmektedir (Günal, 1997: 127-129). Sahada NW-SE 

doğrultusunda uzanan Babadağ’ın genel olarak kuzeye bakan yamaçlarında, 

Yeniköy, Başkarcı kasabası İsrail deresi, Yeşilköy vadisi, Şirinköy ve Buldan 

çevresinde ve Honaz Dağı’nda 950-1200 m’ler arasında toplu ve dağınık 

olarak Castanea sativa toplulukları görülmektedir (Foto 6). Sahadaki 

kestaneler çok iyi gelişmiş olup bazılarının boyları 20-25 m’yi bulmaktadır. 

Bu alanlar Akdeniz ikliminin kuraklık özelliğinin zayıfladığı ve kuzeyin nemli 

rüzgârlarına açık, yağışın yeterli olduğu alanlardır. Ayrıca Castanea sativa 

ağaçlarına dağların dik yamaçları arasında oluşan derin vadiler de de 

rastlamak mümkündür. Sahada kestane ağaçları özellikle yerleşim yerlerine 

yakın olanlar çok fazla tahrip edilmiştir. Ancak günümüzde kestane 

ağaçlarının ekonomik getirisinin yüksek olması tahribatın azalmasını sağlamış 

ve kestane ağaçları insanlar tarafından korunmaya başlamıştır.  

           

Fotoğraf 6: Babadağ’ın kuzey yamaçlarında vadi içlerinde kestane 

ağaçları, yükseltinin artmasıyla birlikte kızılçam ormanları ve ağaç sınırının 

üzerinde alpin zon görülmektedir. 
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Sahada kızılçam, meşe, karaçam, ardıç ve sedir ağaçlarından oluşan 

orman formasyonundan sonra ot formasyonuna geçilmektedir. Dağlık kütle 

boyunca yüksekliğin artmasına bağlı olarak sıcaklığın düşmesi, yağışların 

azalması, rüzgârların etkisini arttırması ve uzun süre yerde kalan kar örtüsü 

ile tüm bunlardan etkilenen elverişsiz toprak yapısı ağacın yetişmesine izin 

vermez. Bitkiler için uygun olmayan şartlar nedeniyle bu yüksekliklerde bitki 

türlerinin azaldığı ve ağaçların tamamen ortadan kalktığı ve 2000 metrenin 

üzerindeki alanlarda daha cılız bir ot formasyonunun geliştiği görülmektedir. 

Ağaç yetişme sınırının üzerinde başlayıp dağların zirvesine kadar devam eden 

kısımda subalpin vejetasyon görülmektedir. Bunlar yastık formunu oluşturan 

bitkilerle geven (Astrogalus sp.), çoban yastığı (Acanthalimon) vb, otsu ve 

geofit formunda çiğdem (Crocus sp.), dağ lalesi (Tulipa sp.), yoğurt otu 

(Ornithagalum sp.) gibi bitkilerdir (Atalay, 2002: 106). Subalpin vejetasyon, 

araştırma alanında sekonder bir süksesyon olup Babadağ (Akbaba tepe 2007 

m), Akdağ (Karababa tepe 2308 m), Bozdağ (2420 m) ve Honaz Dağ gibi 

yüksekliği 2000 m’yi aşan yüksek dağ kütlelerinin 1600-dağın zirve kısmı 

arasında görülmektedir. Honaz Dağı’nın kuzey ve güney yamaçlarında ot 

formasyonu tür ve yoğunlukları bakımından farklılık göstermektedir (Foto 7-

8).  

 

  

Fotoğraf 7: Honaz Dağ’ın güneye bakan 

yamaçlarında 2000 m’nin üstü dağın zirve 

kısımları yaz mevsiminde yer yer sarı otlarla 

kaplıdır. 

 

Fotoğraf 8: Honaz Dağ’ın kuzey 

yamaçlarında dağın zirve kısmında 

subalpin ot formasyonu katı güney 

yamaca göre daha zengindir. 
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Ayrıca sahadaki son bitki kademesini meydana getiren alpin kuşakta 

aşırı otlatma nedeniyle klimaks ot türleri (Festuca vb) önemli ölçüde yok 

olmuş, yerini İran-Turan step elemanlarından oluşan otsu türler almıştır. 

Beşeri müdahaleler, hayvan otlatılması sonucunda bölgenin klimaks ot türleri 

önemli ölçüde ortadan kalmış ve bunların yerini zor şartlara dayanabilen alpin 

türler almıştır. Zamanla hayvanların sevmediği dikenli ve acı olan Astragalus 

sp. ile Acantholimon sp gibi türler sahaya hakim olmuştur (Atalay, 2002). 

Sahada özellikle Bozdağ’da bu durum açıkça görülebilmektedir.  

Sahada endemik türlere de rastlamak mümkündür. Ayrıca relikt türler 

bakımından çok zengin olmamakla birlikte sahada görülen Karadeniz 

elemanları relikt karakterli türlerdir. Babadağ Karadeniz elemanları 

bakımından en zengin yerdir. Babadağ’da endemizm oranı oldukça yüksek 

olup bu durum Babadağ’ın yüksek olması ve Akdeniz ikliminin etkili 

olmasıyla açıklanabilir. Bunun yanında karasal iklimin etkisinde kalan 

Akdağ’da İran-Turan fitocoğrafyasına ait türler sahanın geneline göre daha 

fazladır (Çiçek, 2001; Gürkan ve Çiçek, 2002; Çelik ve diğerleri, 2004). 

Ancak Denizli ilinde bitki örtüsü üzerinde insan faaliyetleri geçmişten 

günümüze kadar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Sahada insanların 

ormanlar üzerindeki baskısı artarak devam etmektedir. Denizli’de yaz 

mevsiminde yaşanan kurak döneme bağlı olarak en çok Temmuz, Ağustos ve 

Eylül aylarında orman yangınları meydana gelmiştir. Denizli’de orman 

yangınlarının çıkış nedenleri incelendiğinde ise ilk sırada ihmal ve 

dikkatsizlik yani insan faktörünün geldiği görülmektedir. Aşırı hayvan 

otlatılması da genç filizlerin ve sürgünlerin yenmesiyle ormanın 

gençleşmesine engel olmaktadır. Ancak son yıllarda Denizli ilinde 

gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları sonucunda orman varlığı artmıştır. 

 

Kaynakça 

Atalay İ., (1994). Türkiye Coğrafyası. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 

Atalay İ., (1994a). Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. Ege Üniversitesi Basımevi, 

İzmir.  

Atalay İ., (2001). The Ecology of Forest in Turkey. Silva Balcanica, s 25-34. 

Atalay İ., (2002). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri. Orman Bakanlığı Yayınları. 

ISBN 975–8273–4–8, İzmir. 

Atalay İ., (2006). Toprak Oluşumu Sınıflandırılması ve Coğrafyası. Meta 

Basım ve Yayıncılık.  

Coşkun S., (2000). Büyük Menderes Nehri-Yukarı Dalaman Çayı Arasındaki 

Sahanın Bitki Coğrafyası, (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Ünv., 

Sosyal Bil. Enst. Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı, İstanbul. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

870 

Çiçek M., (2001). Çökelez Dağı’nın Florası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli.  

Çelik A., Semiz G. ve Çiçek M., (2002). Honaz Dağı’nın Genel Vejetasyonu. 

Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, s. 590-595, Ilgaz. 

Çelik A. Semiz G., Arslan İ. ve Çiçek M., (2003). Acıpayam (Denizli) Anıt 

Ağaçları. 1. Acıpayam Sempozyumu, s. 726-771, Denizli.  

Çelik A., Çiçek M., Arslan İ., Karıncalı M. ve Semiz G.,(2004). Flora of 

Hambat Plain And its Environs (Denizli-Turkey). Ot Sistematik Botanik 

Dergisi, Cilt 11, (2), s. 71-94, Ankara. 

Davıs P.H., (1965). Flora Of Turkey And East Aegean Islands. Vol.1, s.17-19, 

Edinburg, Edinburgh University Press. 

Dönmez Y., (1985). Bitki Coğrafyası. İstanbul Ünv. Yayınları No.3319, 

Coğrafya Enst.Yay. No.3213, s.5, İstanbul. 

İnandık H., (1969). Bitkiler Coğrafyası, İstanbul Ünv, Coğrafya Enst.Yay. 

930-32, İkinci Baskı, s.30, İstanbul.  

Günal N., (1997). Türkiye’de Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışları, 

Ekolojik ve Floristik Özellikleri, Çantay Kitapevi, İstanbul. 

Semiz G., ve Çelik A., (2002). Denizli ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı 

Endemik Bitkiler. Türkiye Dağları 1.Ulusal Sempozyumu Bildirileri, 

25-27 Haziran 2002, s. 515-517, Ilgaz 
  



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

871 

ULUSLARARASI İKLİM 
SENARYOLARI IŞIĞINDA DENİZLİ 

VE KALE İLÇESİNDE 2007 YILINDA 

YAŞANAN İKLİM DEĞİŞMELERİ 
 

Yusuf Ziya BİLDİRİCİ 

 

Giriş 

Dünyada ve Türkiye’de enerji gereksinimi günden güne artmakta ve enerji 

üretimi, enerji tüketimi ve ticareti çağımızın en önemli sorunu durumuna 

gelmektedir. Ülkelerin kendi enerji kaynaklarını hangi sektöre hangi düzeyde 

emanet vereceklerine ilişkin enerji plânlamasına dayalı dönemler itibariyle 

güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları olması gerekir. Bu türden 

politikaları oluşturmayan ülkeler için ekonominin armadası olan enerji 

sektörünün sürekli bir sorun oluşturacağı yadsınamaz.  

Dolayısıyla enerji politikalarının belirlenmesinde titiz bir çalışma 

yürütülmelidir. Bu politikalar belirlenirken enerji kaynaklarının tüketici 

topluma kesintisiz ve sürdürülebilir biçimde sunulması gerekir. Günümüzde 

ucuz ve sürdürülebilir enerji arzının sağlanması çoğu sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Yaşadığımız dünyada en önemli çevre sorunlarından biri 

enerjinin üretim ve tüketimi aşamasında yaşanan küresel ısınma ve iklim 

değişikliği sorunudur.  

Ülkelerin ucuz ve tüketilebilir enerji kaynaklarını uygulamalarında 

ortaya çıkan sera gazları ve karbon dioksit salınımları küresel ısınma ve iklim 

değişikliğini tetiklemektedir. Bundan hareketle, ülkelerin enerji 

politikalarının sürdürülmesi aşamasında küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle 

mücadele etmek gerekmektedir. 
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Kale ilçesinde 2007 Yılında Yaşanan İklim Değişmeleri başlığıyla bildiri olarak sunularak 
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Çalışmamızda dünyada yaşanan iklim değişmelerine vurgular 

yapılarak, Türkiye genelinde önemli iklim değişikliğinin yaşandığı 2007 

yılındaki Denizli ve Kale ilçesinde ortaya çıkan olgular üzerinde durulacaktır.   

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişiklikleri, 

etki ve sonuçları bakımından bütün dünya ülkelerinin üzerinde yoğunlaştıkları 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin ekonomik çalışmaları 

sonucu atmosfere bıraktıkları sera gazları yoğunluğunun normal değerlerin 

üzerine çıkması küresel ısınmanın temelini oluşturmaktadır.   

Dünyadaki iklim değişikliği çalışmaları oldukça gerilere 

dayanmaktadır. Edme Mariotte, 1681’de cam gibi geçirgen özellikteki 

maddelerden güneş ışınlarının ve ısı geçişinin olduğunu bulmuş, Horace 

Benedict de Saussere ise 1760’da heliotermometreyle sera etkisinin gözlemini 

yapan kişiler olmuştur. Buhar makinasının bulunmasının verdiği ivme ile 

gelişen Sanayi Devrimi’nin ilk izleri, Joseph Fourier’in 1826’da atmosferin 

dünyanın ortalama sıcaklığına etkileri üzerindeki tespitleriyle başlamış ve 

Fourier, atmosferdeki sera gazı etkisini gözlemlemiştir. John Tyndall, 1891’de 

atmosferdeki su ve karbon dioksit benzeri moleküllerin birikimindeki 

değişmelerin iklim değişikliğine neden olabileceğini saptamıştır. Svante 

Arrhenius, 1896’da sanayide kömür kullanımı ile atmosphere yayılarak 

burada biriken karbon gazına dikkat çekmiş ve bunun buzul çağının başlangıcı 

ya da bitişi olabileceğini tespit etmiştir. G.S. Callendar, 1938’de olağan 

oranının iki katına çıkacak karbon dioksit oranının, küresel sıcaklıkta ortalama 

2 C’lik bir artışa neden olabileceğini açıklamış ve fosil yakıt kullanımıyla 

karbon dioksit artışı arasındaki doğru orantıyı ortaya çıkaran kişi olmuştur 

(İktisadi Kalkınma Vakfı, 2013: 22). 

Anımsanacağı üzere, Sanayi Devrimi’yle fabrikasyon üretimin 

yaygınlaşması ve kıtalararası ticari hareketlenmenin ivme kazanmasıyla her 

türlü değişimin önü açılacaktır. Eldeki tespitlere göre en bariz değişmeler 

1830’lardan itibaren toplumda ve üretim sisteminde görünür olmuştur 

(Hobsbawm, 1962: 27-181).  Bu tespitten hareketle üretim modelleri giderek 

çeşitlenmiş ve 1950’li yılların sonuna gelindiğinde, yeni teknolojik araçlarla 

ortaya çıkan yeni üretim ve tüketim sistemleri gelişmiştir. Özellikle II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra artan dünya nüfusu, kentleşme, sanayileşme, tüketim, 

barınma, ısınma, tarımsal gıdalar ve benzeri yaşamsal ve gündelik 

gereksinmelere olan talebin karşılanması doğal bir süreç olarak gündeme 

gelmiştir. Bu noktada, anılan gereksinimlere ulaşmada uygulanan yanlış 

politika ve alışkanlıklar sonucunda pek çok çevresel sorunla karşı karşıya 

gelineceğinin kanıtları belirginleşmeye başlamıştır (İktisadi Kalkınma Vakfı, 

22-23).    



 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İklim Senaryoları Işığında Denizli ve Kale İlçesinde … 

 

 

873 

Halk arasında iklim değişikliklerinin yaşanması karşısında 

“mevsimlerde kayma mı yaşanıyor” türü sorular gündem konusu olmaktadır. 

Başka bir deyişle, ülkemizde iklim ve hava şartları gibi farklı konular çoğu 

kez birbirlerine karıştırılmaktadır. Son yıllarda küresel iklim 

değişikliklerinden dolayı hava ve iklim parametrelerinde gözlemlenen 

değişimleri sıralayacak olursak:  

• Buharlaşma ve yağış miktarı artıyor. 

• Yağışlar çoklukla sağanak şeklinde oluyor. 

• Tundralarda erime gözleniyor. 

• Mercanlar beyazlaşıyor. 

• Denizlerdeki buzullar gerilerek küçülüyor. 

• Denizlerdeki su seviyesi yükseliyor.  

• Orman yangınları artıyor. 

•Fırtına ve sel yıkımlarıı artıyor (Kadıoğlu, 2008: 31).  

Bununla birlikte bazı ülkelerde ilkbaharın daha önceye, sonbaharın 

ileriye sarkması, bazı kuş türlerinin soğuk alanlara göçmesi, günümüzde 

mevsimsel değişmelerin bazı işaretleri olarak gözlemlenmiştir 

(Küçükkılavuz, 2009: 6, 7). Buzulların erimeye başlaması, yüksek dağlardaki 

karların azalması, ağaçlardaki yaş halkalarının büyümesinin hızlanması 

(Kadıoğlu, 2001: 93-94) bilimsel olarak küresel iklim değişikliğini gösteren 

bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca hava şartlarının gündelik yaşamımızdaki astronomik 

mevsimlere uyum sağlamaması beklenmektedir. Bu nedenle yaz mevsiminin 

başladığı 21 Haziran’dan sonra bile havaların yeterince ısınmadığı 

gözlemlenmekte, çiftçiler ekim yapmak için, toprağın tava gelmesi demek 

olan evin ortamının oluşmamasından dolayı, yağışların durmasını beklemekte, 

ekim yaptıktan hemen sonra yeniden başlayan yağışlardan dolayı da tarlayı 

yeniden sürüp tohumu toprağa düşürmek zorunda kalmaktadırlar (Özelli, 

2012).  

Sera gazı salınımlarındaki sayısal artış, iklimsel olayların sıklığının ve 

şiddetinin artması şeklinde kendini göstermektedir. Temmuz 2012’de 

Grönland’daki buzul tabakasının %97’sinin dört günlük süreçte eridiği, 

Eylül’de kuzey kutbundaki buzulların 1970-2000 dönemi ortalama 

yaygınlığının yarısına düştüğü görülmüştür. Bu iki olay bilim çevrelerinin 

senaryolarından da hızlı bir felaketin çağrışımını yapmıştır. Küresel iklim 

projeksiyonlarına bakılırsa, Türkiye’nin önemli bir kısmının 2030’da kuru ve 

sıcak bir iklimin etkisi altına girebileceği öngörülüyor. Global ısınma sonucu 

yükselen deniz suyu seviyelerinin kıyılarımızı olumsuz biçimde etkilemesi 
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beklenmektedir (Kadıoğlu, 2008: 35-36). Hükümetlerarası İklim Değişimi 

Paneli olarak faaliyet gösteren Intergovernmental Panel On Climate Change 

(IPCC)’nin Eylül 2013’te kabul edilen 1. Çalışma Raporu, 1860’tan bu yana 

dünyanın yüzey ısısının ortalama 0.85 C arttığını ve hiçbir önlem alınmadığı 

takdirde 2100’de ortalama ısının 1.8-4.0 C aralığında artacağını 

öngörmektedir (IPCC, 2014). Böylelikle dünya son 150 yıllık dönemin en 

sıcak yılını yaşayacaktır (Özdemir-Bozyurt, 2004: 95). IPCC’nin 4. 

Değerlendirme Raporu ve ulusal-uluslararası bilimsel model etütlerine göre, 

Türkiye’nin yakın gelecekte sıcaklık ve kuraklığın yanı sıra belirsiz yağışlı bir 

iklimin etkisi altına gireceği öngörülmektedir (Yıldız, 13: 6).   

İngiliz bilim adamı Stern’in de benzer tespitleri bulunmaktadır. Stern, 

günümüzden itibaren atmosfere sera gazı salınımı yapılmasa dahi, küresel 

sıcaklığın, her on yılda bir 0.5-1 C ölçeklerinde artışının süreceğini 

söylemektedir. Stern Raporu olarak bilinen bu çalışmaya göre, hiçbir önlem 

alınmazsa 100 yıl sonra dünyanın 1.4-5.8 C ölçeklerinde ısınacağı 

öngörülmektedir (Akalın, 2014: 352).  

 

Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü’nün 2100’de Sera 

Gazı Salınımları İçin Yaptığı Öngörü.  

 

Tablo 1’de (IIASA, 2015, Greenhouse gas emissions (2000-2100), 

https://studyres.com/doc/8503983/iiasa-international-institute-for-applied-
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systems-analysis) görüleceği üzere ülkeler tarafından atmosfere salınan 

gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyindeki sıcaklığın 

artmasıyla küresel ısınma ortaya çıkmaktadır. Daha ayrıntılı açıklamak 

gerekirse, dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafindan ısıtılıyor. Dünya bu 

ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor. Ama bazı ışınlar su buharı, karbon dioksit 

ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından 

tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor (Türkeş-

Sümer-Çetiner, 2000: 3). Lakin, son dönemlerde bilim adamlarının da 

belirttiği gibi fosil yakıtların kullanılması, orman alanlarının daralması, hızlı 

nüfus artışı ve toplumların tüketim eğilimlerindeki artış gibi nedenlerle karbon 

dioksit, metan ve diazot monoksit gazlarının atmosfer tabakasındaki 

yığılımının artması küresel ısınmayı arttırmaktadır (Kadıoğlu, 2008:  30). 

Bilim adamları son 50 yıldaki sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark 

edilebilir derecede etkileri olduğu (Çavuşgil, 2010: 61) konusunda görüş 

paylaşıyorlar. 

Dolayısıyla çevre ve sosyal yıkımların dışında, olası iklim değişiklikleri 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini oldukça etlileyecektir. 

Sözkonusu felaketlerin yaralarının sarılması, sera gazı salınımlarının 

azaltılması için teknolojik yatırımlar yapılması ülkelerin ekonomilerine ağır 

bir finans yükü getirecektir (Bayraç-Doğan, 2016: 24).   

Tablo 1’de gösterilen salınım değerlerini farklı şekilde veren Tablo 

2’de, 1990’dan 2100’e kadar atmosfere salınacağı varsayılan çeşitli gazların 

artış oranlarına bakıldığında, sözkonusu yüksek salınımların küresel 

ısınmayla birlikte felaket senaryolarına davetiye çıkaracağı düşünülmektedir. 

 

1990, 2020, 2050 ve 2100’deki Sera Gazı, Nitro Oksit, Karbon Dioksit, 

Kükürt Dioksit ve Ozon Emisyonları  

Family 

Scenairo group                                    1990                                                             1990                                                

1990 

Carbon dioxide, fossil fuels 

(GtC/yr) 6.0 

2020                                  11.2 

(10.7-14.3)  

2050                                  23.1 

(20.6-26.8)  

2100                                  30.3 

(27.7-36.8) 

Carbon dioxide, land use 

(GtC/yr)    1.1 

2020                                             1.5 

(0.3-1.8) 

2050                                             0.8 

(0.0-0.9) 

2100                                                -

2.1  

NOx, (MtN/yr)                30.9 

2020                                50 

(46-51) 

2050                                95 

(49-95) 

2100                              110 

(40-151) 

Methane, (MtCH4/yr)                      

310 

2020                                 416 

(415-479) 

Nitrous oxide, (MtN/yr)                 

6.7 

2020                                9.3 

(6.1-9.3) 

Sulfur dioxide, (MtS/yr)  

70.9 

2020                                 87 

(60-134) 
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2050                                 630 

(511-636) 

2100                                 735 

(289-735) 

 

2050                              14.5 

(6.3-14.5) 

2100                              16.6 

(5.9-16.6) 

 

2050                                 81 

(64-139) 

2100                                40 

(27-83) 

 

 

Tablo 2’de verilen değerlere bakıldığında (Wilfried, 2005: 5-55, IPCC, 

2000: 17-18, IIASA, 2000: 1-45) yüzyılın sonlarında ortaya çıkabilecek 

trajedileri düşünmek olası bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

IPCC’ye Göre 2100 Yılında Olması Beklenen Sıcaklık Artımları  

 

 

Tablo 3’te (IPCC, 1995; Kadıoğlu, 2008: 29) yaşadığımız yüzyılın 

sonunda gerçekleşecek sıcaklık salınımlarındaki trend açıkça görülmektedir 

1960-1990 dönemine göre, 2071-2100 döneminde öngörülen iklim 

değişikliğinde, Türkiye’de sıcaklıklar kıyı bölgeleri dışında 5-6 C arası 

ortalama bir sıcaklık, mevsimsel yağışlarda doğudan batıya doğru gidildikçe 

%40 oranında bir azalma, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de 300 mm’ye 
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kadar ulaşan bir kar kalınlığı öngörülüyor (Demir-Kılıç-Coşkun, 2008: 365-

371).    

Mayıs 2013 itibariyle yapılan ölçümlere göre (Yıldız, 7), gelecek 100 

yıl karbon dioksit salınımının atmosferde bırakacağı olumsuz etkilerin 

geçmişteki 4.5 yüzyılın ortalamasından daha fazla olacağı beklenmektedir. Bu 

durum ısınım, mevsimsel değişmeler, kuraklık ve zamansız aşırı yağışlar 

demek olup, mülteci hareketliliğini de (Mutlu-İrdem-Üre, 2015: 85) arttırması 

beklenmektedir.  

 

İklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik yaşantıda bazı gelişmeleri 

tetiklemesi de söz konusudur. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısını 

oluşturan 2.5 milyar insanın tarımdan geçimlerini sağladıkları düşünülecek 

olursa, iklimsel değişmelerin insanların refahına olan etkisi belirginleşecektir 

(Mutlu-İrdem-Üre, 96).    

Dünya nüfusunun 2025’te 8-10 milyara ulaşması durumunda ısınma 

gereksinimleri, ulaşım ve sanayide kullanılan araçların atmosferdeki 

salınımlarında önemli oranda artış göstermesi (Ekmekyapar, 2008: 110), 100 

yıl sonra ise atmosferdeki konsantrasyonların kat kat artması beklenmektedir. 

Sanayi Devrimi öncesi 15 C olan hava sıcaklığı, devrimden sonra 15.6 C’ye 

ulaşmıştır. Bu etkiyle yükselecek deniz su seviyesi ve toprağın neminin 

değişmesinden kaynaklanan hızlı değişim sorunlarına insanlar zamanla uyum 

sağlayıp kendini koruyabilir. Fakat hayvanlar ve bitkilerin bu değişime uyum 

sağlayamayacak olması nedeniyle bütün ekolojik sistem tehdit altına 

girecektir (Kadıoğlu, 28-29).         

 

1- Günümüzdeki İklimsel Olayların Bilimsel Açıklamaları 

Kış sıcaklıkların artması, Doğu Pasifik Okyanusu’nda soğuk su 

akımının Güney salınımlarının etkisiyle yedi yılda iki kez ısınmasıyla adlanan 

El Nino'ların (Akalın, 2012: 55) olma sıklıklarının ve büyüklüklerinin artması, 

güneş patlamalarında olan azalmalar küresel soğumanın ön habercileridir 

(Aksay-Ketenoğlu-Kurt, 2005: 37). Ancak bu konuda eğitim almayan ve bu 

konuları basit bir atmosfer olayı olarak ele alan bazı kişiler, dünyadaki 

yaşamın yakın bir gelecekte sıcaklıktan dolayı sona ereceğini iddia ediyorlar. 

Gerçek bilimde, küresel olarak sıcaklık arttıkça, yağış ve üretim artar ve 

sıcaklık azaldıkça da yağış ve üretim azalır. Devlet Meteoroloji verilerine göre 

sıcaklıklar, 2000’li yıllara göre 1 C daha düşmüş durumdadır ve zaten 

kuraklığın nedeni de bu sıcaklık düşüşüdür (Özdemir, 2004: 187). 

Günümüzde tüm gelişmiş ülkeler de 2020'li yıllardan sonra, büyük 

olasılıkla olması beklenen, mini soğuma dönemine hazırlanıyorlar. Söz 
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konusu mini soğuma dönemi süresince tıpkı 1100'lü ve 1800”lü yıllarda 

olduğu gibi, ortalama sıcaklıkların düşmesi bekleniyor (Özdemir-Bozyurt, 

2004: 94). Diğer bir deyişle yağışların azalması bekleniyor. Türkiye basınında 

her nedense yer bulamayan, ancak yurtdışı basınında yüzlerce olan bu hazırlık 

haberlerinden bazı örnekleri sıralayacak olursak: 

• Finlandiya, önümüzdeki soğuma döneminde hidroelektrik 

santrallarının buz tutma riskine karşın nükleer santral yapmayı plânladı 

(https://www.xing.com/communities/posts/kyoto-tamam-su-buzullar-da-bir-

erise-1004999425). 

• Pentagon, Başkan Bush'u 2020'lerde buzulların İngiltere’ye kadar 

inebileceği ve bunun da küresel bir kuraklığa yol açacağı konusunda uyardı 

(https://makinecim.com/bilgi_6646_kuresel-isinma-mi-yoksa-kuresel-

soguma-mi). 

• Hitachi and GE, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, 25 tanesi ABD'de 

olmak üzere, toplam 100 adet nükleer santral yapmayı plânlıyor. 

• Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom, 2030’a kadar 40 adet 

nükleer santral yapmayı plânlıyor. 

• İngiltere, 15 yıl içinde 8 adet nükleer santral yapmayı plânlıyor 

(https://www.xing.com/communities/posts/kyoto-tamam-su-buzullar-da-bir-

erise-1004999425). 

Dünyada artık yapılmayacak denilen ve Avrupa'da da 1986 sonrası hiç 

yapılmayan nükleer santraller 2003 yılından sonra yeniden yapılmaya 

başlandı. Halen Rusya dahil, Avrupa'da 11 adet, dünyada da 29 adet nükleer 

santral yapım aşamasında. Toplamda yapımı plânlanan ve 20 yıl içerisinde 

devreye sokulması söz konusu olan nükleer santral sayısı şimdilik 150 

civarında. Yalnızca ABD'de plânlanan termik santral sayısının da 150 

civarında olduğu düşünülürse, gelişmiş ülkelerin ciddî bir enerji kaygısı içinde 

olduğu anlaşılabilir. Gelişmiş ülkelerin bu yönelimlerinin nedenlerinden biri 

petrol fiyatlarının çok artması, diğeri de 2020'li yıllardan sonra dünyanın bir 

“mini soğuma dönemi” yaşama olasılığının çok fazla olmasıdır. Çünki, 

soğuma dönemlerinde yağışlar azalır ve hidroelektrik santraller devre dışı 

kalmasa da, barajlardaki suların önceliği tarıma ayrılacağından, edinilen 

enerjiden vazgeçilme zorunluluğu doğar. Buna örnek olarak, 1990'lı yıllardaki 

yağış azlığından ve hidroelektrik santrallarımızın devre dışı kalması nedeniyle 

Türkiye'nin Bulgaristan'dan enerji alması örnek verilebilir. Özetle, dünyadaki 

gelişmiş ülkeler önümüzdeki yıllarda hidroelektrik santrallerinin devre dışı 

kalmasından korktuklarından, oluşabilecek enerji açıklarını bir an önce 

kapatmak amacıyla nükleer ve termik santrallara yönelmiş durumdalar. 

Ayrıca gelişmiş ülkeler soğuma dönemi için tarım, balıkçılık ve su gibi 
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konularda da oldukça ciddî ar-ge çalışmaları yapmaktadırlar 

(http://threat2020.blogspot.com/)  

 

2- Küresel Isınmanın Denizli’de Görülen Etkileri 

Dünyadaki pek çok değişmeye bağlı olarak uyanan ve yeniden ortaya 

çıkması beklenen enfeksiyonların halk sağlığını olumsuz etkilemesi 

beklenmektedir (Vaizoğlu, 2008: 48-50) Küresel ısınmayla birlikte dünyada 

olduğu gibi, ülkemizde de bulaşıcı hastalıklarda değişkenlik yaşanması olası 

görülmektedir (Akalın, 56-62).  

Küresel ısınmanın Denizli üzerindeki etkilerine bakıldığında durumun 

hiç de iç açıcı olmadığı görülecektir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 

Başkanlığı'nın 2002’de açıkladığı Türkiye geneli il merkezlerindeki hava 

kirliliği istatistiklerine bakıldığında Denizli, kükürt dioksit 

konsantrasyonunun en yüksek bulunduğu iller arasında 5. sırayı, partiküller 

madde olan duman konsantrasyonunun en yüksek bulunduğu iller arasında da 

3. sırayı almaktadır. Beş yıl sonra Çevre ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 

2007 yılı Türkiye'de hava kirliliği yoğunluğunun bulunduğu iller 

sıralamasında ise Denizli ilk sırayı almıştır. 

 

2007 ve Diğer Yıllar İtibariyle Denizli’de Emisyon Değerleri. 

 

  Tablo 4’te 

(http:/www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/CEVRE/10012003) çeşitli 

etmenlerle oluşan salınımların Denizli’de doğa ve insan sağlığı üzerinde 

yaptığı olumsuzluklar görülecektir.  

Denizli’nin hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı illerden biri olduğunu 

söyleyen Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Öztürk, kış 
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ayında bu kirlilik artışına paralel olarak hastanede Göğüs Hastalıkları 

servisinde yatan hasta sayısında %100’lük bir artış yaşandığını, üst solunum 

yolu enfeksiyonları, bronşit, nefes darlığı, astım ve zatürre hastalıklarında 

belirgin bir artış olduğunu belirtti. (http//www.sonnoktagazetesi.com/haber 

oku.asp?haber-795 html). 

Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Bölükbaşı, küresel 

ısınmanın dramatik bir hâl aldığını, iklim değişikliği nedeniyle biriken kirli 

havanın temizlenemediğini, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin kirliliği 

arttırdığını, Denizli’nin ölümler açısından büyük bir risk altında bulunduğunu 

belirtti. Son yıllarda karbon monoksit zehirlenmelerinde artış yaşandığını, 

tedavi için özel donanımlı sunî teneffüs cihazlarının gerektiğini söyleyen 

Bölükbaşı, küresel ısınmayla ilgili ülke çapında ulusal bir seferberlik 

yapılmasının gerektiği uyarısında bulundu (http//www.haber20.net/news 

page?m—4&id-4468). 

 Nitekim, Denizli hava kirliliği nedeniyle Türkiye genelinde ilerki 

yıllarda da resmî kayıtlarda 6. sırayı alacak, evsel ısınmada katı yakıt 

tüketiminin yaygınlığı, sanayide kullanılan yakıtlar, yakılması sorunlu 

maddelerin yakılması ve trafik yoğunluğundan kaynaklı emisyonların insan 

sağlığını olumsuz etkilediği belirtilecektir (T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2017: 15) 

Türkiye’de uzun yıllar yağış ortalaması 631 mm iken, yağış miktarının 

1999’da %15, 2000’de ise %7 oranında azaldığı görülmüştür (Öztürk, 2002: 

60). Bazı otoritelerin tespitlerine göre, önümüzdeki yıllarda özellikle kış 

aylarında Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu’yu da kapsayan güney 

kesimlerde %20-50 oranında yağış azalması yaşanacağı, Karadeniz 

Bölgesi’nde ise önemli oranda yağış artışı yaşanacağı öngörülüyor. IPCC’nin 

öngörülerine bakılırsa Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelerde 

sıcaklıklarda artışlar, yağış rejimindeki değişmeler (Gülbahar, 2008: 171), 

deniz suyu seviyesinde yükselmeler ve topraktaki su eksilmelerinin olacağı 

beklenmektedir. Bunlara bağlı olarak ta kuraklık, orman yangınları, sıcak 

hava sürkülasyonları, aşırı yağmurlar, toprak erozyonu, yer altı suları ve 

kıyıların tuzlanması gibi sorunlar başlayacaktır (Kadıoğlu, 39-40).   

Küresel ısınmanın Türkiye'deki etkilerinin en şiddetli hissedildiği 14 

bölge içine giren Denizli’de 2007’ye girildiğinde akarsular, göl ve göletlerin 

kuruduğu, barajlardaki suların da tükenme noktasına geldiği görülecektir. 

Tarım ve tarıma dayalı sanayide büyük zararların meydana geldiği kentte 

çiftçiler adeta suya saldırdılar. Yaşanan kuraklık nedeniyle, ürünlerini 

sulayacak yeterli su bulamayan üreticiler çareyi kuyu açmakta buldu. 

Denizli'de yılın ilk 7 ayında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 256 kuyuya 

kullanma belgesi verildi. Bu rakamın bir önceki yılın rakamlarına göre çok 
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yüksek olduğu bildirildi. 2006’da 263 kuyuya (http://www.dsi.gov.tr/) 

kullanma belgesi verilen kentte, kuyu kullanmada 2007’nin ilk 7 ayında, 

önceki yılın toplam rakamına ulaşıldı (http/www.denizlili.net/haber ayrinti 

asp?HABER,). 

Bazı noktalarında 1.200 metreye kadar su bulunan ve her bir milimetre 

karenin altında su rezervi olan, en sıcak yaz aylarında bile su oranı azalmayan 

Denizli’nin, bir anda geçen 2006 yazından bu yana tüm su kaynaklarının %95 

azalmasının ve tehlike sınırlarına ulaşmasının nedeni 

(http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t-7614&start-60) küresel 

ısınmada aranmalıdır. 

Yaşadığımız dünyanın ¾’ünün sularla kaplı olduğu ve insan vücudunun 

%25'inin su taşıdığı dikkate alınırsa, suyun insan hayatındaki önemi ortadadır. 

Dolayısıyla Denizli insan hayatı bakımından her geçen gün daha sıkıntılı 

dönemlere doğru yol almaktadır. 

 

3-Kuraklığın Denizli Tarımına Etkileri 

Türkiye genelinde seçilen 88 istasyonun son 67 yıllık verilerine göre, 

özellikle kış mevsimindeki yağışlarda belirgin azalmalar, ilkbahar ve 

sonbaharda anlamlı olmayan artışlar gözlemlenmiştir. Ülkemizde mevsimsel 

geçişler sırasındaki yağış değişimleri, yer altı ve yer üstü sularının miktarını 

önemli ölçüde etkilemektedir (Yıldız, 22-23). 

Gediz ve Büyük Menderes havzalarında 1960-2000 yılları esas alınarak 

yapılan farklı emisyon senaryolarıyla alınan verilere göre, 2030, 2050 ve 2100 

yıllarında sıcaklıklarda 1, 1.2, ve 4.4 C’ye ulaşan artışlar, yağışlarda 5.8, 10.2 

ve 23.8’e varan düşüşler öngörülmektedir (Sütgibi, 2015: 401). Denizli 

küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak oluşan kuraklık ve sıcaklıklardan 

olumsuz etkilenen, Ege Bölgesi’nde de en çok etkilenen illerin başında 

gelmektedir. Devlet Meteoroloji verilerine göre Denizli’nin 2006 sonu ve 

2007’nin ilk yarısına göre, geçen yılların ortalama yağış miktarlarından %49 

daha az yağış aldığı belirtilmiştir. DSİ 21. Bölge Müdürü Halil İbrahim İndap, 

baraj ve sulama göletlerinde su seviyesinin yarı yarıya düştüğünü, susuzluk 

nedeniyle tarım arazilerine ikinci ürün ekimi yapılmasının yasaklanacağını 

söyledi. Denizli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan İndap, özellikle 

Denizli'nin Adıgüzeller, Aydın'ın Kemer ve Topçam barajları ile Muğla'nın 

Geyik ve Mumcular barajlarında durumun hiç te iç açıcı olmadığını, en kurak 

sezon olan 1994’te bile böylesine bir kuraklığın yaşanmadığını, DSİ olarak 

bir metreküp suyun bile hesabını yapmaya başladıklarını belirtecektir 

(http//www.zmo.org..tr/, genel/bizden detay.php?kod—6630&tipi-

2Y6E248A 4686-8).  
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Nitekim 2006’da 175.500 bin metreküp su rezervi bulunan Denizli'deki 

Işıklı Barajı'nda doluluk oranı %74 iken, 2007’nin Nisan ayında 168.700 bin 

metreküple %71'e geriledi. Adıgüzeller Barajı'nda bir önceki yıl 16 Nisan'da 

447.700 bin metreküple %42 olan doluluk oranı bu yılın aynı tarihinde 

260.600 bin metreküple %24'e düştü. Gökpınar Barajı'nda 2006’da 22.600 bin 

metreküple doluluk oranı %82 iken, 2007’de 19.400 bin metreküple %70'e 

geriledi. (http://www.kureselisinmaveetkileri.com/kuresel-isinma-dside-

alarm-verdirdi.html/). 

DSİ bir metreküp suyun hesabını yaparken, Denizli'nin Sarayköy 

ilçesinde arazilerini sulayamayan çiftçiler isyan etmişlerdi. Sarayköy Sulama 

Birliği Başkanı Yasin Çetinkaya, tarlalardaki ürünlerin susuzluktan 

büyüyemediğini ve yakında kurumaya başlayacağını belirtecektir 

(http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno—218826&tarih).  

Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 

konuşan Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Güngör, barajlardaki su 

seviyelerinde ciddî düşüşler yaşandığını, önümüzdeki dönemlerde içme ve 

sulama suyu gereksiniminde sıkıntılar yaşanacağını,  küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin Ege Bölgesi ve Denizli'yi de olumsuz etkilediğini, kışın 

ortasında olunmasına rağmen yağmur ve kar yerine güneşli ve sıcak havaların 

olduğunu söyleyerek, sanayileşme, fosil yakıtların kullanımı, bilinçsizce 

ormanların yok edilmesi ve insan etkileri sonucu ortaya çıkan küresel ısınma 

ve iklim değişikliği, Türkiye'yi de tehdit etmektedir açıklamasında 

bulunacaktır (Hürriyet, 23 Ocak 2007) 

Yıllık Bölgesel Yağış Dağılımı  

 

Tablo 5’te (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 26) bölgesel yağış 

dağılımından da görüleceği üzere, yetkililer tarafından Denizli'de kuraklığa 

(Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012: 107) bağlı olarak 
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hububatta oluşan rekolte kaybının geçen yılların ortalamasından %40.7 daha 

az olacağı belirtilmektedir. Bu orandaki verim kaybı da rakamsal olarak 

yaklaşık 110 bin ton hububata eşdeğerdir. Bunu hasat sonu alınan ürün miktarı 

da doğrulamaktadır. Hububattaki ürün kaybında, sulu tarım yapılmayan 

arazilerin kullanılması, aşırı sıcaklıkların döllenmeyi önlemesi, sulamanın 

zamanında ve yeterince yapılmamasının rolü olmuştur. Özellikle sebzelerde 

%10-60'lara varan ürün kaybı ortaya çıkmıştır. (www.zmo.org.tr/) 

Yine tüm ülkemizde olduğu gibi ekmek fiyatlarında da artışın 

kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Daha şimdiden başta tane mısır ve silajlık 

mısır olmak üzere yem bitkileri fiyatlarında hızlı bir artış görülmektedir. 

Rekolte düşüklüğüne bağlı olarak, önümüzdeki süreçlerde bu ürünlerde fiyat 

değişimleri olacağı kesindir. Bu durum et ve süt fiyatlarına, diğer hayvansal 

ürünlerin fiyatlarına da yansıyacaktır. Yeterli sulama yapılmamasından dolayı 

mısırda %40-50, kekikte %50 civarında, kimyon, anason, nohut, haşhaşta 

%15-30 oranında ürün kaybı olması beklenmektedir. Türkiye’nin üzüm 

gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayan Denizli’de kalite düşüklüğü 

ile beraber en az %30-45 üzerinde ürün kaybının yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Kuraklıktan dolayı oluşan kalite düşüklüğü nedeniyle üreticiler ürünlerini 

şarap işletmelerine %25 daha düşük tutarlarda satmaktadırlar. Çivril Ziraat 

Odası yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yöredeki meyvelerde kuraklık ve 

aşırı sıcaklar sonucu %25-33 verim kaybı gerçekleşmiştir. Çal Ziraat Odası 

yetkilileri, bağcılık yapılan Çal, Çivril, Bekilli ve Baklan ovalarında kuraklık 

nedeniyle oluşan zararın %50-80 olduğu belirtilmiştir 

(http://www.zmo.org.tr/).  

Denizli’de bugün için pamuk ekim alanları önceki yıllara göre %60 

civarında azalmıştır. Sözkonusu azalmada devletin izlediği tarım 

politikalarının büyük etkisi vardır. Pamuk fiyatları 3-4 yıldır aynı kalırken 

kullanılan girdi fiyatları önceki yıllara göre %30-50 civarında artmıştır. 

Pamuk üreticilerinden ve Ziraat odaları yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 

zamanında ve yeterince su verilmemesine bağlı olarak pamuktaki rekolte 

düşüklüğünün en az %20 civarında seyredeceği belirtilmektedir 

(http//zmo.org.tr/ genel/bizden detay.php?kod-663 0&tipi-24E248A 486-8).  

Türkiye'nin sofralık elma ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan 

Çivrilli üreticiler ise, bu yıl elma üretiminde beklenen kalite ve rekolteyi 

yakalayamamaktanı şikâyetçi olduklarını belirtiyorlar. Yaklaşık 110 bin dekar 

dikili elma arazisi olan Çivril'de yıllık ortalama 300 bin ton sofralık elma 

yetiştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda ürün fiyatlarının düşük seyretmesinden 

dolayı zarar ettiklerini belirten üreticiler, 2007’de de küresel ısınmadan 

kaynaklalan elma yanığı hastalığı nedeniyle kalite ve üretim azlığından 

yakınmışlardır (http/www.yesilcivril.com/index.php?option-com. 
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content&view—articleğzid-967 :kel-ma-elmay-vurdu&cati- d-31:vril-

haberleri&ltemid-386). 

Eylül-Ekim hasadında toplanıp soğuk hava depolarına konulan 

elmaların, Temmuz başlarında birinci sulamasının yapılması gerektiğini 

belirten depo işletmecisi Erhan Eren, elmalarda tat ve görünüm sağlanması 

için yılda ortalama 10 defa ilaçlanıp, 8-10 defa da sulama yapıldığını, 2007’de 

ortalamaların üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle, üründe oluşan 

yanıkların önüne geçilemediğini, elmanın güneş gören kısmının normal 

süreçten daha hızlı kızardığını, güneş almayan kısmından daha önce 

olgunlaşan bu bölümün ilerleyen günlerde de çürüdüğünü belirtecektir 

(http://www.zaman.com .ir/yazdir.do?habemo—5 64360). 

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul da yaptığı açıklamada, bir 

ay önce Kızılcayer, Bulgurlar, Sökmen köylerinde meydana gelen dolu afeti 

ile Çivril'in toplam elma üretiminde %20’lik bir ürün kaybı olacağını tahmin 

ettiklerini, elma yanığından dolayı kalite ve rekoltenin düşeceğini, ekonomisi 

tarıma dayalı olan Çivril'in de bundan olumsuz etkileneceği açıklamasında 

bulunacaktır (http://heryerdenhaber.com/V 

1/Pg/DetailCity/NewlD/60101/CityName/Denizli/CityCode/). 

Denizli'de kuraklığa bağlı hasar tespiti için Tarım İl Müdürlüğü 

tarafından oluşturulan komisyon bugüne kadar konu ile ilgili bir çalışma 

başlatmamıştır. Denizli'de su yetersizliğinden dolayı ikinci ürün ekimine izin 

verilmemesi, üreticilerin kayıplarının kayıt altına alınan rakamlardan daha 

fazla olduğu belirtilmektedir (http://www.zmo.org.ir/genel/bizden 

detay.php?kod-6630&tipi-2&sube-8). 

 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen 

Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ali Uzakgider de son 

yıllarda yaşanan küresel ısınmanın gıda üretimini olumsuz etkilediğini, 

Türkiyede açlık sorunu olmamakla birlikte 10 milyona yakın insanın yetersiz 

protein ve düşük kalori ile beslendiğini 

(https://www.sondakika.com/haber/haber-kuresel-isinma-gida-uretimini 

olumsuz-etkiliyor/), son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerinin gıda 

üretimini olumsuz etkilediğini, dünyadaki ülkelerin gereken önlemleri 

almaması durumunda, önümüzdeki yıllardaki tablonun daha da vahim bir 

durum alacağını, 2020'li yıllarda 7 milyara ulaşması beklenen dünya 

nüfusunun, günümüzde yaklaşık bir milyarının açlıkla boğuştuğunu, 

silahlanmaya harcanan paranın sadece %1’i ile açlık sorununun ortadan 

kaldırılacağını belirtti (http://haberler.com/kuresel-isinma-gida-üretimini-

olumsuz-cikiliyor-haberi/).  

 

 

http://haberler.com/kuresel-isinma-gida-üretimini-olumsuz-cikiliyor-haberi/
http://haberler.com/kuresel-isinma-gida-üretimini-olumsuz-cikiliyor-haberi/
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Türkiye’de 2007 Kuraklığı ve Tarımda Büyüme Oranları 

 

Tablo 6’da (TUİK, 2014) 2007’de Türkiye’de gözlemlenen kuraklığın 

etkisiyle tarım alanında 1.5 milyar tl kayıp yaşandığı belirtilmiştir. 

Kuraklığın devam edeceği kabul edilirse, tarımımızı bu olguya göre 

yeniden uyarlamak kaçınılmazdır. İklim değişikliğinin sadece bitkisel 

üretimde düşüşlere neden olacağı beklenmemelidir. Sıcaklığın artşıyla birlikte 

hayvansal ürünlerde de olumsuz sonuçların ortaya çıkması beklenmektedir 

(Polat-Dellal, 2016: 2227). Bunların yanında daha sıcak, nemli ve yağışlı 

iklim koşulları, zararlı mikroorganizmaların üremesine ve çoğalmasına neden 

olacaktır. Bu durum iklim değişikliğiyle de birleşince ekosistemin 

değişmesine, dolayısıyla birçok canlı türünün yok olmasına neden olacaktır 

(Saraçoğlu, 2011: 65).  

Denizli’de 1999-2007 Klima Satışları 

 

Tablo 7’de (Denizli Bosch-Siemens-Profilo, 2007) şehirde yaşanan 

iklimsel değişmenin boyutları görülecektir. 

2007 yılı son 150 yıllık dönemde yaşanan en sıcak yıl olarak kaydedildi. 

Bu durum tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli’lide de klima satışlarında büyük 
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bir artışa neden oldu. Tablo 7’de Denizli ili Bosch-Siemens-Profilo 

bayisinden alınan son 9 yılın klima satış grafiği bulunmaktadır. Tablodan da 

anlaşılacağı gibi, 2007 yılında bir önceki yıla göre satışlarda yaklaşık 2,5 kat 

artış gözlenmiştir (https://www.sondakika.com/haber/haber-asiri-sicak-

trafoyu-patlatti-9782681/). Hatta, aşırı sıcaklardan dolayı konutlarda ve kapalı 

alanlarda klimaların aşırı çalıştırılması sonucu, Temmuz ayında elektrik 

trafolarında patlamalar olmuş, şehirde elektrik kesintileri yaşanmıştır 

(Sarısoy, 2007).  

Havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Denizli’de enerji tüketiminde 

gözle görülür bir artış gözlemlendi. Dolayısıyla sıcaklığa bağlı kuraklık 

tehlikesinin ekonomimizde oluşturabileceği zararlara karşı yetkililer alarma 

geçeceklerdir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10 yaşından büyük çamaşır 

makinelerinin, yenisinden %44 daha çok enerji, %62 daha çok su harcadığını, 

yeni bir buzdolabının tükettiği enerjinin ise sadece 44 wattlık ampule eş 

olduğunu bildirdi. Bakanlık küresel ısınmaya karşı tasarruf için, 10 yaşından 

büyük elektrikli ev aletlerinin yeni teknolojiyle değiştirilmesini önerecektir 

(http://www. ntv-msnbc. com. ir/news/428721.asp).  

Küresel ısınma Denizli’deki büyük bir hayalin gerçekleşmesini de 

engelledi. Denizli'nin Tavas ilçesinde kurulması plânlanan Bozdağ Kayak 

Merkezi ile ilgili çalışmalar sürüncemede kaldı. 10 yıldır yol tartışması 

nedeniyle yapılamayan 2.428 rakımlı kayak merkezi yapımı işi, bu kez de 

küresel ısınma nedeniyle askıya alındı 

(https://www.sondakika.com/haber/haber-bozdag-kayak-merkezi-10-yil-

koylulerin-yol/). 

Bozdağ'a yağan karın sadece bir ay kalması nedeniyle, 2004 yılında 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, kayak merkezi tesisi 

yapılmasına onay vermediler (http://www. haberler.com/bozdag-kayak-

merkezi-10-yil-koylulerin-yol-haberi/). Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürü 

Necdet Ayaz, küresel ısınma nedeniyle 2006’da dağda yeterli kar birikimi 

olmadığını, bu yıl yeniden kar ölçümü yapılacağını ve son kararın verileceğini 

belirtecektir (http://wwww.yenisafak.com.tu/yurthaberler/?e-30.10.20074c-

308i-78207). 

Tüm sayılanların yanısıra, küresel ısınma ile ilgili çok farklı 

düşüncelere sahip bilim insanları da bulunuyor. Doç. Dr. Doğan Yaşar, gerek 

TRT ve gerekse Kanal Ege'de 2004 yılı başlarında katıldığı iklim ve üretim 

konulu programlarda, kurak döneme girileceğini, ancak bunun doğal bir 

durum olduğunu, suların dikkatli kullanılması gerektiğini söyleyecektir 

(http//www.cografya/forum/kuresel-isinma-mi-yoksa-kuresel-soguma-mi-

t8341.0.html). 
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4- Kale İlçesinde İklim Değişmeleri 

1.055 rakımlı Denizli’nin Kale ilçesi, Ege Bölgesi'nin İç Ege 

bölümünde Denizli-Muğla karayolu üzerindedir. İlçenin Tavas Ovası 

üzerinde kurulu olması ve eski yerleşim yerinde tarihi kalenin bulunmasından 

dolayı Kale Tavas adıyla anılmaktadır. DİE nüfus verilerine göre; 2007 

yılında Kale merkezi 7.713, beldeleri 3.679, köyleri 11.150, toplamda 22.542 

iken, 2010 yılı Ocak ayı verilerinde ilçe merkezi 8.150, beldeleri 3.111, 

köyleri 10.783, toplamda 22.044’e düşmüştür. İlçe merkezi %02, beldeler -

%14, köyler -%02, genel toplamda -%03 olarak saptanan değişim oranı 

(http://kale-denizli.gov.tr/Sayfalar/cografiyapi.aspx), 2007 yılında yaşanan 

kuraklığa bağlı olarak yeni geçim kaynakları sağlama beklentisiyle 

beldelerden ve köylerden şehre göç (Yarımca, 2012) olgusuyla açıklanabilir. 

Kale ilçesi yüksek rakımı nedeniyle, 2007 öncesi yağışların ve buna 

bağlı olarak kış aylarında kardan yollarının ulaşıma kapanmasıyla tanınırdı. 

Görüştüğümüz çiftçilerden İbrahim Özelli,  

 “Çocukluğumuzda çok kar yağardı. Tütün muşambalarını altımıza alıp 

kayardık. Evlerden kar saçakları oluşur, onları kırıp yerdik. Okula giderken 

bazı yerleri kayarak geçerdik. Öğretmenden ceza alacağımızı bile bile 

zevkimizden taviz vermezdik” diyerek, 2007 yılına kadar mevsimsel bir 

olumsuzluk yaşamadıklarını belirtmiştir. 

Kış aylarında derelerin sürekli aktığı Kale ve ilçelerinde çobanlar 

hayvanları doğal su kaynaklarında sularlardı. 2007 yılında yaşanan iklim 

değişikliğinin bu kaynakların çoğunun kurumasına neden olduğu, 10 pınardan 

1-2 adedinin kaldığı (Abdullah Tembelo, 2012) belirtilmektedir. 

Beyağaç ilçesi Derebaşı mevkisinden başlayıp Kale'den geçerek Kemer 

Barajı'na dökülen Akçay, küresel ısınma nedeniyle kurumuştur (Sarı Zeybek, 

2007: 1). Kale'ye yakın mesafedeki Beyağaç ilçesinde tarım arazilerinin 

sulanmasında kullanılan Eşenler Göleti'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin 

düşmesi üzerine, 7 köy muhtarı baraj gövdesinin yükseltilerek su 

kapasitesinin arttırılması amacıyla, Denizli Valisi Gazi Şimşek ile 

görüşeceklerlerini ve “susuzluğa çözüm bulunamazsa bu insanları köylerde 

tutamazsınız” uyarısında bulunacaklarını (Sarı Zeybek, 2007: 2) 

belirteceklerdir. 

“2011 yılına gelindiğinde, iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri 

Kale’deki üreticilerin yaptıkları tarımda kendini gösterecektir. Adı üzerinde 

Ekim ayında buğday ve benzerlerinin ekimi yapılırdı. Aralık ayına girilmesine 

rağmen halâ buğday ekimi yapanlar oluyor. Yörede eskiden Kasım ayında 

başlayan kar yağışına hasret kalındığı gözlemlenmekte. Yöredeki çiftçilerin 

bahçıvancılık dedikleri domates, salatalık benzerleri ve tütün dikimi Nisan 

ayında yapılmaktadır. Nisan yağışını alan toprak, 10 gün kadar hava kuru 
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giderse tavını alır ve çiftçi fidesini diker. Yaşanan zamansız yağışlar Kale'de 

bahçıvancılığın Mayıs'a sarkmasına neden olmuştur. Toprağın kurumasını 

bekleye bekleye Mayıs ayına giren çiftçiler toprağın kendi nemini atmasını 

beklemeden, çareyi dikim yapmakta bulmuşlar. Bu durum ürünün çiçeklik 

döneminde zorlanarak gelişimini sağlamasına ve olgunlaşma döneminde 

anormal şekil almasına neden olmaktadır. Domateste beyazlık ve siyah leke, 

salatalıkta koyu yeşil leke ve kıvrılma, meşhur Kale Biberi'nde siyah leke ve 

kıvrılma, elmalarda siyah leke ve kıvrılmalar görülmektedir. Haliyle ürün 

gelişimini sağlıklı yapamadığından, toprağın tavsızlığı nedeniyle yapılan 

çiftçilik ürün ve gelir kaybına neden olmaktadır. Yaşanan iklim değişikliğinin 

olumsuz sonuçları nedeniyle, tarıma dayalı geçimlerini sağlayan üretici 

aileler köylerden kasaba ve şehre göç ederek yaşam biçimlerini değiştirmek 

zorunda kalmaktadırlar” (İdris Karaceylan, 2007). 

2007 yılı baz alınarak Denizli ve ilçesi Kale'de yaşanan iklim 

değişikliklerinin incelenmesi sonucu, alınan verilerde olumsuz değişmelerin 

yaşandığı bir yıl geçirilmiştir. Büyük kent hüviyetindeki Denizli merkezde 

aşırı sıcaklara bağlı olarak su oranlarında azalmalar kaydedilmiş, bu durum 

tarım ürünlerinin sulanmasında düşüşlere neden olmuştur. Aşırı sıcaklar 

nedeniyle şehir merkezinde yaşayan insanların solunum yolları hastalıklarında 

artış kaydedilmiştir. 

Tarım ürünlerinin daha çok ilçelerden sağlandığı Denizli’de düzensiz 

yağışlar elma, domates, biber başta olmak üzere sebze üretiminde, halk 

arasında yanık, siyah leke diye tabir edilen hastalıkları ve üründe rekolte 

düşüklüğünü ortaya çıkarmıştır. Üreticilerin geliri sabit sayılan katma değerin 

altına gerileyince ürün çeşitliliği gibi yeni yatırımlar yapılamamıştır.  

Denizli'ye göre rakımı yüksek olan Kale ilçesinde eski kar yağışlarının 

aranır olması, yağan yağışların da zamansız ve üreticilerin beklediği 

zamanların dışında seyretmesi nedeniyle birkaç kez ekim yapmak veya geç 

ekim yapmak zorunda kalınmıştır. Ekimin geç yapılması sonucu da üründe ve 

kalitesinde düşüklük görülmüştür. 

Tarımda kullanılan su oranında hatırı sayılır bir yeri olan Denizli ile 

Kale'de il ve ilçe tarım müdürlüklerinin, 2007’de yaşanan iklim değişikliğinin 

ardından, daha profesyonelce çalışmaları ve üzüm, elma, nohut ve tütün 

üretimiyle meşhur olan bu topraklarda bilinçli tarımın yaşatılmasını 

sağlayarak yeni katma değerler ortaya çıkarmaları, iklim değişikliklerinin 

olumsuz etkilerinin böylelikle  dengede tutulması beklenmektedir. 

Sonuç 

Denizli ve Kale ilçesinde 2007 yılında yaşanan iklim değişikliğiyle doğanın, 

toplumsal yaşamın değiştiği görülmüş, daha sonraki yıllarda olası iklim 

değişimlerin göç hareketliliklerini arttıracağı öngörülmüştür. 
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Uluslararası projeksiyonlar, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşması 

beklenen ülkemizin su sıkıntısı ve çölleşme sorunlarıyla yüzleşeceğini var 

saymaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılın ortalarında ve sonlarına yakın olası 

ekolojik felaketlerden kaynaklı mülteci akınından Türkiye de olumsuz 

etkilenecektir.  

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın iklimsel sorunlarla karşılaşması, 

yaşam şartlarını iyileştirmek isteyen insan kitlelerinin göçleri nedeniyle de 

millî devlet sınırlarının ortadan kalkacağı, felaketle yüzleşen global bir dünya 

düzeni keşmekeşinin ortaya çıkacağı beklenmektedir.  

Daha fazla kazanç için dünyanın ekolojisini bozmaktan çekinmeyen 

yeni dünya düzeninin aktörlerinin hemen yanı başımızda enerji ve su 

kaynaklarını kontrol etmek uğruna ortaya koydukları senaryolar, dünyamızı 

yaşanabilir olmaktan öte bir insanlık trajedisiyle yüzleştirecektir. 
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BELEDİYE LOGOLARI VE ŞEHİR 
KİMLİĞİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ 

 
Abdullah UĞUR* 

 

Giriş 

Günümüzde şehirlerin ortak sorunlarından biri, sanayileşme/modernleşme ile 

başlayıp küreselleşme ile gittikçe etkinliğini arttırmış olan kimliklerini yitirme 

sürecidir. Şehirler kuruldukları alanın merkezi olarak ortaya çıkarken hem o 

alanı etkiler hem de o alandan etkilenerek gelişirler. Her şehrin kendine has 

olan bu ortamı şehrin de kimliğinin şekillenmesinde temel teşkil etmektedir. 

Öyle ki şehrin kimliği, şehrin kurulup geliştiği ortamının fiziki ve beşeri 

çevreye ait faktörlerinin senteziyle ortaya çıkmaktadır. Ancak 

sanayileşme/modernleşme ve ardından devam eden küreselleşme süreci ile 

dünyadaki baskın sosyoekonomik ve kültürel yapının şehirlerin kurulup 

geliştiği bu ortamlarına sirayeti oranında şehirlerin de kurulup geliştikleri 

kendi ortamlarının dinamiklerinden kopmasına ve kimliklerini yitirmesine 

neden olmaktadır. Böyle bir süreçte gittikçe birbirine benzeyen şehirlerin 

sayısı artarken kimliğini koruyarak farklılığı ortaya çıkan şehirlere ise ilgi ve 

talep artmıştır. Bu anlamda süreç kendi içinde bir karşıtlık yaratarak 

küreselleşmenin aynı zamanda yerelin ve farklı olanın önem kazanmasına ve 

yerelin farklılığının farkında olma bilincinin gelişimini beraberinde 

getirmiştir. Böylece sanayileşme/modernleşme ile başlayıp küreselleşme ile 

devam eden süreç, şehirler üzerinde bir yandan küresel potadaki etkileşimiyle 

birbirine benzemesini ortaya çıkarırken diğer taraftan farklı olana ilginin 

artmasına bağlı olarak şehirsel kimliğin korunmasını, yeniden üretilmesini ve 

farkındalığını arttırmıştır. 

Küreselleşmenin gittikçe etkinliğini arttırdığı günümüzde şehirler de 

tıpkı ülkeler gibi daha çok ilgi, talep ve yatırımı kendilerine çekmek için 

birbirleriyle rekabet eder hale gelmişlerdir. Farklı ve özgün olanın sınırlı 

olması nedeniyle daha fazla ilgi ve talep görmesi, şehirlerin de bu 

farklılıklarını öne çıkarması üzerinden rekabet önem kazanmıştır. Bu nedenle 
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şehirler özgünlüklerini ifade eden kimliklerini koruma, yeniden üretme ve bu 

kimliklerine bağlı olarak bir imaj/imge oluşturarak ilgi, talep ve yatırımları 

kendi üzerine çekme çabası içerisindedirler. Şehirlerin logoları, onların 

özgünlüklerini ifade etmede ve buna bağlı olarak bir imaj oluşturmada önemli 

bir yer teşkil etmektedir. Bununla birlikte şehir logoları yaratılmak istenen 

şehir imajının geniş kitlelere tanıtımında en kısa, basit ve etkili yoldur. Çünkü 

insanların algıladıklarının çok büyük bir bölümünü görsel yolla elde ettikleri 

düşünüldüğünde, bir görsel unsur olarak şehir logoları şehrin diğer alanlarla 

iletişime geçmesinde ve bu iletişimin sürdürülebilirliğinde önemli bir yer 

teşkil etmektedir. 

Şehrin logosu o şehrin diğerlerinden ayırt edici, farklı, özgün 

olduğunun ortaya konulması amacını taşır. Şehir sahip olduğu logoyla 

diğerlerinden farklı ve özgün olduğunu ancak logosunda o şehrin şehirsel 

kimlik bileşenlerini yansıtmasıyla ortaya çıkarabilir. Bu nedenle şehrin 

kimliği şehir logosunun oluşumunda temel teşkil etmektedir. Öyle ki başarılı 

bir şehir logosu, şehirsel kimliği başarılı bir şekilde ifade etmesiyle ortaya 

çıkacaktır.  

Şehir logoları, iletişim, halkla ilişkiler, güzel sanatlar, pazarlama gibi 

alanların yanında bir “yer” olarak ortaya çıkan şehri temsil ettiği için, doğal 

olarak coğrafyanın da başlıca çalışma alanlarından biridir. Logoların 

incelenmesi disiplinler arası bir alan olduğundan, alanındaki yazın da çeşitlilik 

göstermektedir. Tuan (1978) “Yer Sevgisi: Çevresel Algılama, Tavırlar ve 

Değer Yargıları ile İlgili Bir Çalışma” adlı eserinde Amerikan şehirlerinin 

logolarını incelemiştir. Short vd. (1993), sanayi öncesi dönemden sanayi 

sonrası döneme geçiş sürecinde Syracuse şehri logosundaki değişimi ele 

almıştır. Özer, (2002) Ankara büyükşehir belediye logosunun değişimi ve 

beraberinde gelen tartışmaları ile belediye logosunu tasarımsal olarak 

değerlendirmiştir. Smith (2005) İngiltere’nin üç şehri olan Birmingam, 

Manchester ve Sheffield’in turizm, spor faaliyetlerinin şehirlerdeki logo 

sembollerine yansımasını ele almıştır. Çamdereleli vd. (2006), Türkiye'de 

büyükşehir belediye ve Kocaeli ili belediye logolarının analizini yapmış ve 

ortaya çıkan sonuçları maddeler halinde sıralamıştır. Aliağaoğlu (2007), 

Türkiye'de il merkezi olan şehirlerin lakap ve logolarını analiz ederek 

logolardaki sembol çeşitliliğine vurgu yapmıştır. Çalışmada bu çeşitlilikte 

Türkiye’nin tarihsel ve kültürel zenginlikler ile fiziki faktörlerdeki 

çeşitliliğinin etkili olduğu belirtilmiştir. Özdemir (2011), şehir içi ve 

şehirlerarası ulaşım firmaları ile şehir imgesi arasındaki etkiyi ulaşım firma 

unvanı ve logosu üzerinden çözümlemiştir Wahyurini (2012), şehirlerin 

markalaşmasında ve olumlu bir imaj oluşturmasında şehir logolarının önemini 

ele almıştır. Çakır (2013) Türkiye'de üniversite logolarının taşıdıkları 

mitolojik anlamları üzerine odaklanmıştır. Çakmak (2013), Türkiye’deki 
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belediye logolarındaki sembolleri yedi gruba ayırarak incelemiştir. Çalışma 

sonucunda Türkiye’de belediyelerin kurumsallığını ifade eden logoların 

insanlar tarafından yeterince tanınmadığı belirtilmiş, ayrıca çalışmada farklı 

bir yöntem olarak tüm belediyelerin tek tip logo kullanması önerilmiştir. 

Karabulut (2013), Ege Bölgesi'ndeki il merkezi olan belediyelerin logolarını 

anlam içeriği açısından değerlendirmiştir. Uzun ve Özcan (2014) Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi logolarını analiz etmiştir Çalışmada 

ildeki belediye logolarında tarımla ilgili sembollerin az olmasına karşın beşeri 

ağırlıklı özellikle de sanayiyi ifade eden sembollerin daha yoğun olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca çalışmada bazı belediye logolarının şehir kimliğini ifade 

etmede yetersiz kaldığı vurgulanmıştır. Aliağaoğlu ve Çildam (2016) 

Balıkesir belediye logolarını şehir kimliği yönüyle coğrafi analizini yapmıştır. 

Logoların şehrin kimliğini yansıttığı, bu kimlikte beşeri çevre unsurlarının 

yoğunlukta olduğu tanımlanmıştır. Kızıltaş (2017), Ülkelerin ve şehirlerin 

görsel kimlik ve logo tasarımlarının turizm sektöründe ilerlemede önemli yer 

teşkil ettiğini ifade etmiştir. Türkan (2018) Çankırı ilindeki ilçe belediye 

logolarının coğrafi sembolleri yönüyle analizini yapmıştır. Çalışmada nüfusu 

az olan belediyelerin logolarında fiziki çevre ile ilgili sembollerin daha fazla 

yer aldığı ifade edilmiştir. Belge (2018), Denizli’nin şehir kimliğini oluşturan 

coğrafi öğeleri ele alırken şehirdeki bazı resmi kurum logolarını analiz 

etmiştir.  Bu resmi kurum logolarındaki sembollerde şehir kimliğinin 

unsurlarının yer aldığını ifade etmiştir. Köroğlu ve Yağcı (2018) Türkiye’deki 

merkez ilçe belediyeleri ve valilik logolarını doğal ve kültürel yönüyle ele 

almıştır. İncelenen 165 logodan 124 tanesinde doğal ve kültürel unsurların 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Yıldırım (2018) Samsun ili ilçe belediye 

logolarının sembollerinin coğrafi analizini yapmış, logolarda 34 fiziki, 30 

beşeri sembolün yer aldığını belirtmiştir. Aliağaoğlu ve Uğur (2018) 

tarafından Erzurum ili, ilçe belediye logolarının coğrafi yönden yorumlaması 

yapılmış ve logolardaki sembollerde beşeri unsurların yoğunlukta olduğu 

belirtilmiştir. Şenol (2020), Giresun ili, ilçe belediye logolarına ait 

sembollerin coğrafi analizini yapmıştır. Çalışmada logolarda beşeri çevre ile 

ilgili sembollerin yoğunlukta olduğu ve kıyı ile iç kısımlardaki belediye 

logolarındaki sembollerde dikkate değer farklılıklar olduğu ifade edilmiştir. 

Bu çalışmada ise Denizli Büyükşehir ve ilçe belediye logolarının coğrafi 

analizi yapılarak şehirsel kimlik bileşenlerinin belediye logolarına hangi 

yönleriyle, ne düzeyde yansıdığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Böylece bu çalışmayla belediye logolarında mevcut coğrafi özelliklerin 

vurgulanması ve şehir kimlikleri açısından farklılıklarının ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir.  

Çalışmanın kapsamı giriş ile birlikte beş başlığı içermektedir. Giriş 

bölümünde kısaca şehirlerin belediye logolarının günümüzde şehir kimliği 
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açısında önemi ve logolar konusunda yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Çalışmada kullanılan yöntem ile veriler ve bu verilere ait sınırlılıklar ile 

yaklaşımın tanımlanması yöntem, veri ve sınırlılıklar başlığı altında 

yapılmıştır. Üçüncü bölümde kavramsal çerçeve başlığı altında sembol ve 

logoların nasıl ortaya çıktığı, gelişim gösterdiği, kimlik, şehirsel kimlik ve 

bileşenlerinin neler olduğu konusu ele alınmıştır. Bunu takip eden bölümde 

ise belediye logolarının çözümlenmesi ve logolara toplu bakış olmak üzere iki 

farklı başlık altında incelenmiştir. Çalışma, elde edilen bulguların özetlendiği 

ve genel bir değerlendirme ile önerilerin yapıldığı sonuç ve öneriler bölümü 

ile son bulmaktadır. 

  

2. Yöntem, veri ve sınırlılıklar 

Bu çalışma hümanistik bakış açısıyla ele alınmaktadır. Hümanistik coğrafya 

kavramı ilk kez Tuan (1976) tarafından dile getirilmiştir. Tuan’a göre 

hümanistik coğrafyanın temel amacının insanı ve onun yaşam şartlarını 

anlamaktır. Bu anlamda hümanistik yaklaşım insanı ve çevresiyle arasındaki 

bağlantıyı insan merkezli olarak ele alarak insan dünyasını anlamaya çalışır 

(Tuan 1976). Yaklaşım yorumlayıcı anlamaya yönelik olup mekândaki yaşam 

olaylarının anlamını, değerini ve insani önemini anlama çabası olarak 

tanımlanmaktadır. Hümanistik yaklaşım pozitivist ve ondan sonra ortaya 

çıkan davranışsal yaklaşıma tepki olarak ortaya çıkmıştır (Hall, 2001). Bu 

yaklaşım, oldukça karmaşık ve derinlikli olan insanı ve yaşadığı alanla olan 

etkileşimini birtakım yasalar ve genellemeler yapmaya yönelen pozitivist ve 

benzer yaklaşımlarla tam olarak anlaşılamayacağına vurgu yapmaktadır. 

Nitekim pozitivist yaklaşımda ele alınan çalışmalarda insanın sahip olduğu 

deneyim, duygu ve hayallerinin resmin dışında kaldığı ifade edilmektedir 

(Livingston, 2003). Hümanistik yaklaşım, mekânda insan deneyimleri, 

yaşanmışlıklar sonucu oluşmuş yerlerin tekliğini esas almaktadır. Özgünlüğün 

öne çıktığı yerlerde farklılıklar ön plandadır. Buna göre “yer” bir kişiliğe ve 

ruha sahiptir. Yerin bu kişilik ve ruhunun farkında olmak, “yer” sevgisini 

ifade etmektedir. Bununla birlikte giderek hiçbir organik toplumu (yereli) 

barındırmayan alanlar “yersizlik” veya “yok-yerler” olarak ortaya çıkmaktadır 

(Auge 2016: 95).  

Hümanistik coğrafyacıların çalıştığı konulardan birisi “yer” 

kimliklerinin oluşumu, “yer” ve “yersizlik” duygusudur (Tuan 1976: 267). Bu 

bakış açısında mekânın yere dönüşüm süreci yorumlayıcı anlama yönelik 

olarak ele alınmakta, yer, yerin kimliği ve sosyal yapı arasındaki etkileşime 

vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada birer “yer” olarak ortaya çıkan şehirlerin 

kimlik bileşenleri hümanistik yaklaşımla logolarla çözümlenmektedir (Unwin 

1992, Özgüç ve Tümertekin 2000, Livingstone 2003, Öztürk ve Karabağ, 
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2013, Aliağaoğlu ve Uğur, 2018). Böylece çalışmada logoların ve onların 

barındırdığı sembollerin şehirsel kimlik bileşenlerinden hangilerini ve ne 

düzeyde vurguladığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır 

Şehirler anlam ve kimliğe sahip olan tek veya benzersiz yerlerdir. 

Şehirlerin bu kimlikleri şekillenirken şehrin sadece kendisi değil 

hinterlandıyla da etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda idari 

fonksiyonu üstlenen şehirlerin kimlikleri de sadece ilçe merkezi ile sınırlı 

olmayıp ilçenin bütününden etkilenmektedir. Böylece her ilçenin sahip olduğu 

farklı fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri o ilçe şehrinin kimliğinde ve 

dolayısıyla logolarının sembollerinden anlam bulmaktadır. Zaten hümanistik 

yaklaşım, farklılıkları ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda her ilçe merkezi 

veya şehir, sahip olduğu etki alanı ile birlikte kendine özgü anlamlarla yüklü 

bir yerdir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2018: 2363-2364). 

Çalışmanın veri kaynağını Denizli il sınırları içerisinde yer alan Denizli 

Büyükşehir Belediyesi (DBB) ile 19 ilçe belediyesinin logoları 

oluşturmaktadır. Çalışmada şehirlerin yerel yapasını daha etkin yansıttığı 

düşünülerek belediye logoları seçilmiştir. Her bir şehrin kendine özgü doğal 

ve beşeri coğrafya ortamında geliştiği düşünüldüğünde çalışma yerlerin 

tekliği ilkesi yani idiografik bakış açısıyla ele alınmaktadır. Çalışmada 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yerleşmelerin sınıflandırmasında uyguladığı 

idari kriter dikkate alınarak ilçe merkezi olan yerleşmeler “şehir” olarak kabul 

edilmiştir. Bu anlamda çalışmada ilçe belediye logoları “şehir belediye 

logoları” olarak tanımlanmaktadır. Logolar ve üzerlerinde yer alan 

sembollerin anlamları ile ilgili bilgiler ilçe belediye personeli ile yüz yüze ya 

da telefonla bağlantı sağlanarak elde edilmiştir. Bununla birlikte bazı ilçe 

belediyelerin özellikle de logolarında yeni değişiklik yapan belediyelerin web 

sayfalarında ve yerel basında bu logolar ve sembolleriyle ilgili anlamları 

bulunmaktadır. Buna örnek olarak 2017 yılında logosunu yenileyen Buldan 

Belediyesi logosu verilebilir. (Şekil 1). Tüm bunlarla birlikte logolar ve 

içerdikleri semboller, ilçelerin fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri dikkate 

alınarak analiz edilmiştir. Belediye logoları konusal değil, bölgesel bakış 

açısıyla ele alınmaktadır. Çalışmada betimlemeler (semboller) üzerinden 

çözümleme yapılmaktadır. Bu çözümleme yapılırken renkler (beyaz ve mavi 

hariç), bayrak sembolleri ile aidiyet ve kuruluş tarihi bildiren yazılar ve 

rakamlar (Pamukkale Belediyesi, 2014 gibi) dikkate alınmamaktadır. 
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Şekil 1. Buldan Belediyesi Logosunu oluşturan semboller 

 

3. Kavramsal çerçeve 

İnsanın kendisini çeşitli işaret ve sembollerle ifade etme şekli oldukça eskidir. 

Öyle ki insanlar kendilerini ifade etmek, iletişim sağlamak amacıyla yazıdan 

çok daha önce çeşitli işaret ve semboller kullanmaya başlamışlardır. 

Araştırmalar bu anlamda ilk işaretlerin Sümer ve Babil tapınaklarındaki 

muhasebe yazıtları diye de bilinen tabletlerde “artı ürün”nün kayıtlarının 

çeşitli işaret ve sembollerle tutulmuş olduklarını, daha sonra bir tür resim 

yazısı diye de ifade edilen stenografi ile devam edildiğini göstermektedir. 

Yine Eski Mısır’da iletişimi sağlamak ve çeşitli bilgilerin kayıtlarını tutmak 

için çeşitli resim, sembol ve işaretlerle başlanmış, ardından bu sürece 

ideografik bir yazıyla devam edilmiştir (Childe, 2001: 108, 131-134). Çeşitli 

kayıtlarda Mezopotamya, Mısır ve Çin gibi dünyanın en eski uygarlık 

merkezlerinde farklı tarihlerde ortaya çıkan kanıtlarda sembol ve işaretlerin 

en eski iletişim şekli olduğunu göstermektedir (Daniel, 2019: 32-33). Sembol, 

simge ile aynı anlamı taşımakta olup “duyularla ifade edilemeyen bir şeyi, 

belirtilen somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal” olarak 

tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1988: 1278). Logo (imlek, belirtke) ise “bir 

olay, kuruluş, firma ya da örgütü [veya şehri] tanımlatan im, resim, çizim, 

simge, tasarım ve belirtke” olarak açıklanmaktadır (Türkçe Bilim Terimler 

Sözlüğü, 2013). Geçmişten beri kurumlar, şirketler, örgütler tarafından 

kullanılan logolar günümüzde şehirsel yerleşmeler açısından tanıtıcı, 

bilgilendirici bir etkiye sahiptir. Şehirlerin kartvizitleri olarak da algılanan 
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logolar aynı zamanda şehri, çevresine arzu ettiği kalite ve güven sözü veren 

“güven işaretleri” olarak da bilinirler ( Karabulut, 2013). 

Bir kurumun, firmanın, örgütün ya da şehrin logo kullanmasının temel 

amacı kendisinin diğerlerinden ayrı, farklı, ya da özgün olduğunu ortaya 

koymaktır. Bu anlamda logo, o kurum yada şehrin kimliğini yansıtır. Bilindiği 

gibi kimlik “nitelikleri ve özellikleriyle bir insanın belirli bir kimse olmasını 

sağlayan şartların bütünü ya da herhangi bir nesneyi belirtmeye yarayan 

özelliklerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1988: 873). 

Kimlik ve kişilik özgün olanı ifade eder. Yerler aynen insanlar gibi zamanla 

özel bir kişilik kazanır. İnsan kişiliği doğal olarak ona verilmiş ve sonradan 

kazanılmış özelliklerden oluşur. Yerin kişiliği ise doğal özellikler ile insan 

neslinin zamanla meydana getirdiği düzenlemelerin bileşkesinden meydana 

gelir.  Şehirler de mekanı anlam merkezlerine dönüştürdükleri için doğal 

olarak “yer” (Tuan, 2005: 125) olduklarından kendine has özelliklere 

sahiptirler. Şehirler bu özelliklerini kurulup geliştiği ortamından alır. Bunlar 

doğal çevre, inşa edilmiş çevre ile sosyoekonomik ve kültürel yapı olup, şehir 

kimliğinin ana bileşenlerini meydana getirirler. Doğal çevre, şehrin kurulup 

geliştiği ortamın yüzey şekilleri, iklim, hidrografya, fauna ve flora ile toprak 

ve litolojik unsurları içermektedir. İnşa edilmiş çevre ise insanların bu alana 

yerleşmesiyle birlikte her türlü (barınma, üretim, ulaşım gibi) faaliyeti için 

inşa ettiği yapıların bütününü kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle inşa edilmiş 

çevre, şehrin mimarisi ve planlamasını da içeren tüm donatılarını meydana 

getirmektedir. Şehrin kimliği için “bir kentin hareketli öğeleri ve özellikleri 

de kentte yaşayan insanlar ve faaliyetleri sabit fiziki [doğal ve inşa edilmiş 

çevre]  kısımlar kadar önemlidir” (Lynch, 2010: 2). Nitekim “bir kentin 

kimliğini sadece yapıların mimari değerinde, doğal çevrenin özelliklerinde 

aramaya çalışmak doğru olmaz. Bu olumlu özellikler ancak içinde geçirilen 

yaşam deneyimiyle tamamlanır bir anlam bir değer kazanır, iki yön birbirini 

bütünler” (Tekeli, 1991: 82). Böylece bu iki çevre şehir toplumunun sahip 

olduğu sosyoekonomik ve kültürel yapısına bağlı olarak şekillenmektedir. 

Dolayısıyla bir şehrin kimliği şehrin yerleştiği alanda bu bileşenlerin 

etkileşimiyle ortaya çıkmaktadır (Şekil 2). Bununla birlikte bir şehir kimliği 

oluşumunun bir tarihsel olgu olduğu, zaman içinde oluştuğu ve değiştiği 

söylenebilir (Tekeli 1991, 83). Bu anlamda “tarih ve doğanın kente bırakmış 

olduğu birikim hiç kuşku yok ki bu birikimin temel öğesi o kentin kimliğidir. 

Her kentin kimliğinde o kentin süreklilik kazanmış olan ayırt edici 

özelliklerinde saklıdır” (Keleş, 2005: 14). 
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Şekil 2. Şehir kimliğini oluşturan temel bileşenleri 

(Kaynak: Deniz, 2004: 22; Solak, 2014: 36; Uğur ve Aliağaoğlu, 2019: 238) 

 

Denizli ilinde belediye logolarındaki coğrafi semboller  

Denizli ili sınırları içerisinde ikisi merkez ilçe olmak üzere toplam 19 adet ilçe 

belediyesi yer almaktadır. İlçe belediyeleri logolarının yanında DBB’sinin 

logosuyla birlikte 20 adet belediye logosunun alfabetik sıra dikkate alınarak 

şehirsel kimlik bileşenleri açısından coğrafi analizi yapılmıştır. 

Acıpayam Denizli ilinin güneyinde Akdeniz Bölgesi’nde yer almakta 

olup birçok kez isim değişikliğine uğramıştır. Bugünkü isminin alanda bol 

yetişen (acı) bademlerden aldığı tahmin edilmektedir. Yörede bademin 

“payam” olarak isimlendirilmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. İlçe 

isminin bademle anılması ve bademlerin bu alanda yaygın olarak 

yetiştirilmesi ilçe belediyesi logosunun da merkezinde yer almasında etkili 

olmuştur. Acıpayam belediye logosu dört farklı sembolden oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki logonun orta kısmında yer alan badem meyvesi ve bu sembolün 

hemen altında ilçede gelenekselleşmiş olan yağlı güreşleri tasvir eden iki 

insan figürü yer almaktadır. Ata sporu olan yağlı güreş ülkemizde birçok yerde 

olduğu gibi Acıpayam’da da gelenekselleşmiş bir faaliyet olarak öne 

çıkmaktadır. Logoyu çevreleyen daire şeklindeki şerit içerisinde ise ilçedeki 

başlıca tarımsal ürünlerinden olan tütün ve kavun sembolleri bulunmaktadır. 

İlçede tarımsal faaliyetler açısından kıraç, eğimli arazilerde tütün ve 

Acıpayam Ovası’nda ise kavun yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapılması yine 

şehir logosunda sembolleştirilmiştir (Şekil 3). 
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Babadağ belediye logosunda 5 simge yer almaktadır. Bunlardan ilki 

logonun orta kısmında yer alan dağlık araziyi ifade eden semboldür. Güney 

ilçesi, Denizli ilinin güneybatısında Menteşe dağlık kütlesi içinde yer almakta 

olup arazisinin büyük bir kısmı dağlık bir karaktere sahiptir.  Menteşe dağlık 

kütlesi içinde başlıca dağ kütlelerinden biri olan Babadağ, eteğinde kurulan 

şehre de ismini vermiştir. Logoda dağ simgesinin altında yer alan ağaç 

sembolü ise ilçe arazisinin orman varlığını sembolize etmektedir. Logoda yer 

alan diğer 3 sembol (dokuma mekiği, bobini ve çözgü levendi) şehrin başlıca 

geçim kaynağını oluşturan tekstil sanayisi ile ilgilidir. Logoda yer alan 5 

sembolden üçünün tekstil sanayisiyle ilgili olması, şehirde bu faaliyetinin 

önemini vurgulamaktadır. Nitekim Denizli genelinde geçmişi eski çağlara 

kadar uzanan tekstil sanayisi, arazisi daha dağlık olan alanlarda (Babadağ, 

Buldan gibi) daha yoğun olarak öne çıkmıştır (Şekil 4). 

Baklan belediye logosunda 5 sembol bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilçe 

sınırları içerisinde başlıca dağ kütlesi olan Beşparmak Dağı’nı ifade eden dağ 

sembolü oluşturmaktadır. Logoda dağ sembolünün üstünde yer alan Denizli 

horozunu ifade eden sembol bulunmaktadır. Bu iki sembol dışında logoda 

üzüm, buğday başağı ve ayçiçeğini tanımlayan üç tarımsal ürünü temsil eden 

semboller yer almıştır. İlçe arazisinin önemli bir kısmının Denizli ilinin 

başlıca ovalarından biri olan Baklan Ovası’nın yer alması artan ziraat 

faaliyetleri beraberinde getirmiştir. Bu yoğunluk şehir logosunda da kendisini 

göstermiştir (Şekil 5).  

             
 Şekil 3                                       Şekil 4                                           Şekil 5  

 

Bekilli belediye logosunda ve bu ilçeye güneyden komşu ilçe olan Çal 

belediye logosunda üzüm tarımını vurgulayan üzüm salkımı sembolü 

kullanılmıştır. Bu ilçe arazilerinin genelde tepelik ve eğimli bir yapıya sahip 

olmasının yanında sahip olduğu geçiş iklimi ve toprak yapısı “Çal karası” 

olarak tanımlanan siyah bir üzüm çeşidinin geçmişten beri yoğun olarak 

yetiştiriciliğinin yapılmasında ve yörenin başlıca ekonomik faaliyeti haline 

gelmesinde etkili olmuştur. Yörede bağcılığın geleneksel başlıca faaliyet 

olması ve buna bağlı olarak gelenekselleşmiş üzüm festivallerinin 

düzenlenmesi, buradaki üzüm yetiştiriciliğinin Türkiye’deki şarap üretiminde 
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önemli bir yere sahip olması her iki şehrin logosunda tek sembolle 

vurgulanmasında etkili olmuştur (Şekil 6-7). 

Beyağaç belediye logosunda beş sembol bulunmaktadır. Bu 

sembollerin ilki ilçe arazisinin engebeli yapısını vurgulayan dağ sembolüdür. 

İlçe arazisinde işletilen krom madeni, maden vagonu sembolüyle logoda yer 

almıştır. Ege Bölgesi’nin kıraç arazilerinde yetiştirilen başlıca tarım ürünü 

olan tütün Beyağaç’ın da tarımsal faaliyetleri arasında yer almaktadır. Tütün 

tarımı sarı iki yaprak sembolüyle logoda yer almıştır. Yine diğer bir tarımsal 

faaliyet olan buğday yetiştiriciliği logoda iki buğday başağı sembolü ile 

gösterilmiştir. Beyağaç’ın dağlık zirvesinde bulunan Kartal Gölü logoda mavi 

renk ile ifade edilmiştir. Şehir logosundaki ağaç sembolü ise Beyağaç ilçe 

sınırları içerisinde yer alan ve koruma altına alınmış Türkiye’nin en yaşlı 

karaçam ormanları arasında bulunan ormanı tanımlamaktadır (Şekil 8).  

Ege Bölgesi’nin Ege Bölümü ile İçbatı Anadolu Bölümü arasında yer 

alan Bozkurt’da karasallığın baskın bir şekilde kendisini göstermesi ve yüzey 

şekilleri açısından da düz bir yapıya sahip olması buğday yetiştiriciliğini ön 

plana çıkarmıştır. Şehir logosunda bu başlıca ekonomik faaliyet, merkezinde 

Bozkurt isminin ilk harfi yer alacak şekilde iki buğday sembolüyle 

gösterilmiştir (Şekil 9).  

 

           
             Şekil 6                   Şekil 7                      Şekil 8                       Şekil 9 

 

Buldan şehri Türkiye’nin kültür varlıklarının kümelendiği başlıca 

merkezlerden biridir. 2017 yılında yeniden düzenlenen belediye logosunda bu 

varlıkların öne çıkarılması amaçlanmıştır. Bu yeni logoda 4 adet sembol yer 

almaktadır. Bu sembollerden ikisi Buldan tekstil sanayisini temsil etmektedir. 

Bunlar logonun en üstünde yer alan dokuma düğümü sembolü ve en alta ise 

dokuma tezgâhı mekiğini ifade eden semboldür. Buldan yöresinde tekstil 

faaliyeti Antik dönemlerden başlamış olup, Beylikler döneminde önemli bir 

merkez olmuş ve Osmanlı döneminde de bu önemini koruyarak Cumhuriyet 

dönemine taşınmıştır. Bu anlamda Buldan geçmişten beri Denizli ilindeki 

tekstil üretiminin ana merkezlerinden biri olmuştur (Cillov, 1949: 28-35). 

Logoda eski Buldan evleri diğer bir sembolü oluşturmaktadır. 2000’lı yılların 
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başında şehirsel sit kapsamında koruma altına alınan bu evler, şehir logosunda 

sembolleştirilerek vurgulanmıştır. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 

halen kazı çalışmaları devam eden Tripolis antik kenti de logoda 

sembolleştirilen diğer bir kültürel varlık olmuştur (Şekil 10). 

 Çameli belediye logosu da tıpkı Buldan belediye logosu gibi 

yenilenmiştir. 2014 yılında yenilenen logoda 8 adet sembol yer almaktadır. 

Bunlardan 5’i tarımsal karakterli olup, kiraz, Çameli fasulyesi, cevizi ve 

elması ile buralardaki akarsularda yetişen Çameli alabalığını ifade eden 

sembollerden meydana gelmektedir. Bununla birlikte şehrin geliştiği ortamın 

genelde dağlık ve ormanlık olan yapısını ifade etmek için dağ ve ağaç 

sembolleriyle öne çıkarılmıştır. Yörenin dağlık yapısı nedeniyle kısa 

aralıklarla ortaya çıkan yükselti farkları yamaç paraşütü sporunun gelişimini 

sağlamıştır. Bu spor faaliyeti logoda sembolleştirilen diğer bir alanı 

oluşturmaktadır. Çameli, Denizli ilinin en güneyinde yer almakta olup 

Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu alandaki iklim ve yüzey 

şekillerinin çeşitliliği kendisini tarımsal yapıdaki ürün çeşitliliğinde 

göstermesi, belediye logosunda da çok sayıda sembolle vurgulanmıştır (Şekil 

11). 

 Çardak belediye logosunda üç sembol yer almaktadır. Bunlar Çardak 

ilçesi ile Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi arasında yer alan Acıgöl ile yörenin 

başlıca yükseltisi olan Maymun Dağı’nı ifade eden sembol bulunmaktadır. 

Üçüncü sembol ise flamingoları ifade eden semboldür. Acıgöl’ün 

flamingoların göç yolları üzerinden olması, bu kuşların dönemsel olarak 

yoğun bir şekilde burada konaklamasını sağlamaktadır. Çardak şehir 

logosunda üç sembolün de fiziki coğrafya kökenli olması dikkat çekicidir 

(Şekil 12).  

 Denizli ilinin en kuzeydoğu kısmında yer alan Çivril’de karasal 

ağırlıklı bir iklim hâkimdir. Bu iklim yapısından dolayı Denizli’nin batı 

şehirlerine göre ürün çeşitliliği azalmıştır. Çivil tarımının başlıca ürünlerinden 

biri olan elma yetiştiriciliği logosunda da vurgulanmıştır. Logoda yörenin 

başlıca yükseltisi olan Akdağ, dağ sembolüyle, burada yer alan Çivril Gölü 

ise dağ eteğinde iki mavi çizgi ile sembolleştirilmiştir. Ayrıca logoda Çivril 

adının ilk harfi sembol olarak kullanılmıştır (Şekil 13).  

           
      Şekil 10                    Şekil 11                   Şekil 12                       Şekil 13 
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 DBB ile merkez ilçelerden biri olan Pamukkale’nin belediye logosu 

farklı tarzlarda da olsa horoz ve Pamukkale travertenlerini tanımlayan iki 

sembolden oluşmaktadır (Şekil 14-15). Denizli horozu, kesintisiz en uzun 

süreyle ötüşüyle ünlenmiştir. Denizli’nin horozla tanınması oldukça eskiye 

dayanmaktadır. Nitekim Türklerin bugünkü Denizli şehrini kurmadan önce bu 

yörenin başlıca şehri olan ve M.Ö. III. yüzyılın ortalarında kurulan Laodikeia 

yer alıyordu (Gökçe, 2000: 15). Günümüzde Laodikeia’da yapılan kazılarda 

çeşitli mermer kabartmalarda horuz ve horoz döğüşleriyle ilgili çeşitli figürler 

tespit edilmiştir (Şimşek, 2013: 28, 146, 252) (Fotoğraf 1).  Günümüzde 

dünyaya dağılmış tavuk ve horozun anavatanı Uzakdoğu olan kızıl orman 

kuşunun evcilleştirilmesiyle başlamıştır. Başlangıçta bu kuşlar kendi yaşadığı 

alanı koruma ve buna bağlı saldırganlıklarıyla ünlendikleri için eğlencelerde 

döğüş horozu olarak kullanılmıştır. Bu kuşların ticaret yollarıyla dünyanın 

başka alanlarına dağıldığı kabul edilmektedir (Kaya ve Yıldız, 2014: 21-25). 

Doğu ile batı arasında başlıca tarihi ticaret yolları üzerinde yer alan 

Laodikeia’ya da bu şekilde geldiği tahmin edilmektedir (Harita 1). Horoz 

döğüş sahneleri ve horoz figürünün değişik şekillerde mermerlere 

nakşedilmesi horozla ilgili kültürün daha o dönemlerde önemli bir yer teşkil 

ettiğini göstermektedir. Bu etkinin önemini yitirmeden günümüze kadar 

geldiği ve şehrin kadim geçmişinin ifadesi olarak belediye logolarında başlıca 

sembol olarak yer almıştır. 

 Şehirlerin belediye logolarında Pamukkale’yi ifade eden sembol de en 

az horoz sembolü kadar Denizli adıyla özdeşleşmiş bir yapıya sahiptir. Aynı 

isimle anılan merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan Pamukkale travertenleri, 

kalkerli yapıdaki kırıklı zeminde ortaya çıkan sıcak su kaynakları ile meydana 

gelmiştir. Ülkemizin ve dünyanın başka alanlarında da benzer oluşumlar 

bulunmasına karşın büyüklüğü ve oluşturduğu traverten şekillerinin eşsiz 

görüntüsüyle geçmişten beri insanlar üzerinde büyüleyici bir etki bırakmış, 

dünyada ve Türkiye’de Denizli ismiyle özdeşleşen bir imaj yaratmıştır (Şekil 

14-15).   

            
      Şekil 14                   Şekil 15                 Fotoğraf 1                          Harita 1 

 

Fotoğraf 1. Laodikeia antik kentindeki mermer kabartmalarında horoz figürleri 

(Şimsek, 2013:146, 252 ), 

Harita 1. Anadolu’daki tarihi yollar ve Laodikeia (Sevin, 2001: 9) 
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Güney belediye logosunda Güney şelalesi, yörenin ormanlık yapısı ve 

tütün tarımını tanımlayan üç sembol yer almaktadır. Ege Bölümü ile İçbatı 

Anadolu Bölümü sınırında bulunan Güney’in en tanınan unsuru olan Güney 

şelalesi ve burayı çevreleyen ormanlık alanı, şehir logosunda da 

vurgulanmıştır. Diğer ilçelerin genelinde de olduğu gibi burada da tütün 

tarımının yaygın olması şehir logosunda kendisini göstermiştir (Şekil 16). 

Honaz belediye logosu iki bölümden oluşmaktadır. Üst bölümdeki dağ 

sembolü, şehre ismini de veren Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı (2571 m.) olan 

Honaz’ı tanımlamaktadır. Logonun alt bölümünü ise Honaz ekonomisinde 

önemli bir yeri olan tarımsal ürün çeşitliliği vurgulanmıştır. Büyük Menderes 

Nehri’nin bir kolu olan Çürüksü Çayı’nın kaynaklarını aldığı Honaz Dağı, su 

kaynakları açısından zengin olması, dağ eteğindeki tarımsal alanlarda ürün 

çeşitliliğini arttırmıştır. Bu tarımsal ürün çeşitliliği belediye logosunda başta 

Honaz kirazı olmak üzere üzüm bağları, domates, armut gibi ürünlerle 

sembolleştirilmiştir (Şekil 17). 

 Kale belediye logosu iki parça şeklinde düzenlenmiş olup 10 sembolü 

barındırmaktadır. Üst parçası şehre isminin de verilmesinde rol oynayan 

kaleyi ifade eden sembol yer almaktadır. İkinci parça ise Kale ilçesinin fiziki 

ve beşeri coğrafya varlığında öne çıkan unsurlar, yine bir daire içerisinde 

toplanan sembollerle vurgulanmıştır. Bu semboller, ilçedeki orman varlığı, 

kömür çıkarımı, buğday, tütün ve hayvancılık faaliyetini temsil etmektedir. 

Bununla birlikte logodaki iç dairenin çark şeklinde gösterilmesi ve demircilik 

için kılıç, dokuma için dokuma mekiğini ifade eden sembollerin kullanılması, 

şehrin sanayi yönünü de öne çıkarmaktadır. Ancak Kale tarımında önemli rol 

oynayan ve bunun için şehirde festivaller düzenlenen tescilli Kale biberinin 

belediye logosunda yer almadığı görülmektedir (Şekil 18).  

Denizli, 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun çerçevesinde 

büyükşehir statüsüne kavuşurken yine bu yasaya bağlı olarak kurulan merkez 

ilçeden birisi Merkezefendi olmuştur.  İlçenin 2014 yılında “sağlık, mutluluk 

ve kardeşlik” değerleri üzerinden olmak üzere belediye logo yarışması 

yapılmıştır. Yarışma sonucunda kabul edilen logoda, yaprak sağlığı, tepe 

kısmındaki nokta mutluluğu ve alttaki üç çizgi ise kardeşliği ifade eden 

semboller olduğu belirtilmektedir (Şekil 19). Sağlık, mutluluk ve kardeşlik 

gibi evrensel değerler üzerine kurgulanan logoda şehrin kimliğinin 

oluşumunda etkili olan fiziki ve beşeri yapısından koparılarak “yok yerler” 

olarak algılanmasına neden olmaktadır. Böylece Merkezefendi belediye 

logosu kendine özgü, şehir kimliğini yansıtan “yer”e vurgu yapan, yerel 

özelliklerden çok küreseli simgelemektedir. 
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         Şekil 16                  Şekil 17                     Şekil 18                    Şekil 19  

 

Büyük Menderes Ovası’nın doğu ucunda yer alan Sarayköy, kendi 

adıyla anılan ovanın içerisinde yer almaktadır. Sarayköy belediye logosunda 

4 sembol yer almaktadır. Çevresindeki dağlık alan (horslar) arasında kalan 

Sarayköy’ün bol güneşli ve sıcak iklimi, logoda vurgulanan alanlardan biri 

olmuştur. Bol güneşli sıcak iklimi ile sulama olanağına sahip Sarayköy Ovası 

pamuk tarımına olanak verdiği gibi, erken hasat edilen erik üretimi açısından 

önem kazanmıştır. Yöre ekonomisinde önemli yer tutan bu iki tarımsal 

faaliyet şehir logosunda da sembolleştirilmiştir. Logoda yerden fışkıran su 

sembolü ise Sarayköy’ün bir graben tabanı olan arazisinde yer alan faylar ve 

bu faylar boyunca ortaya çıkan sıcak su kaynakları ile jeotermal potansiyeli 

ifade edilmiştir (Şekil 20). 

Serinhisar belediye logosunda 5 sembol bulunmaktadır. Logoya şehrin 

ismindeki hisar kelimesinden dolayı kale fonunda bir sembol eklenmiştir. 

Serinhisar’daki sanayi faaliyetlerinden üçü belediye logosunda 

sembolleştirilmiştir. Bunlarda ilki tarıma dayalı bir sanayi ürünü olan leblebi 

üretimidir. Şehir, Türkiye leblebi üretiminde başlıca merkezlerinden biri 

konumundadır. Logodaki ikinci sanayi faaliyet sembolü, bıçak üretimidir. 

Serinhisar’a bağlı Yatağan Beldesi geçmişten beri bıçak üretiminde adından 

söz ettiren bir beldedir. Yine Serinhisar’da çömlekçiliğin önemli bir yer 

tutması, şehrin belediye logosunda vurgulanan diğer bir sanayi ürünü 

olmuştur. Logoda yörede yetiştirilen buğday üretimi ise buğday başak 

sembolleriyle ifade edilmiştir (Şekil 21). 

Tavas belediye logosunda ise üç sembol yer almaktadır. Logo fonunda 

Tavas yöresinin başlıca yükseltisi olan Akdağ, dağ sembolüyle temsil 

edilmiştir. Tavas’a bağlı bir belde olan Kızılcabölük, yörede geçmişten beri 

dokumalarıyla adından söz ettiren bir yerleşmedir. Kızılcabölük dokumaları, 

Tavas belediye logosunda dokuma deseni sembolüyle vurgulanmıştır. Tavas 

yöresinin kendine has zeybek oyunu, zeybek oynayan insan sembolüyle ifade 

edilmiştir. Tavas zeybeği Batı Anadolu’da yaygın oynanan zeybeğe 

benzemekle beraber kendine has figürlerinin de bulunması nedeniyle Tavas 

zeybeği olarak adlandırılmaktadır (Şekil 22).  
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      Şekil 20                             Şekil 21                         Şekil 22 

 

Bulgular: Denizli ili şehirlerinin belediye logolarına toplu bakış 

Şehirler birçok imaja sahiptir. Bir yerin imajı insanların o yer hakkında basit 

genel ve genellikle basmakalıp izlenimlerinden meydana gelir. Fakat şehirleri 

bir bütün olarak bilmek olanaksızdır. Bu anlamda şehri anlamlandırmak için 

gerçekliğin karmaşıklığını seçici birkaç izlenime indirgenerek yapılmaktadır. 

İnsanlar bu şekilde seçici davranarak bir şehir hakkında imaj 

oluşturmaktadırlar (Hall, 2001: 119). İnsanlarda karmaşık bir yapıya sahip 

şehirler hakkında bir imaj oluşturmada, şehir logolarının çok önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Çünkü logolar, ait oldukları şehrin başlıca kendine özgü 

özelliklerin sembolize edilmesiyle oluşturulmaktadırlar. Denizli ilindeki 

şehirler sahip olduğu logolarda kendilerini toplam 80 adet sembolle 

tanımlamışlardır. Belediye logolarında en çok 10 sembolle Kale şehri, bunu 8 

sembolle Çameli şehri ve 6 sembolle Honaz şehri takip etmiştir. Bunun 

yanında bir sembole sahip Bekilli en sade logoyu oluştururken, bunu ikişer 

sembolle Bozkurt, DBB, Pamukkale ve üçer sembolle Çardak, Güney, 

Merkezefendi ve Tavas izlemiştir. Logolarındaki sembol sayılarına göre 

şehirlerin il genelindeki dağılışında farklılıklar görülmektedir.  Bu dağılıştaki 

farklılıklar ilin sahip olduğu fiziki yapısındaki farklılıklarla genelde 

uyumluluk göstermektedir. Bu durum logolardaki sembol sayının değişiminde 

doğal yapının da etkisinin olabileceğini göstermektedir. Nitekim Akdeniz 

ikliminin etkisinin arttığı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik gösterdiği ilin 

güney ve güneybatı alanında yer alan şehirlerin logolarındaki sembollerin 

sayısı artarken, ilin karasallığın etkisinin arttığı ve yeryüzü şekilleri açısından 

daha sade bir karakter gösteren doğu ve kuzeydoğuda yer alan şehirlerin 

logolarındaki sembollerin sayılarında ise azalma görüldüğü ortaya 

çıkmaktadır. (Tablo 1, Harita 2-3).  

 

Tablo 1. Denizli ilindeki şehirlerin belediye logolarında kullanılan semboller 

Fiziki coğrafya özellikleri Beşeri coğrafya özellikleri   Toplam 

İlçe adı Yerşekli Fauna  
flora 

Sular Gök  
cismi 

Tarihi 
yapı 

Tarım Sanayi Kültürel Turizm 
spor 

Maden 
çıkarım 

Diğer  

Acıpayam      3   1   4 
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Babadağ 1 1     3     5 

Baklan 1 1    3      5 

Bekilli      1      1 

Beyağaç 1 1    2    1  5 

Bozkurt      1     Harf 2 

Buldan     2  2     4 

Çal      1      1 

Çameli 1 1    5   1   8 

Çardak 1 1 1         3 

Çivril 1  1   1     Harf 4 

Güney 1 1    1      3 

DBB 1 1          2 

Honaz 1     5      6 

Kale 1    1 4 3   1  10 

Merkezefendi        3    3 

Pamukkale 1 1          2 

Sarayköy   1 1  2      4 

Serinhisar     1 1 3     5 

Tavas 1      1 1    3 

Toplam 12 8 3 1 4 30 12 4 2 2 2  

Genel Toplam 24 54 2 80 

 

Denizli şehirlerinin belediye logoları daire şeklinde dizayn 

edilmişlerdir. Dairesel yapı gözün odaklayıcı yapısını kolaylaştırdığı ve rahat 

algılandığı için tercih edilmektedir (Çamdereli vd., 2006: 267). Yine benzer 

nedenlerle belediye yazı birimleri birkaç şehir hariç (Çal, Honaz, 

Merkezefendi) daire içerisine alınmış durumdadır. Belediye logoları genelde 

tasarım şeklinde sunulmuştur. Sadece Çivril ve Bekilli belediye logolarında 

fotoğraf kullanılmıştır. Yine logolarda Acıpayam ve Tavas şehir logoları hariç 

insan figürü kullanılmamıştır.   

Denizli ilindeki şehirlerin kuruldukları coğrafi ortamlarındaki 

benzerlik, kendisini şehir logolarının üzerinde de ortak semboller 

kullanılmasıyla gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle birbirine komşu olan 

ilçelerde bu durum daha yaygınlık göstermektedir. Öyle ki benzer fiziki ve 

beşeri coğrafya şartları benzer faaliyetlerin öne çıkmasında etkili olmaktadır. 

Nitekim birbirine komşu olan Baklan, Bekilli ve Çal logolarında bağcılık 

faaliyetini ifade eden üzüm sembolünün varlığı buna örnek teşkil etmektedir. 

Bu anlamda 8 logosunda dağ sembolü, 4 logoda üzüm salkımı sembolü, 5 

logosunda buğday başağı sembolü 3 logoda horoz sembolü ve yine 3 

logosunda dokuma mekiği sembolünün yer alması benzer etkinin sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Yerler”in büyüklüğü değişebilir. “Yer odanın bir köşesi kadar küçük 

olabildiği gibi dünyanın kendisi kadar da büyük olabilir” (Tuan, 2005: 131). 

Bu açıdan bakıldığında Denizli ilini bir bütün olarak “yer” kabul etmek 

mümkündür. İldeki şehirlerin belediye logolarında kullanılan sembollerin 
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24’ü fiziki, 54’ü ise beşeri coğrafya faktörlerinden oluşmaktadır. Diğerlerinde 

ise 2 sembol yer almakta olup, şehir isimlerinin ilk harflerinden meydana 

gelmektedir. Logolardaki sembollerin büyük bir bölümünün beşeri coğrafya 

özelliklere sahip olması, şehirlerin doğası gereği olup, şehirlerin beşeri bir 

ünite olmasından kaynaklanmaktadır. Fiziki coğrafya faktörlerinden en çok 

12 sembolle yüzey şekilleri, bunu 8 sembolle fauna ve flora, 3 sembolle 

hidrografya takip etmektedir. Beşeri coğrafya özelliklerinde ise 30 sembolle 

tarım ilk sırada yer alırken, bunu 12 sembolle sanayi ve 5 sembolle kültürel 

yapı takip etmiştir. (Tablo 1).  

                     
Harita 2. Denizli ilindeki şehirlerin belediye logolarının sembol yoğunluk haritası 

 

Ege Bölgesi’nin Ege Bölümü ile İçbatı Anadolu Bölümü ve güney 

kısmında Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Denizli ili arazisinin %60’a yakını 

dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir (Harita 3). İldeki yüzey şekillerindeki 

bu özellik kendisini belediye logolarında da göstermiştir. Nitekim fiziki 

faktörler arasında 12 sembolle en çok yüzey şekilleri yer alırken, bunun 8’i 

logolarda dağ sembolüyle kendisini göstermiştir. Logolardaki dağ sembolleri 

"Türklerin dinsel tasarımlarında önemli bir rol oynamış” (Çakır 2013: 64) 

mitolojik anlamlarından çok, coğrafik olarak yer şeklini ifade etmektedir. 

Denizli arazisinin genelde engebeli bir yapıya sahip olması ve alanın sahip 

olduğu iklim yapısı bu engebeli alanların genelde ormanlarla kaplı olmasında 

etkili olmuştur. Bu durum logolarda yer alan fiziki faktörleri ifade eden 

sembollerde, yüzey şekillerinden sonra floranın yer almasında etkili olmuştur. 

Yine özellikle ilçelerdeki hidrografyanın da etkisiyle varlık gösteren fauna da 

(flamingo ve Çameli alabalığı gibi) şehir logolarında öne çıkarılan fiziki çevre 
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unsurunu meydana getirmektedir. Litoloji, tektonizma ve hidrografyanın bir 

arada oluşumunda etkili olduğu Pamukkale travertenleri, logolardaki 

sembollerde öne çıkarılan diğer bir fiziki çevre unsurunu oluşturmaktadır. 

Denizli ilinin batı kısmı Ege Bölümü’nde hâkim olan doğu batı yönlü 

uzanan horst-graben yapılı yüzey şekillerine sahip alan içerisinde, doğusunun 

ise plato görünümlü yapıya sahip İçbatı Anadolu Bölümü içerisinde yer 

alması, iklim çeşitliliğini arttırmıştır. Bu durum tarımsal yapıdaki ürün 

çeşitliliğine ve dolayısıyla bu alandaki şehirlerin belediye logoları üzerinde 

kendisini göstermiştir. Nitekim beşeri coğrafya özellikleri içinde 30 sembolle 

en çok tarımsal yapı vurgulamaktadır. Bunu 12 sembol ile sanayi faaliyetleri 

izlemektedir. Şehirdeki sanayi faaliyetlerin ağırlığını oluşturan tekstil 

üretiminin geçmişi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Yöre lokasyonunun 

sahip olduğu doğal faktörler ve bunun üzerine şekillenmiş kültürel miras, 

buradaki şehirlerin bir sanayi şehri olarak önemini her dönemde korumasında 

belirleyici olmuştur. Beşeri coğrafya özelliklerinden üçüncü sırada 5 sembolle 

kültürel yapı 4 sembolle tarihi yapılar vurgulanmıştır. Kültürel ve tarihi yapıyı 

ifade eden sembollere şehirlerin belediye logolarında yer verilerek, şehirlerin 

bulundukları ortamda köklenmiş, kadim yapılar oldukları öne çıkarılması 

amaçlanmıştır. Beşeri faktörlerden spor etkinlikleri, logolarda diğer öne 

çıkarılıp sembolleştirilen alanlar olmuştur. Günümüzde turizmin şehirler için 

gittikçe önem kazanan bir faaliyet alanı haline gelmesi, spor faaliyetlerinin de 

şehir tanıtımında, markalaşması anlamında öne çıkarılmasının hedeflendiğini 

göstermektedir.     

 
Harita 3. Denizli ili ve yakın çevresinin topoğrafya haritası 
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Sonuç ve öneriler  

Her şehir farklı bir doğal ve beşeri ortamda kurulup geliştiğinden, kendine has 

özellikleriyle ortaya çıkar. Şehirlerin bu kendine has özellikleri, onları özgün 

kılarak kimliklerinin oluşumunu sağlarlar. Şehir logosu ise o şehrin 

diğerlerinden ayırt edici, farklı, özgün olduğunu ortaya konulması amacını 

taşır. Şehir sahip olduğu logoyla diğerlerinden farklı ve özgün olduğunu ancak 

logosunda o şehrin şehirsel kimlik bileşenleri yansıtmasıyla ortaya çıkarabilir. 

Bu nedenle şehrin kimliği, şehir logosunun oluşumunda temel teşkil 

etmektedir. Öyle ki başarılı bir şehir logosu, şehirsel kimliği başarılı bir 

şekilde ifade etmesiyle ortaya çıkacaktır. Şehirler ait oldukları bu özgün 

özelliklerini logolarında sembolize ederek kendilerini görünür kılmaktadırlar. 

Bu görünürlük küreselleşmenin gittikçe etkisini arttırmasıyla günümüzde 

daha da önemli hale gelmiştir. Nitekim günümüzde şehirler de tıpkı ülkeler 

gibi daha çok ilgi, talep ve yatırımı kendilerine çekmek için birbirleriyle 

rekabet eder hale gelmişlerdir. Farklı ve özgün olanın sınırlı olması nedeniyle 

daha fazla ilgi ve talep görmesi, şehirlerin de bu farklılıklarını öne çıkarması 

amacıyla rekabeti arttırmıştır. Bu nedenle şehirler özgünlüklerini ifade eden 

kimliklerini koruma, yeniden üretme ve bu kimliklerine bağlı olarak bir 

imaj/imge oluşturarak ilgi, talep ve yatırımları kendi üzerine çekme çabası 

içerisindedirler. Şehirler özgünlüklerini ifade etmede ve buna bağlı olarak bir 

imaj oluşturmada, şehir logoları önemli bir yer teşkil etmektedir. Bununla 

birlikte şehir logoları yaratılmak istenen şehir imajının geniş kitlelere 

tanıtımında en kısa, basit ve etkili yoldur. Çünkü insanlar algıladıklarının çok 

büyük bir bölümünü görsel yolla elde ettikleri düşünüldüğünde, bir görsel 

unsur olarak şehir logolarının, şehrin diğer alanlarla iletişime geçmesinde ve 

bu iletişimin sürdürülebilirliğinde önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Şehirler tek başına var olan üniteler değildir. Onlar nasıl tanımlanırsa 

tanımlasınlar aslında donatıların toplandığı merkezle bu donatılardan 

yararlanan ve donatıların da gelişimini sağlayan çevresinin bileşimiyle 

oluşmuş alandan başka bir sistem değildir (Karaboran, 1989: 88-97). Aynı 

durum şehir kimliği ve onun belli baskın bileşenlerini ifade eden 

sembollerinin bileşimi ile oluşturulmuş şehir logoları için de geçerli olup, 

sadece şehrin kendisini değil, bu şehirlerin çevresini de (etki alanı) kapsarlar. 

Nitekim Pamukkale travertenlerinin ya da tarımsal ürünler, dağ ya da diğer 

doğal çevre ile ilgili alanların şehir logolarında sembolleştirilmesi, aynı 

durumun sonucudur.  

Her şehrin kimliği ve ondan beslenerek tasarlanan logosu, geliştiği 

coğrafi ortamı yansıtırken başta birbirine komşu olan ilçelerde olmak üzere 

benzer fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerine sahip ortamların şehirlerin 

belediye logolarında da benzer alanlar sembolleştirilmiştir. Bu anlamda il 
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arazisinin büyük oranda dağlık yapıya sahip olması dağ sembolüyle karşılık 

bulurken, geçmişten beri önemli bir faaliyet alanı olan tekstil üretimi ise beşeri 

yönden diğer bir ortak alan olmuştur. Benzer etki şehir logolarının sembol 

sayılarında kendisini göstermiştir. Nitekim Akdeniz ikliminin etkisinin arttığı 

ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik gösterdiği ilin güney ve güneybatı alanında 

yer alan şehirlerin logolarındaki sembollerin sayısı genelde artarken, ilin 

karasallığın etkisinin arttığı ve yeryüzü şekilleri açısından daha sade bir 

karakter gösteren doğu ve kuzeydoğusunda yer alan şehirlerin logolarındaki 

sembollerin sayılarında ise azalma görüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

Denizli ilindeki şehirlerin logolarında ağırlıklı olarak beşeri konular 

sembolize edilmiştir. Benzer bulgulara, Uzun ve Özcan (2014), Aliağaoğlu ve 

Uğur (2018) ile Şenol (2020)’un çalışmalarında da ulaşılmıştır. Bu durum 

şehirlerin doğası gereği olup, şehirlerin beşeri yapı sonucunda ortaya 

çıkmasıyla ilgilidir. Denizli şehir logolarındaki beşeri konular içerisinde ise 

tarımsal yapıyı vurgulayan alanların ilk sırada yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu 

durum ildeki merkez ilçeler hariç diğer ilçe merkezlerinin şehir olarak kabul 

edilmesine karşın, baskın olarak tarımsal yapılarını korudukları 

anlaşılmaktadır. Şehirlerin tarım dışı fonksiyonlarının hakim olduğu 

yerleşimler olduğu düşünüldüğünde bu ilçe merkezlerinin şehirleşme yolunda 

birer kasaba karakterinde yerleşmeler olduğunu göstermektedir.  

Şehir logoları disiplinler arası bir çalışma alanı olduğu için logoların 

oluşturulması ve analizi de ancak disiplinler arası bir bakış açısıyla bütünlük 

kazanacaktır. Bu çalışmada Denizli ili şehirlerinin belediye logoları, şehir 

kimliğinin unsurları açısında coğrafi analizi yapılmıştır. Denizli ilindeki şehir 

logolarının bu şehirlerin kimliğini daha etkin bir şekilde nasıl 

yansıtabilecekleri ve bu anlamda farkındalığın arttırılması için grafik tasarım, 

iletişim ya da pazarlama açısından da analizinin yapılmasına ihtiyacı vardır.         

 

Kaynakça 

Aliağaoğlu, A. (2007). Lakap ve Logolarla Türkiye Şehirleri: Anlamların Coğrafyası, 

Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 17 (17), 263-290. 

Aliağaoğlu, A., Çildem, S.Y. (2016). Belediye Logoları ve Kent Kimliği: Balıkesir 

Örneği, Balıkesir Kent Sempozyumu 2015 Bildiriler kitabı, 617-636. Balıkesir. 

Auge, M. (2016). Yok-yerler, Daimon, İstanbul. 

Belge, R. (2018). Denizli Kent Kimliğini Oluşturan Coğrafi Öğeler. Ege Coğrafya 

Dergisi, 27 (2), 167-181. 

Childe, G. (2001). Kendini Yaratan İnsan insanın Çağlar Boyunca Gelişimi, 6. Basım, 

Varlık Yayınları. İstanbul. 

Çakır, E. (2013). Akademik Dünyanın Kentsel İmgelerinden Mitolojik Simgelerine 

Üniversite Logoları, Milli Folklor, 25(97),  53-69. 

Çakmak, M. (2018). Belediye Logoları Hakkında Bazı Düşünceler, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, 17 (1-2), 1315-1326. 



 

 

 

 

 

 

 

Belediye Logoları ve Şehir Kimliği: Denizli İli Örneği 

 

 

915 

Çamdereli, M., Varlı, M., Varlı, Z., Güner, M. (2006). Kentsel Kimlik Göstergeleri 

Olarak Kent Logoları, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildirileri: 236-

280. 

Deniz Topçu, K. (2011). Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği. 

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1050-1072. 

Gökçe, T. (2000). XVI XVII. Yüzyıllarında Lazikiyye (Denizli) Kazası, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara. 

Headrich, D.R. (2019). Technolugy: A World History,Oxfort University Press, 

Oxford, New York.  

Karaboran, H. (1989). Şehir Coğrafyası ve Şehirsel Fonksiyonlar, Fırat Üniversitesi 

Dergisi (Sosyal Bilimler), 3 (1), 81-118. 

Karabulut, B. (2013). Logonun Kent Markalşamasına Olan Etkisi: Ege Bölgesinde 

Yer Alan Şehirlerin Logolarının Göstergebilimsel Analizi, Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Kaya, M., Yıldız, M.A. (2014). Tavuğun Evcilleştirilmesi ve Türkiye Yerli Tavuk 

Irkları, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11(2), 21-28. 

Keleş, R. (2005). Kent ve Kimlik Üzerine, Mülkiye Dergisi, 29 (246), 9-18. 

Kızıltaş, S. (2017). Mekân Pazarlama Yaklaşımıyla Ülke ve Şehir Logolarının 

Analizi, Medeniyet Sanat Dergisi, 3(2), 214-229. 

Köroğlu, A., Yağcı, S. (2018). Türkiye'de Şehirleri Simgeleyen Doğal ve Kültürel 

Miras Unsurları Açısından Çözümlenmesi, Turizm Akademik Dergisi 5(1), 

63-85. 

Livingstone, N. D. (2003). A Brief History of Geography, In The Student’s 

Companion to Geography. Eds. A. Rogers ve H. A. Viles,  275-283, 2. Baskı, 

Blackwell, London. 

Lynch, K. (2010), Kent İmgesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. 

Özdemir, N. (2011). Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgesi Giydirilen 

Otobüsler, Milli Folklor, 23 (89), 41-53. 

Özer, A. (2002) Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara için Düşünülen Amblem 

ve Tartışmalar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1) 95-108. 

Özgüç, N, Tümertekin, E. (2000). Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, 

Çantay Kitabevi, İstanbul. 

Öztürk, M.; Karabağ, S. (2013). Coğrafyada Paradigmalar, Journal of European 

Education, 3(1), 8-32. 

Sevin, V. (2001). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu, Ankara. 

Short, J.R., Benton, L.M., Luce, W.B., Walton, J., (1993), Reconstructing the Image 

of an Industrial City, Annals of Association of American Geographers, 83 (2), 

207-224. 

Smith, A., (2005), Reimaging the City the Volue of Sport Initiatives, Annals of 

Tourism Research, 32 (1), 217-236. 

Solak, S. G. (2014). Mekan-Kimlik Etkileşimi ve Kentsel Mekanda Tezahürleri. Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 

Şenol, E. (2020). Logolarda Kullanılan Figürlerin Coğrafi Analizi: Giresun İli, İlçe 

Belediyeleri Örneği. Turkish Studies - Social, 15(4), 2141-2169. 

Şimşek, C. (2013). Laodikeia (Laodicea ad Lycum), Ege Yayınları, İstanbul. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

916 

Tekeli, İ. (1991). Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 

Ankara. 

Tuan Y. (1976). "Hümanistik Coğrafya", Annals of Association of Amercan 

Geographers, 66 (2), 277-292. 

Tuan, Y. (2005). Mekan ve Yer: Humanist Perspektif, 20. yy. da Amerikan 

Coğrafyasının Gelişimi, içinde Ed. Yılmaz Arı,119-134, Çizgi Kitabevi, 

Konya. 

Tuan, Y., (1978), American Cities: Symbolism, Imagery, Perception, Systems of 

Cities, Readings on Structure, Growth, and Policy, içinde Eds. L.S. Bourne, 

J.W. Simmons, Oxford University Press, New York. 

Türkçe Bilim Terimler Sözlüğü (2011). Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara. 

tubaterim.gov.tr 

Türkçe Sözlük (1988). Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, 

Ankara. 

Uğur, A. ve Aliağaoğlu, A. (2019). Şehir Coğrafyası. Nobel Yayınevi, Ankara. 

Unwin, T. (1992). The Place of Geography, Longman Group Limited, England. 

Uzun, M., Özcan, S. (2014). Belediye Logolarındaki Coğrafi Sembollerin Analizi: 

Kocaeli Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (32), 272-288. 

Yıldırım, M. (2018). Samsun’un Belediye Logolarında Kullanılan Coğrafi 

Sembollerin Analizi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 375-

389. 

Wahyurini, O.D. (2012). The Significance of City Logo in City Branding Strategy,  In 

Recent Researches in Engineering Mechanics, Urban & Naval Transportation 

and Tourism, Eds. I. J. Rudas, A. Zaharim, K. Sopian, J. Strouhal, 79-84, 

WSEAS,  Cambridge. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

917 

  



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

918 

 

3.2.3. SANAT TARİHİ 
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RUHU OLAN TAŞLAR: KALE-İ 
TAVAS MEZARLIĞINDAN 

ÖRNEKLER 
 

Mustafa BEYAZIT* 

 

Denizli-Muğla karayolunun 70. km.’sinde yer alan Kale’de (Kale-i 

Tavas), yerleşimin prehistorik çağlardan beri devam ettiği ve Eski Kale’nin 

(Antik Dönem’deki ismi ile Tabae) kartal yuvası gibi konumunun da buna çok 

uygun olduğu bilinmektedir. 13. yüzyıldan itibaren Türklerin bölgeye 

yerleşmesiyle bölgenin İslâmlaşması gerçekleşmiştir. Eski Kale 1960’lı 

yıllara kadar bir yerleşim alanı olarak kullanılmış, o tarihten itibaren ise 

şimdiki ilçe merkezine taşınmıştır1.  

Eski Kale’de alan darlığı söz konusu olduğu için Antik Dönem’den 

itibaren ölen kişiler için mezarlık alanı olarak surların dışı kullanılmıştır. Türk 

İslam Döneminde de Eski Kale’nin yaklaşık 2 km. kuzey doğusunda, Denizli-

Muğla kara yolunun her iki kenarında Kavaklıpınar mevkiinde mezarlık alanı 

oluşturulmuştur. Ortasından yol geçirilmesi neticesinde mezarlık Yukarı 

(Doğu/7160 m2) ve Aşağı (Batı) mezarlık olarak ikiye ayrılmış, halk 

tarafından da bu isimlerle anılmıştır. 1980’li yıllarda yol açma ve genişletme 

çalışması mezarlığın bir kısmının kaldırılmasına neden olmuştur. 2015 yılında 

bölünmüş yol çalışması sırasında aynı akıbetin tekrar yaşanmaması için 

gerekli müdahalelerde bulunulmuş, tavsiye ettiğimiz çözümle hem mezarlığa 

dokunulmamış hem de yol çalışması tamamlanmıştır2. Mezarlıklar defin alanı 

olarak hâlâ kullanılmaktadır.  

Mezarlığın içerisinde Kale Belediyesi tarafından tarihi bilinmeyen bir 

dönemde açılan ziyaret yolları, birçok mezar taşının asıl yerinden 

 

 

*Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 

hacivaz@gmail.com. 
1 22.03.1954 Tarihli Resmi Gazete, Tavas Kazası’nın Heyelana Maruz Kale Nahiyesinin 

Yerinin Değiştirilmesi Hakkında 6409 Sayılı Kanun, s. 25. 
2 2015-2020 yılları arasında Kazı çalışmalarımızı destekleyen T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli İl Kültür Müdürlüğü, Denizli Müze 

Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Pamukkale Üniversitesi, Kale halkı ve Kale Belediyesi başta 

başkanlarımız olmak üzere çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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sökülmesinin ve serbest bir şekilde bırakılmalarının nedenini oluşturmuştur. 

Mezarlıktaki ön tespit çalışmalarının sonucunda serbest olan mezar taşları 

2015 yılından itibaren alanda yaptığımız çalışmalarla belli sistem dahilinde 

restorasyon ve konservasyonları yapılarak sergi mahiyetinde yeniden 

düzenlenmiştir (Fot. 1). 

 

Fot. 1: Kale-i Tavas Yukarı Mezarlık II. Paftanın Düzenleme Sonrası Genel 

Görünümü 

 

Söz konusu kabristanda tarihi değeri ve anlamı olan üç binden fazla 

mezar taşı tespit edilmiştir3. Bu çalışmada Kale-i Tavas Yukarı 

 

 

3 Kale-i Tavas mezarlığıyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar için bkz.; Sedat, Bayrakal, 

"Kale-i Tavas Mezarlığı'nda Ön Araştırma, Kaledavaz Sempozyumu Bildirileri (2-3 Nisan 

2012), Denizli 2013, s. 100-112; Mustafa Beyazıt, Kasım İnce, Hasan Hüseyin Baysal, ''2014-

2015 Yılları Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazı Çalışmaları'', 38. Uluslararası 

Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne 2016, s. 161-178; Mustafa, Beyazıt, 

"Kale-i Tavas (Tabae) Kazıları", Geçmişten Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, 

Şubat 2016, S. 47, Denizli 2016, s. 64-77; Mustafa Beyazıt, Yasemin Beyazıt, Başaran Doğu 

Gital, Şuayip Çelemoğlu, Alper Atıcı, Müge Şen, Hasan Hüseyin Baysal, ''Kale-i Tavas 

(Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazıları 2016'', 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve 

Arkeometri Sempozyumu 22-26 Mayıs 2017, Bursa 2018, s. 329-346; Mustafa Beyazıt, 

Yasemin Beyazıt, Başaran Doğu Gital, Şuayip Çelemoğlu, Alper Atıcı, H. Hüseyin Baysal, 

“Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı 
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Mezarlığı’ndaki Türk-İslam döneminden kalan mezar taşları üç grup halinde 

incelenecektir. Bunlardan birincisi Orta Asya geleneğini devam ettiren 

şahidelerdir. İkincisi Osmanlı döneminde dikilen üçüncüsü ise Osmanlı 

geleneğini devam ettiren Cumhuriyet dönemi mezar taşlarıdır. Verilen 

örnekler üzerinden aşağıda değerlendirmeler yapılacaktır.  

Yukarı mezarlıkta yüzü aşkın İslam öncesi gelenekleri yansıtan mezar 

taşı tespit edilmiştir. Türk kültürünün evreleri düşünülerek çalışmada ilk 

örneklem grubumuzu bu taşlar oluşturacaktır.  

Söz konusu taşların yüzeylerinde herhangi yazı ya da tarih 

bulunmamakla birlikte bu taşlar biçimleri dikkate alınarak XIII. yüzyıldan 

XIX. yüzyıla kadar geniş bir aralıkta tarihlendirilebilir. Kale-i Tavas mezar 

taşları bölgeyi fetheden ilk Türk boylarının ve buraya sonradan yerleşen diğer 

boyların geleneklerini unutmadıklarını göstermesi bakımından önemlidir. 

Mezar taşları kimi zaman şekillerle kimi zaman damgalarla kimi zaman da 

geometrik ve bitkisel tezyinatla eski inanç ve geleneklerin İslamlaşarak devam 

ettirildiğini gösteren özgün şahitlerdir. 

 

 

Kazıları 2017”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı 07-11 Mayıs 2018 Çanakkale, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları 3. C., Ankara 2019, s.161-178; Mustafa Beyazıt, Yasemin Beyazıt, Alper 

Atıcı, Meryem Canseven, H. Hüseyin Baysal, “Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri 

ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları 2017”, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 

17-21 Haziran 2019 Diyarbakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 3. C., Ankara 2020, 

s. 389-402; Mustafa Beyazıt, Şuayip Çelemoğlu, “Kale-i Tavas Mezarlığında I. ve II. 

Paftalardaki Osmanlı Geleneğini Devam Ettiren Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşları”, XVIII. 

Türk Tarih Kongresi, Ankara, (Baskıda); Mustafa Beyazıt; Başaran Doğu Göktürk, “Kale-i 

Tavas Mezarlığı’nda Orta Asya Geleneğiyle Bağlantılı Mezar Taşları-I” XVIII. Türk Tarih 

Kongresi, Ankara, (Baskıda). 
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Fot. 2: 1. Pafta 218 Nolu 
Şahide 

Fot. 3: 1. Pafta 150 Nolu 
Şahide 

Fot. 4: 1. Pafta 93 
Nolu Şahide 

 

Orta Asya geleneğini devam ettiren taşlardan seçtiğimiz ilk 

örneğimizde taşın kitabelik yüzeyinde ayakta duran bir insan iki kolunu yukarı 

kaldırmış dua eder vaziyette tasvir edilmiştir. Kollar yukarıdan dış bükey ince 

bir hatla birleştirilmiş vaziyettedir (Fot. 2). İkinci örnekte ise yine kitabelik 

yerinde merkezde bir daire ve bu daireden çıkan üçgen formlu ışık demetleri 

güneş biçiminde betimlenmiştir4 (Fot. 3). Üçüncü örneğimizde taş gövde 

kısmı omuzları olan “ v” yakalı bir elbise giymiş şekilde balbal kıyafetlerini 

 

 

4 Orta Asya’da ve Anadolu’da (Antalya, Ardahan, Erzurum ve Hatay’da) benzer örneklerle 

karşılaşılmaktadır. Bkz., Zafer Ertaş, “Antalya Bölgesi Bir Grup Mezar Taşı Hakkında 

Yorumlar”, Sanat Tarihi Yıllığı / Journal of Art History XII 1982, İstanbul 1983, s. 21-34 (29, 

30); Servet Somuncuoğlu, Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler/ From Siberia to The 

Anatolia The Turks on the Rock, A-Z Yapı Ticaret-Güngör Matbaacılık, İstanbul 2008, s. 141; 

Ali Murat Aktemur, “Posof Çevresindeki Mezarlıklar ve Mezar Taşları”, The Journal of 

Academic Social Science Studies, S. 64, (2017), s. 237-268 (242, 248, 252, 258, 259). F. Mine 

Temiz, “Hatay-Hassa Mezar Taşlarında Damga ve İşaretler”, 1. Uluslararası Avrasya Türk 

Sanatları Kongresi Bildiriler 21-24 Kasım 2012, Ed. Yaşar Çoruhlu, Hâlenur Kâtipoğlu J. 

Özlem Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, İstanbul 2014, s. 309-320 (314) Tablo 4.  
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anımsatıcı biçimde tasvir edilmiştir (Fot. 4). Orta Asya’da5,  Azerbaycan ve 

Anadolu’da İslam öncesi gelenekleri yansıtan birçok mezar taşı 

bulunmaktadır6. Yukarı Mezarlık’ta bu grubun içerisinde birçok örneği 

bulunan damgalı mezar taşları da Orta Asya’nın7 kadim zamanlarından 

günümüze kadar ulaşan geleneksel ve kültürel hazinelerimizin bir parçasını 

oluşturmaktadır8.  

Kale-i Tavas Yukarı Mezarlık’ta süsleme ve kitabelerinden yola 

çıkarak Osmanlı döneminden kaldığı anlaşılan 2000’den fazla çocuk, erkek 

ve kadın mezar taşları bulunmaktadır. Aşağıda bu konuya yönelik şahideler 

arasından seçilen örnekler üzerinden genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Osmanlı dönemi mezarlığına gittiğinizde mezarlarda bir düzen söz 

konusu değildir. Buna karşın her bir mezar taşında özgün bir karakter vardır. 

Taşlar, ebat ve şekillerinden mezar sahipleri hakkında bilgi vermeye başlarlar. 

Kadın, erkek ya da çocuk olduğu konuya vakıf kimselerce hemen ayırt edilir 

 

 

5Nowgorodowa, Eleonora, Alte Kunst Der Mongolei, Printed in The German Democratic 

Republic, Leipzig 1980, s. 138, 140, 141, 146; Abdülkadir İnan, “A.D. Graç, Drevnetürkskiye 

İzvayaniya Tuvi (Tuvada Eski Türk Heykelleri) Moskova 1961, 153 Sahife 153 (RESİM)”, 

Makaleler İncelemeler, C. II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998, s. 373-378 (375);  

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, C. V, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, 

s. 88-92; Gleb Vladimir Kubarev, The Culture Of The Ancient Turks of The Altai (On The Basis 

Of Burials), Ed. E. I. Derevjanko, Russian Academy of Sciences Siberian Division Institute of 

Archaeology and Ethnography, Novosibirsk 2005, s. 34-39; Fikri Salman, “Göktürk Dönemi 

Kıyafetleri”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, S. 9, Erzurum, 2006, s. 12-

34; Dimitri F. Vinnik, “Yayın Kritik, O. Belli Kırgızistan'da Taş Balbal ve İnsan Biçimli 

Heykeller / Stone Balbals And Statues in Human form in Kirghizistan, Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları / Avrasya Araştırmaları ve İncelemeleri Dizisi, İstanbul, 2003, ISBN 

9789756561355”, Arkeoloji, Anadolu & Avrasya Avrasya Arkeoloji Araştırmaları Bilim 

Derneği, Anadolu Ve Avrasya Enstitüsü Akademik Süreli Yayın, 2011 / 1-2, s. 142-147. 
6 Benzer  örnekleri için bkz.  Feray Demirel, Besni Mezar Taşları, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi 

Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2008; Yunus Berkli, “Azerbaycan-Bakü’de 

Bulunan İnsan Heykel Biçimli Mezar Taşları ve Orta Asya-Azerbaycan-Anadolu İlişkisi”, Türk 

Kültürü ve Hacıbektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 61, Ankara 2012, s. 27-42; Ali Murat 

Aktemur, “Çıldır Çevresinden Soyut İnsan Heykeli Biçimli Mezar Taşları”, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16 (3), Erzurum 2012, s. 135-150 ; Aktemur, 

Ali Murat, “Posof …”, s. 237-268.; Eren Fehmi Eroğlu, “Beşkaza Yöresi Yörük-Türkmen 

Mezar Taşlarının tarihsel Kökenlerine Genel Bir Bakış”, 2. Ulusal Yörük Türkmen Çalıştayı 

Bildiriler Kitabı 24-26 Şubat 2017 – Antalya, Ed. Fatih Uslu, Antalya 2017, s. 220-282; 

Mehmet Kulaz, İlter İgit, Tunceli’deki Mezarlıklar ve Mezar Taşları, Hiperlink Yayınları, 

İstanbul 2018, s. 59. 
7 Somuncuoğlu, Saymalıtaş Gökyüzünün Atları, İstanbul 2011, s. 501. 
8 Çok sayıda örnek bulunması nedeniyle ayrı bir çalışma konusu olarak değerlendirilecektir. 
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(bkz., Fot. 1). Maalesef günümüzdeki mezar taşları standart, birbirinin benzeri 

ve kartvizit mahiyetindedir. 

    

Fot. 5: 1. Pafta 83 
Nolu Şahide 

Fot. 6: 1. Pafta 
346 Nolu Şahide 

Fot. 7: 1. Pafta 
319 Nolu Şahide 

Fot. 8: 1. 
Pafta 36 Nolu 
Şahide 

 

Mezarlıkta erkeklere ait mezar taşları ebat ve biçim bakımından 

birbirinden farklıdır. Erkek mezar taşları içinde ilk örneğimiz dini bir rol 

üstlendiğini düşündüğümüz H. 1194 (M. 1780) yılında vefat eden Şeyh 

Mustafa’ya aittir. Söz konusu baş taşında sarıklı yıldız desenli kavuk9 

görülmektedir (Fot. 5). İkinci örneğimiz dışa taşkın sarıklı kavuk10 başlıklı 

olup H. 1278 (M. 1861-1862) tarihinde vefat eden Abdanoğlu (?) Hacı 

Mustafa’ya aittir. Burada “eyledim azmi bekaya, meskenim darü’l beka” 

denilerek dünya hayatının faniliği vurgulanmaktadır (Fot. 6). Üçüncü 

örneğimiz H. 1281 (M. 1864-1865) yılında vefat eden İsmail oğlu Mustafa’ya 

aittir. Kitabeliği çerçeve içine alınan şahide de “ Müyesser ola bana şahadet, 

İlahi sen nasip eyle saadet” ifadeleri yer almaktadır (Fot. 7). Bu kapsamda ele 

aldığımız son örneğimiz Rumelili olup Kale-i Tavas’ta görev yapan ve H. 

1277 (1860-1861) tarihinde vefat eden Yüzbaşı Halil Ağa’ya aittir (Fot. 8). 

 

 

9 Emine Güzel, Osmanlı Erkek Mezar Taşlarında Serpuş Biçimleri, Çizgi Kitabevi Yayınları, 

Konya 2019,  s. 77-78. 
10 Güzel, age., s. 169. 
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Son iki mezar taşında fes başlık görülmektedir. Yukarı Mezarlık’ta şekil 

bakımından 19. yüzyıla ait fes başlıkların Aziziye, Mecidiye ve Hamidiye gibi 

türleri bulunmaktadır11.  

Osmanlı toplumunda gündelik hayatta da kullanılan başlıklar, mezar 

sahibini kimliği ile bütünleşmekte, kullanan kişilerin sosyal durumlarının, 

düşüncelerinin, dini ve kültürel eğilimleri hakkında birçok bilgi vermektedir12. 

Osmanlı dönemi kadın mezar taşı şahidelerinden dönemlerine ait birçok 

okumalar yapmak mümkündür. İlk örneğimiz H. 1327 (M. 1909-1910) tarihli 

Nalbant Hafız zevcesi Hatice Tuti’ye aittir (Fot. 9).  Turalı fesli ve boynundaki 

altın tasviri ile şahidenin kitabeliğinde “Hüve'l- hayyü'l-lezî La yemut. Çün 

ecel geldi anâ olmaz aman. Mağfiret kıl olmasun halim yaman. Cürmümü afv 

eyle ya Rab. Heman kıl şefaat ya Muhammed” ifadelerine yer verilmiştir. 

Başlangıç ifadesinde Allah’ın ölümsüzlüğüne vurgu yapılırken son dizede ise 

Peygamberimizden şefaatçi olması istenmiştir. Bu vurgu ve istekler mezar 

taşlarında yaygın bir biçimde görülmektedir.  

 

 

11 Halit Çal, “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezar Taşlarında Başlıklar”, Tarihi, Kültür ve Sanatıyla 

III. Eyupsultan Sempozyumu Tebliğler, 28-30 Mayıs 1999, İstanbul 2000, s. 211-213; H. Nejdet 

İşli, Osmanlı Serpûşları, İstanbul 2009, s. 146-149; Halit Çal, Ö. Ataoğuz Çal, Kastamonu 

Atabey Gazi Camisi ve Türbesi Hazirelerindeki Mezar Taşları, Kastamonu Belediyesi 

Yayınları, Ankara 2008, s. 21-23; Nidayi Sevim, Medeniyetimizin Sessiz Tanıkları, İstanbul 

2010, s. 82; Mustafa Beyazıt, Yasemin Beyazıt, Denizli Dediği Tekkesi, Bilgin Kültür Sanat 

Yayınları, Ankara 2014, s. 226;  Sedat Bayrakal, Uşak’ta Osmanlı Mezar Taşları, Ege 

Üniversitesi Basımevi, İzmir 2016, s. 241-244; Güzel, age., s. 209-240; Mustafa Beyazıt, 

Yasemin Beyazıt, Denizli Darıverenli Camii- Medresesi ve Haziresi, Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2019, s. 84-85. 
12 Necdet Ertuğ, “Osmanlı Mezartaşları”, Osmanlı 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 

224 ; İşli, age., Osmanlı s. 59.  
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Fot. 9: 1. Pafta 
358 Nolu 
Şahide 

Fot. 10: 1. Pafta 
358a Nolu 
Şahide 

Fot. 11: 1. Pafta 
39 Nolu Şahide 

Fot. 12: 1. 
Pafta 269 Nolu 
Şahide 

 

Nalbant Hafız zevcesi Hatice Tuti’nin ayak taşı yüzeyinde (Fot. 10) 

bitkisel tezyinatın yanı sıra minare tasvirine rastlanılmaktadır. Yukarı 

Mezarlık’ta karşımıza çıkan minare tasvirleri Güneybatı Anadolu Camii 

tasvirli mezar taşlarının bölgesel yansımaları olarak kabul edilir. Diğer bir 

şahide H. 1339 (M. 1920- 1921) yılında vefat eden Feyyaz Kerimesi Aişe’ye 

aittir (Fot. 11). Bitkisel tezyinatlı ve beşibiryerde tasvirli şahide Kara Ali oğlu 

İsmail’in kerimesi Gülsüm’e ait olup dilimli kemer biçiminde başlığa sahiptir 

(Fot. 12). H.1334 (M. 1914-1915) tarihli şahidenin kitabesinde “Bakub geçme 

ey Muhammed Ümmeti. Ölünün diriden bir Fatihadır minneti” ifadesi yer 

almaktadır. Yukarı Mezarlık’taki Osmanlı dönemi mezar taşı kitabelerinde 

“ziyaretin muradım bir duadır Bugün bana ise yarın sanadır” şeklinde ibretlik 

ifadelerde sıklıkla rastlanılmaktadır. Osmanlı dönemi mezar taşlarında 

genellikle kartuşların yüzeylerine kabartma olarak yazılan kitabelerde dönem 

edebiyatı, inanç ve kültürü hakkında da bilgiler vardır.  

Kadın mezar taşları döneminin kadın başlıklarına göre 

şekillendirilmiştir. Turalı fes başlıklar sıklıkla kullanılmıştır. Bunun yanı sıra 

dilimli kemer formları da özellikle 19. yüzyıldan itibaren yaygın olarak 

karşımıza çıkar. Ayrıca şahidelerde beşibiryerde ve altın takılar da tasvir 
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edilerek dönemin ziynet ve süs eşyalarının örneklerine de yer verilmiştir. Yöre 

halkının 60-70 yıl öncesine kadar düğünlerde giydikleri turalı fesli başlıkları, 

boyunlarına taktıkları beşibiryerdeleri mezar taşlarında da kullanmaları 

gerçekten de şahidelere ayrı bir ruh katmaktadır. Söz konusu grupta başlık 

yüzeyinde bitkisel süslemeler bazen serbest halde bazen de vazodan çıkar 

vaziyette tasvir edilmişlerdir.  

Osmanlı dönemi mezarlıklarında mezar taşlarında çalışmak unutulmuş 

birçok kişinin yeniden hatırlanmasına neden olmaktadır. Bölge halkının 

geçmişiyle daha yakın temasını sağlamakta ve nesiller arası vefa duygularını 

kuvvetlendirmektedir. Kitabelerede içeriklerden şecere çalışması da yapmak 

mümkündür. Alfabe ve nesillerin değişimiyle unutulan akrabalık bağları da 

net bir ortaya çıkmaktadır.  

  İncelediğimiz üçüncü grup mezar taşları Cumhuriyet devrinden 

kalmakla birlikte Osmanlı geleneğini devam ettiren şahidelerdir. Yukarı 

mezarlıkta 800’ü aşkın bu türden taş bulunmaktadır.  Bu konu henüz 

literatürde yeterince ilgi görmemiş ve çalışılmamıştır. Mezar taşları malzeme, 

işçilik, başlık türleri, tezyinat, biçim ve kitabelerinde kullanılan alfabe ve ifade 

bakımından aşağıda değerlendirilecektir.  

    
 

Fot. 13: 2. 
Pafta c-31 
Nolu Şahide 

Fot. 14: 4. 
Pafta c-8 
Nolu Şahide 

Fot. 15: 1. 
Pafta c-7 Nolu 
Şahide 

Fot. 16: 4. 
Pafta c-
388 Nolu 
Şahide 

Fot. 17: 4. 
Pafta c-388a 
Nolu Şahide 
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Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan inkılaplar yönetim sistemi 

değişen toplumun kültürünü de değiştirici bir etki yarattı. Mezar taşları 

üzerinde yaptığımız çalışma, sürecin çok hızlı biçimde yaşanmadığını 

göstermektedir.  

Cumhuriyet dönemi Osmanlı geleneğini devam ettiren erkek mezar 

taşları içerisinde seçilen birinci örnek 1934 tarihli olup Müftü oğlu Halil 

İbrahim’e aittir (Fot. 13). İkinci örnek ise 1931 tarihli olup Kasapoğlu Ali 

Çavuş’a aittir (Fot. 14). Her iki örnekte de 1928 yılında yapılan harf inkılabına 

rağmen kitabe yazımında hâlâ Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) alfabesinin 

kullanıldığı dikkati çekmektedir. Kale Yukarı Mezarlığında Latin alfabesinin 

kullanıldığı ilk örnek 1932 tarihlidir. Bu tespit Latin alfabesine geçişin 

yaklaşık üç yıl sürdüğünü bizlere göstermektedir. Latin alfabesi yazımında 

acemilikler de dikkati çekmektedir. Yeni alfabe kullanılırken kelimelerin 

bitiştirilerek yazıldığı ve kısaltmaların kullanıldığı görülmektedir. Oğlu yerine 

“O”, ruhuna yerine ise “R” şeklinde kısaltmaların yapıldığı belirlenmektedir 

(Fot. 15) Bu gruptaki son örneğimiz ise daha çok başkent üslubu 

örneklerindeki gibi birinci sınıf malzeme ve işçilikle oluşturulmuştur (Fot.16-

17). Buradan da mezar sahibi ve akrabalarının maddi güçlerinin yerinde 

olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bunun yanı sıra 1925 yılındaki şapka 

inkılabına rağmen mezar taşı başlıklarında hâlâ Osmanlı dönemi feslerinin 

kullanıldığı da görülmektedir. Hicri ve rumi takvimlerin ise buradaki 

örneklerde görülmese bile hâlâ kullanıldığı belirlenmektedir.  

     

Fot. 18: 4. 
Pafta c-163 
Nolu Şahide 

Fot. 19: 4. 
Pafta c-104 
Nolu 
Şahide 

Fot. 20: 3. 
Pafta c-50 
Nolu Şahide 

Fot. 21: 4. 
Pafta c-54 
Nolu Şahide 

Fot. 22: 2. 
Pafta c-32 
Nolu Şahide 
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Cumhuriyet dönemi Osmanlı geleneğini devam ettiren kadın mezar 

taşları için beş örnek seçilmiştir. İlk örneğimiz Kesmanlardan Mustafa 

Zevcesi Naciye’ye aittir. 1929 tarihinin Osmanlı Türkçesi alfabesiyle 

yazıldığı, Osmanlı dönemi kadın fesli başlığı, boynunda altın tasviri ve 

bitkisel süslemesinin mevcut olduğu görülmektedir (Fot. 18). Söz konusu taş 

1929 yılında daha yeni harflerin taşrada hakim olmadığının bir işaretidir. H. 

1356 (M. 1936-1937) tarihli ikinci örneğimiz (Fot. 19) Latin alfabesine geçeli 

yaklaşık dokuz yıl olmasına rağmen tamamen Osmanlı Türkçesi alfabesi ile 

yazılmış ve hicri takvim kullanılmıştır. Kıbgözoğlu Mehmed kerimesi 

Fatıma’ya ait baş taşı, kitabe ifadeleri, bitkisel tezyinatlı başlığı ve 

beşibiryerde takısıyla şekil olarak tamamen Osmanlı geleneğini 

sürdürmektedir. 1951 tarihli Nuri’nin zevcesi Ayşe Kesici’ye ait mezar taşı 

üçüncü örnek olarak ele alınmıştır. Söz konusu taşta, Osmanlı dönemi kadın 

mezar taşı kadın fesi başlığı, beşibiryerde takı süslemesi görülmektedir. 

Bunun yanı sıra taşın Latin alfabeli kitabeliğinde Osmanlı Türkçesi 

alfabesindeki gibi kelimeler arasında boşluk konmamıştır (Fot. 20). Dördüncü 

örnek olarak ele aldığımız mezar taşı ise 1965 tarihli olup Semerci Molla 

Halil’in karısı Raziye Merpez’e aittir (Fot. 21). Söz konusu baş taşı da şekil 

olarak Osmanlı geleneğini sürdürmektedir.  Bununla birlikte mezar taşının 

kitabeliğinde Osmanlı döneminde kullanılan zevcesi kelimesinin yerine 

“karısı” kelimesi tercih edilmiştir. “Ruhuna Fatiha” şeklindeki dua isteme 

kısmı “R. F.” şeklinde kısaltılmıştır. Son örneğimiz 1969 tarihli olup Yavuz 

oğlu M. Ali kızı Şefika’ya aittir (Fot. 22). Son örneğimizde de O. (oğlu) M. 

(Mehmet/Mustafa), RU. (Ruhuna) FA (Fatiha) gibi kısaltmalara gidilmiştir. 

Ayrıca Osmanlı döneminde kullanılan kerimesi yerini de “kızı” kelimesi 

almıştır. Bu tür kelime farklılıklar artık 1950 ve 1960’lı yıllarda taşrada kelime 

tercihlerinin değişmeye başladığının göstergeleridir. 

Kale-i Tavas Yukarı Mezarlıkta Osmanlı geleneğini sürdüren mezar 

taşlarına bakıldığında 1928 yılında harf inkılabına rağmen 1960’lara kadar 

hem Osmanlı Türkçesi alfabesi hem de Latin alfabesi kullanılmıştır. Sonraki 

dönemde biçim ve tezyinat olarak gelenek devam etse de genellikle Latin 

alfabesinin tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra Yukarı Mezarlık’taki 800’ü 

aşkın Osmanlı geleneğini sürdüren taş sayılarında özellikle 1960 yılından 

sonra ciddi bir azalma görülmekte ve 1981 yılında ise son örnek yer 

almaktadır. Bu tarihler yaşanan askeri ihtilallerin mezar taşların üzerindeki 

yansımaları olarak görülmektedir. 

Yukarı Mezarlıkta Osmanlı geleneğini sürdüren Cumhuriyet dönemi 

mezar taşlarının Osmanlı dönemi mezar taşları ile belli başlı benzerlik ve 

farklılıklarını aşağıdaki gibi sayabiliriz: Cumhuriyet dönemi mezar taşlarında 

1950’lerden sonra hem doğum hem ölüm tarihleri yazılmaya başlanmıştır. 

Osmanlı döneminde ise genellikle sadece ölüm tarihleri yazılıyordu. Bunun 
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yanı sıra Cumhuriyet Dönemi mezar taşlarında Osmanlı Dönemi'nin 

kitabelerine hâkim olan başlangıç ifadesi, dua, istek ve şiir sözlerinin bir süre 

daha devam ettirilmiştir. Hatta başlangıç ve dua isteme kısımları kısmen de 

olsa hala da sürdürülmektedir. Osmanlı dönemi kitabelerinde genelde 

kabartma (pozitif) yazı tekniği tercih edilmekle birlikte Cumhuriyet 

döneminde negatif yazı tekniği daha çok kullanılmıştır.  Osmanlı dönemi 

mezar taşlarında genelde görülmeyen ay yıldız motifi özellikle 1930’lu 

yıllardan itibaren daha sıklıkla karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.  

Mezar taşı çalışmalarında genelde ihmal edilen Osmanlı geleneğini 

devam ettiren Cumhuriyet dönemi mezar taşlarının13 Türkiye genelinde de bu 

minvalde olduğu ve birçok yönüyle yakın tarihimize şahitlik ettikleri 

aşikârdır. Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş sürecinde taşrada bir ilçe 

mezarlığındaki taşlar bölge halkının geçmişini unutmadığını kültürünü hemen 

değiştirmediğini göstermektedir.  

İncelediğimiz mezar taşlarında kireç/kalker, mermer ve betonarme 

malzeme kullanılmıştır. Betonarme malzeme daha çok Cumhuriyet 

döneminde mezar taşlarında görülmektedir. Bununla birlikte yüzeyindeki 

şekillerin ise kazınarak veya taşın yüzeyinin yontulmasıyla pozitif-negatif bir 

görünüm elde edilerek oluşturulmuştur. Bugüne kadar yaptığımız 

çalışmalarda şimdilik mezar taşlarını yapan ustaların isimlerine 

rastlanılmamıştır. Fakat yerel ustaların babadan oğula mesleklerini devam 

ettirdikleri düşünülmektedir. 

Mezar taşları, Orta Asya’da Türklerin hakim olduğu alanlarda dikilen 

menhirler, geyikli taşlar, balballar ve bengü taşları şeklinde karşımıza 

çıkmakta14 ve bu dünyadan ayrılanların anısını yansıtmaktadır. Türkler, 

 

 

13 Bu konuda çok az sayıda çalışma bulunmaktadır bkz, H. Kamil Biçici, "Cumhuriyet Dönemi 

(1929-1961) Gördes'in Geleneksel Süslemeli Mezar Taşlarından Bazı Örnekler", Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 47, Ankara 2006, s. 169-196; H. Kamil Biçici, "Tire 

Asri Mezarlığında Bulunan Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşlarından Bazı Örnekler", Anadolu 

Kültüründe Süreklilik ve Değişim, Dr. A. Mine Kadiroğlu'na Armağan, Ankara 2011, s. 119-

134; Ertan Daş-Şakir Çakmak, Karşıyaka’nın Taş Çiçekleri: Osmanlı Mezar Taşları ve Erken 

Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşlarından Örnekler, Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları, 

İzmir 2013.  
14 Necmi Ülker, “Ege Bölgesi Osmanlı Devri Mezar Taşları, Osmanlı 9, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara 1999, s. 233 ; İsmail Doğan, “Günümüz Türkiye’sinde Mezar Taşlarının Dili 

(Antalya-Burdur-İzmir-Kırıkkale-Kırşehir-Malatya-Manisa Şanlıurfa Mezarlıkları)”, 

Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu 18-20 Aralık 

1998 AKSM İstanbul, Mezarlıklar Vakfı Yayını, İstanbul 1999, s. 162 ; Halit Çal, “İstanbul 

Eyüp’teki … s. 208 ; Hans Peter Laqueur, Hüve’l Baki İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve 

Mezar Taşları, Çev. Selahattin Dilidüzgün, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 2-3; 
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İslamiyet’in kabulünden sonrada her ne kadar İslami geleneğe aykırı olduğu 

ileri sürülse de eski gelenek ve kültürümüzün bir devamı olarak mezar taşı 

yapımı ve dikimine devam etmişlerdir. Söz konusu bu gelenek sayesinde 

haklarında yazılı herhangi bir belgenin bile olmadığı sıradan kişilerin 

varlıklarından haberdar olduğumuz gibi bölgenin toplumsal yapısı, kültürü, 

gelenekleri, ekonomik gücü, dini inancı hakkında fikir edinebiliyoruz.  

Araştırmamıza konu olan mezar taşları adeta bir kütüphanedeki kitaplar 

gibi kabristanı ziyaret eden ya da yanından geçen kişilerin her birine ibretlik 

birçok mesajlar vermektedir. Uzaktan görenler yaklaştıkça daha şekillerinden 

okuma yapmaya başlıyorlar. Taşın kalitesine ve işçiliğine bakarak kabir sahibi 

akrabalarının ekonomik gücü, ebatlarına bakarak yetişkin mi çocuk mu, 

şekline bakarak cinsiyeti hatta Osmanlıca okumasını biliyorlarsa daha neler 

neler öğrenebilirler. 

Mezar taşlarına ait sayısal değerler sadece bilimsel çalışma gereği 

izlenen metodolojinden dolayı önemlidir. Bu tür mezar taşı çalışmalarında asıl 

hedeflenen unsur taşların Denizli tarihi için ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Kale’nin Türk İslam dönemi tapularından saydığımız mezar 

taşları Kale’nin geçmiş hayallerinin yaşanmışlıklarını günümüze taşır. Mezar 

taşları nesiller arasındaki bağları kurar ve hem günümüz hem de gelecek 

nesillere lazım olan kökü ve ruhu kazandırır. Bu ruh bir zamanlar şehrin 

sakinlerinin bizlere bıraktıkları unutulmuş hikâyelerde gizlidir. Mezar taşı 

çalışmalarında okunan her kitabe metni anlayana, okumasını bilenlere çok 

derin bakış açıları kazandırarak var olmanın amacını düşündürecektir. 

Kale-i Tavas'taki mezar taşları yapıldıkları devrin sosyal, ekonomik, 

dini ve sanat anlayışına ait bilgiler vermesinin yanında kitabelerinde meslek 

grupları, unvanlar, mezar sahibinin nasıl öldüğü, bölgede en çok kullanılan 

erkek ve kadın isimleri gibi bilgiler vermesi bakımından dikkate değerdir. 

Geleneği devam ettiren Cumhuriyet Dönemi mezar taşları, Osmanlı mezar 

taşlarının form, boyut, süsleme, bezemelerin yerleştirilişi ve kitabe özellikleri 

gibi ortak özelliklerini belli bir süre daha devam ettirmişlerdir.  

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yürütülen çalışmalarımız ilerleyen 

yıllarda devam ettirilecek, yeni bulgularla ve ortaya çıkarılacak yeni eserlerle 

birlikte daha geniş bir değerlendirme yapılacaktır. Bununla birlikte, mezarlık 

alanında yapılan düzenleme, konservasyon ve restorasyon çalışmalarıyla 

kenarda köşede kalmış bu kültür mirasının yok olmasının önüne geçilerek, 

sonraki nesillere aktarılması da sağlanmıştır. Kale-i Tavas mezarlığında 

 

 

Sevim, age., s. 64, 67; Aptullah Karaçağ, “Elmalı Abdal Musa Dergâhı’ndaki Bektaşi 

Mezartaşları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, S. 57, Ankara 2011, s. 114. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

 

932 

incelediğimiz mezar taşları, farklı coğrafyalardaki örneklerle ortak motifleri, 

üslupları ve gelenekleri de bünyelerinde barındırdıkları için özgündürler. 

Yapılan çalışma ile Kale-i Tavas'ın geçmişi ile günümüz arasında 

bağlantı kurarak geleceğin tarihe, sosyolojiye, edebi eserlere ve kültürel 

yapısına ışık tutması amaçlanmıştır. Varlıklarıyla yeni nesillere hem baki hem 

fani dünyayı hatırlatan mezar taşları, süsleme ve kitabelerinde yer alan 

ifadelerle kültürümüzün, yapıldıkları dönemden beri toplum hayatının hep bir 

parçası olmuş gerçek şahideleridir. 
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Avrasya Arkeoloji Araştırmaları Bilim Derneği, Anadolu Ve Avrasya Enstitüsü 

Akademik Süreli Yayın, 2011 / 1-2, s. 142-147. 
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İLK TÜRK KADIN 
RESSAMLARIMIZDAN MİHRİ 

RASİM (MÜŞFİK) AÇBA’NIN “GAZİ 
MUSTAFA KEMAL” ADLI ESERİNİN 

SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE 
GÖRE İNCELENMESİ* 

     
Feryal BEYKAL ORHUN** 

 

 

Giriş 

Modern dünya hızla gelişen olayların akışında sürüklenir iken, bugün 

unutulmuş, dönemlerinde ise mücadele vermiş nice kişilerle karşılaşılır. Bu 

kişiler arasında o kadar çok kadın ve onların başarı öyküleri vardır ki, Türk 

resim sanatının öncüleri arasında yer alan ilk Türk kadın ressamlarımızdan 

Mihri Rasim (Müşfik) Açba da bunlardan birisidir. Onun yaşam hikayesinde 

çoğu kişi tarafından bilinmeyen başarı öyküleri saklıdır.  

Osmanlı’nın son döneminde dünyaya gelen Mihri Rasim Açba’nın 

soyağacı ilk Abhaz Krallığı’nı kuran Açba Hanedanı’na dayanmaktadır. 26 

Şubat 1886 tarihinde, Kadıköy’ün Bakla Tarlası adı verilen semtinde ailesine 

ait olan Rasim Paşa Konağı’nda dünyaya gelmiştir. Aristokrat bir yapıya sahip 

olan ailesinin fertleri saraya yakın olan seçkin akrabalardan oluşmaktadır. 

Babası Askeri Tıbbiye’nin ünlü hocalarından Çerkez Ahmet Rasim Paşa’dır1. 

Rasim Paşa’nın kendisi gibi Çerkez olan iki eşinden biri Fatma “Neşedil” 

 

 

* Bu çalışma, 14-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen Anadolu Uluslararası 

Sanat Eğitimi Sempozyumu’nda yazarı tarafından farklı bir adla sunulmuş olan sözlü ve özeti 

basılmış bildirinin genişletilmiş halidir.   
** Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 

fbeykal@pau.edu.tr   
1 Mihri hanımın babasının adı çoğu kaynaklarda Dr. Mehmet Rasim (Toros:1988) olarak 

belirtilmesine rağmen Tuna (2007)’nın yapmış olduğu araştırmada Ahmet olduğu kayıtlarla 

belgelenmiştir.   
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Hanım’dır ki, ondan Mihri Hanım dışında Enise (Salih)2, Ahmet Refik (Laval) 

adlı kardeşleri dünyaya gelmiştir. Babasının diğer eşinden de üç erkek kardeşi 

vardır. Mihri Hanım’ın hem babası hem de annesi Abhaz, yani Çerkez kökenli 

oldukları için, onun bu gelenek, görenek ve yaşam biçiminden etkilenmemiş 

olması mümkün değildir. Abhaz feodal aileler çocuklarının eğitimine, kız 

erkek ayrımı yapmaksızın çok önem verdiği görülmektedir (Tuna: 2007). Bu 

kültürle beslenen aile reisi Ahmet Rasim kızlarına özel edebiyat, müzik ve 

resim dersleri aldırmıştır. Çocukluk yıllarında ilk eğitimini eve gelen özel 

mürebbiyelerden alan Mihri Hanım, bir süre sonra edebiyat ve müzik 

derslerini bırakarak resim derslerine yoğunlaşmıştır. Dostal (1999)’a göre, 

Mihri Hanım’ın yapmış olduğu ilk tablo babasının arkadaşı Besim Paşa’ya ait 

bir karakalem portresidir. O dönemde saray ressamı olan İtalyan ressam 

Zonaro3’nun dikkatini çekince Beşiktaş Akaretler Caddesi 50 numaradaki 

onun atölyesinde özel dersler almıştır. Yine ilk Türk kadın ressamlarımızdan 

olan Celile Hanımla birlikte Zonaro’dan ders alan Mihri Hanımın ( 

Başkan:1991; Öndeş, Makzume : 2003),   desenlerinde kullanmış olduğu 

üslup ve batı sanatına olan ilgisinin gelişmesinde Zonaro’nun etkisi olduğu 

söylenebilinir (Akt: Seyran : 2005). 

Mihri Hanımın genç kızlık çağlarında resime olan ilgisi daha da 

artmıştır. Ancak, ülkenin o dönemde güzel sanatlar eğitimi veren tek okulu 

Sanayi-i Nefise Mektebi’dir. Fakat, bu okula da kız öğrenciler 

alınmamaktadır. Resime olan tutkusu yüzünden mecburen Avrupa’da resim 

eğitimi almak için Fransız elçisinin eşi olan Madam Barrer’in hazırlattığı 

sahte bir pasaportla Galata’dan kalkan bir İtalyan gemisine binerek Roma’ya 

geçmiş, Barrer’lerin evinde misafir olarak kalmış ve böylece resim eğitimini 

geliştirmeye başlamıştır (Toros: 1988). Mihri Hanım’ın yurt dışında sanatın 

beşiği olan Paris’e değil de, özellikle Roma’ya gitmek istemesinde ders aldığı 

İtalyan ressam Zonaro’nun etkisi olduğu söylenebilinir (Tuna: 2007). Ancak, 

Mihri Hanım Roma’da bir süre kaldıktan sonra Paris’e geçmiştir. Burada 

Montparnasse-s’da bir ev kiralamış, burayı hem atölye olarak kullanmış hem 

de bir bölümünü gelir maksadıyla kiraya vermiştir (Akçay: 2015). 1911’de 

Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda açılan desen sınavında dördüncülük kazanan 

 

 

2 Ressam Hale Asaf’ın annesidir. 
3 Fausto Zonaro (1854-1929): 1891 yılında İstanbul’a gelen İtalyan ressamına, Ertuğrul’un 

Galata’dan Uğurlanması adlı yapıtını alan II. Abdülhamit tarafından 1893 yılında Akaretler 

50 numaradaki atölyesi tahsis edilmiş,1896 yılında Ressam-ı Hazret-i Şehriyarı “Sultanın 

Ressamı” ünvanı verilmiştir. 1909 yılında II. Abdülhamit’in yerine geçen IV. Mehmet Reşat 

döneminde atölyesi geri alınarak, ülkeyi terk etmesi istenmiştir.1911’de İtalyanların 

Trablusgarp’a saldırmasının üzerine tüm İtalyan uyruklularla birlikte sınır dışı edilmiştir 

(Seyran:2005). 
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Hikmet Onat’ı tebrik etmek için onun yanına gitmiş, Onat ile tanışma fırsatını 

yakalamıştır. Aynı yıl bu okulda düzenlenen heykel ve desen sınavında da 

Mihri Hanım birinci olmuştur (Beykal: 1983). Bu dönemde evinin bir odasını 

Sorboune’da siyasi bilimler öğrenimi yapan Bursalı Selami Paşa’nın oğlu olan 

Müşfik Selami Bey’e kiralamıştır. Aralarındaki ev sahibi ve kiracı ilişkisi bir 

süre sonra gönül ilişkisine dönüşerek Sefaret imamının kıydığı nikahla 

evlenmişlerdir (Akçay: 2015). Eşinden boşandığı zaman olduğu tahmin edilen 

1923’e kadar da eşinin ismi olan Müşfik soyadını kullanmıştır (Tuna: 2007).   

Müşfik Bey’in üçüncü eşinden olan 1931 doğumlu kızı Gaye Hanım 

kendisi ile yapılan söyleşi de, babası ve Mihri Hanımın Paris günleri hakkında 

şunları söylemiştir;  

 “Mihri Hanım babamdan 3-4 yaş büyükmüş. Babam o zaman ailenin 

en kıymetlisi, Paşa dedem ona muntazam aylık gönderiyor. Bu öğrenci hem 

toy hem de paralı. Hanım akıllı aynı zamanda iyi bir sanatçı ve de çok güzel 

bir kadın. Babamla aralarında bir beraberlik başlıyor. Bu durum İstanbul’a 

dedemin kulağına gidiyor. Dedem şaşırıyor, gerçi Mihri Hanım çok iyi bir 

aileye mensup. Onun da babası doktor ve paşa. 

Haber gelince paşa dedem kendisi gidemiyor ama kardeşi Saffet Bey’i 

Paris’e gönderiyor. Bir 

gün Paşa dedemin kardeşi kapıyı çalıyor, babam evde yok, Mihri hanım 

kapıyı açıyor, Saffet amcamı içeri davet ediyor. Başında hafif bir tül var. Baba 

tarafım da son derece dindar bir aile, diyor ki; “Siz buyurun istirahat edin, 

yalnız izninizle ben namazımı kılıp geleceğim.” Babası Rasim Paşa 

çocukluğunda ders aldırmış, güzel Kur’an okumayı biliyor, seside çok 

güzelmiş ve orada Kur’an okuyor. Amcam onu o kadar beğeniyor ki dönüşte 

“Elini çabuk tut, sen oğlunu almazsan ben oğluma alacağım,” diyor, Paşa 

dedeme ( Tuna, 2007:50). 

Görüleceği üzere Mihri Hanım, Osmanlı toplumunda başlangıcı Lale 

Devri’ne kadar uzanan ve adına “batılılaşma” denilen değişim dönemine denk 

gelmiş olup, bu değişim sanatçının içinde yaşadığı kentli ve yüksek gelir 

düzeyine sahip olan çevrede yoğun olarak hissedilmiştir (Seyran: 2005). 

Dolayısıyla doğu batı sentezi kendisinin hem yaşam tarzına hem de sanatına 

yansımıştır.  

1909-1911 yılları arasında Paris’te kaldığı düşünülen sanatçı bu yıllarda 

Türk elçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda dönemin Maliye Nazırı Cavit 

(Yalçın) Bey ile tanışmıştır. Bakan, Mihri Hanım’ın bilgi ve görgüsünden 

oldukça etkilenmiştir. Bundan dolayı Cavit Bey’in Maarif Nazırına, Mihri 

Hanım’dan memlekette öğretmen olarak yararlanılması için bir tavsiye 

mektubu yazması ile 1913 yılında sanatçı Darü’l-Muallimat’ta (Kız Öğretmen 

Okulu) resim öğretmenliğine atanmıştır (Erten: 2012). O dönemde Darü’l-
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Muallimat Türk kızlarının devam ettiği en önemli eğitim kurumlarındandır. 

Mihri Hanım bilgisi, görgüsü, giyim tarzı ve birikiminin yanı sıra, etkileyici 

konuşması ve insancıl yaklaşımlarıyla öğrencileri arasında çok sevilen bir 

öğretmen olmuştur (Toros: 1988). Bu sıralarda dönemin ressamlarından 

Süruri, Mihri Müşfik ile Şehzadebaşı’ndaki kırtasiye mağazasında 

karşılaşmasını şu şekilde anlatmıştır;  

 “Ben başımı çevirip bu genç kadına baktığım zaman, sanki kara 

bulutlar arasından bir ay görmüş gibi oldum... Kara kaş, kara gözlerini 

çerçeveleyen aydınlık, zarif, manalı bir yüz beni adeta şaşırttı. O zamanlar 

sokağa yalnız çıkamayan hele dükkânlara giremeyen bir kadın nasıl pervasız, 

çekinmeden buraya gelebiliyordu! 

   Aldığı boya ve fırçaları çantasına yerleştiren bu hanım, Hakkı Bey’e 

bir Avrupalı gibi selam vererek mağazadan ayrıldı. Dayanamadım, Hakkı 

Bey’e bu hanımın kim olduğunu sordum. Hakkı Bey’de İtalya’da resim tahsil 

etmiş Mihri Müşfik Hanım diye açıkladı.  

“Bazı İstanbul hanımları vardır; bunları tepeden tırnağa bir çuval 

içine koysanız yine de güzellikleri belli olur.  İste bu hanım da böyle... Arabesk 

denilen bol çarşaf içinde güzelliği kaybolmuyor, hatta daha da zarif bir hal 

alıyordu” . 

Mihri Hanım, Türk kızlarının yüksek tahsil yapmalarına, özellikle de 

Güzel Sanatlar sahasında ki yaratıcılıklarına olanak sağlamak üzere, Maarif 

Nazırı Şükrü Bey’le görüşmüş, I. Dünya Savaşı’na girilen ilk yılda “İnas 

Sanay-i Nefise Mektebi”nin açılmasında büyük bir rol oynamıştır. Şükrü 

Bey’in huzuruna çıkarak; 

 “Muhterem Nazır Beyefendi, Memlekete Meşrutiyet’le birlikte 

hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet geldi, ama bütün bu nimetlerden sadece 

erkekler istifade ediyor; kadınlar hala olduğu yerde, bir adım bile ileri gitmiş 

değiller. Acaba bu imtiyaz nereden geliyor?...” 

“ Bugün her yerde müsavat ve adaletten söz ediliyor. Fakat İnas (kız) 

Sanayi-i Nefise Mektebi nerede? Hep yapılanlar erkekler için!” demiş ve 

isteklerini sıralamıştır” (Aksel : 1977: 104). 

Dönemin tutucu ortamı, kızlar için açılan bir sanat okuluna bir kadın 

öğretmen atanmasını uygun bulmuştur. İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, 1 Kasım 

1914’de Beyazıt’taki Şehzadebaşı-Zeynep Hanım Konağı’nın ikinci katında 

eğitime başlamış, atölye haline getirilen iki odada hizmet vermiştir. Okulun 

ilk müdiresi olan Mihri Müşfik Hanım, iki atölyeden birinde eğitmenlik 

görevini de ayrıca üstlenmiştir. Türk kızlarına güven veren Mihri Müşfik 

Hanım’ın kişiliği, bu okula rağbet kazandırmıştır. Okulun kurulmasında 

yoğun emeği geçen sanatçı, ayrıca mektebin ilk kadın profesörü de olmuştur. 

Böylece, döneminde çağdaş resim hakkında donanım edinmesinin yanı sıra 
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Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam ünvanını 

kazanmıştır (Tuna: 2007). 

Mihri Müşfik, olağanüstü girişken kişiliğiyle Türkiye’de ilk kez çıplak 

bir kadın modele kız atölyesinde yer vermiştir. Bu modeller, genelde kadınlar 

hamamından getirtilen, tutuculuk açısından daha rahat Rum ve Ermeni 

kadınları idi. Kız öğrencilerin çalışacağı erkek modeller için ise, Arkeoloji 

Müzesi’nden getirilen torslar kullanılıyordu. Tutucu kişiler tarafından 

eleştirilere maruz kaldığında da, torslara peştamal bağlayarak sorunu ortadan 

kaldırıyordu. Girişken yapısıyla geliştirmiş olduğu bu çözüm, kendisinin 

pratik zeka ve mizah anlayışına sahip bir kişilikte olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, kız öğrencilerinin, Erkek Sanayi-i Nefise Mektebi’nde 

olduğu gibi giysili erkek modeller ile de çalışmalarına olanak sağlamıştır. 

Ancak, bu modeller mümkün olduğu kadar yaşlı kişiler arasından seçilmiştir. 

Hatta ünlü harem ağası Zaro Ağa model olması için ikna edilmiştir. 

 Mihri Müşfik Hanım bu görevi esnasında, özel izin almak suretiyle ve 

polis koruması altında, kız öğrencilerine İstanbul’un çeşitli köşelerinde 

doğadan resim çalışmaları da yaptırmıştır. Bu çalışmalar kimi zaman kendi 

denetiminde Topkapı Sarayı ve köprü altı gibi yerlerde; kimi zamanda 

Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın denetiminde Gülhane Parkı ve Üsküdar’da 

hayata geçirilmiştir (Beykal: 1983). 

Aldığı akademik eğitim doğrultusunda dersler vermesi, canlı model 

kullandırması, antik heykelleri modele dönüştürebilme zekası ve tutucu bir 

ortamda kız öğrencilere açık alanlarda doğadan çalışmalar yaptırabilme 

cesaretini segilemesi; Mihri Hanımın ne kadar geniş yelpazeye sahip 

donanımlı bir sanatçı olduğunu göstermektedir. Böylece, birçok kız öğrenci 

onun rahle-i tedrisatından geçme şansına sahip olmuş ve aralarından çok 

kıymetli kadın ressamlar çıkmıştır. Bunlar arasında; Müfide Esat, Belkıs 

Mustafa, Müzdan Arel Nazire Osman, Nazlı Ecevit, Güzin Duran, Melek 

Celal Sofu, Fahrünnisa Zeyd ve Fatma Remziye Hanım bir çırpıda sayılabilir 

(Toros:1988; Seyran:2005;Tuna:2007; Dilmaç:2011; Okkalı: 2019).  

Bunun dışında Mihri Müşfik Hanım’ın öğretmen olarak yetiştirdiği 

kadın ressamların arasında yeğeni Hale Asaf’ta bulunmaktadır. Hale Asaf ile 

ilişkilerini öğretmen-öğrenci ve de teyze-yeğen olarak incelendiğinde; Mihri 

Hanım yeğenine öğretmenlik yapmıştır ama onun resme devam etmesini 

hiçbir zaman istememiştir. Hatta Asaf’a yazdığı mektuplarda ona sitemde 

bulunarak, resim sevdasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmiştir. Asaf’a 

yazdığı bir mektupta: 

 “Ben resim yaptım da ne oldu? Sanat karın doyurmuyor. Tablolarını 

mı yiyeceksin? Ya da “ben güzelim, başımın çaresine bakarım, sen de o da 
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yok, ama resim yapmaya devam et!” şeklinde yeğenine çıkışması sanat uğruna 

yaşadığı hayal kırıklığını göstermektedir. 

Bundan başka Mihri Hanım tarafından bir arkadaşına yazılmış olan bir 

başka mektupta Hale Asaf ile ilgili bir bölümde şöyle bahsetmiştir; 

“Gelelim Hale meselesine…Size kendi hayatımdan acı bir gerçeği 

bildirmek isterim. Ben senelerce çalışmakla neye ulaştım? Ne başarı 

kazandım? Haydi diyelim ki Hale benden ziyade kabiliyetlidir. Her halde 

pişman olacaktır. Sadece pişmanlık olsa önemli değil. Ya hasta olursa? Allah 

göstermesin, ya annesinin ki gibi bir hastalığa yakalanırsa? İşte bir teyze 

olarak bunları düşünüyorum…”  (Hiçyılmaz: 1992) (Akt: Tuna:2007).  

Görüldüğü gibi aslında Mihri Hanım’ın sanat uğruna yaşadığı zorluk ve 

meşakkatlerden aslında yeğenin de bu sıkıntıları çekmemesi uğruna her 

çabaya giriştiği ortadadır. Sanat uğruna yaptığı çabalardan yine örnek verecek 

olursak; kurulmasına ön ayak olduğu okulun, yaşaması için de elinden gelen 

gayreti göstermiş,  İnas Sanayi-i Nefise Cemiyeti adlı bir birlik kurmuştur. O 

sıralar Şişli semtinde bulunan evinde bu cemiyete gelir sağlamak amacıyla 

kişisel bir sergi düzenlemiştir. Resimlerin tanesini iki liradan sattığı sergiyi, 

dönemin ünlü ressamlarında İbrahim Çallı dahil bir çok sanatçı izlemiştir. 

Fakat bu cemiyet, sanatçının yaptığı sergi dışında herhangi bir etkinlik 

gerçekleştirmemiştir (Beykal: 1983). 

Bunun yanı sıra şiire ve edebiyata eğilimi olan sanatçı, bu yıllarda 

edebiyat ve sanat çevresinin seçkin isimleriyle bir arada birçok çalışmaya 

imza atmıştır. Özellikle ünlü kişilerin diplomatların bile portrelerini yapan 

sanatçı aynı zamanda bu ünlü kişilerin çocuklarının da portre siparişini 

almıştır. Yine bu zamanlarda, Edebiyat-ı Cedide şairleriyle, özellikle Tevfik 

Fikret ile dostluk kurmuştur. Hatta şairin Aşiyan’daki evine sık sık giderek 

portrelerini yapmıştır. Tevfik Fikret ile dostluğu unutulmaz anılarla doludur. 

Tevfik Fikret, Mihri Hanım’ı toplum içerisinde en güçlü şekilde öven ve takdir 

eden kişi olmuştur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

İlk Türk Kadın Ressamlarımızdan Mihri Rasim (Müşfik) Açba’nın … 

 

 

941 

 

Resim 1: Mihri Müşfik Hanım tarafından yapılan şair Tevfik Fikret portresi 

 

Ancak, Tevfik Fikret’in 5 Ağustos 1915 gecesi ölümü üzerine Mihri 

Hanım, Rıza Tevfik’ten ve şairin eşinden izin alarak şairin yüz maskını ve sağ 

elinin kalıbını herkesin gözü önünde kalıplarını almıştır. Bu da sanatçının 

kendisine Türk sanatında ilk maskı çıkaran ressam unvanını kazandırmıştır.      

 

 

 

Resim 2: Mihri Müşfik Hanım, Tevfik Fikret, mask 

 

Tevfik Fikret’in ölümünden hemen sonra Mihri Müşfik Hanım 

tarafından Balmumu ile alınan yüz maskı, Aşiyan’daki Tevfik Fikret 

Müzesi’nde bulunmaktadır (Tuna:2007; Sarp:2011). 

Mihri Hanım 1919 yılında yurt dışına tekrar Roma’ya gitmiştir.  

Roma’ya gitmesinin nedeni olarak; İttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenleri 

ile olan yakın dostluğu ve partiden bazı kişilerin tahkikata uğraması (Cahit 
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Yalçın, Cavit Bey), bu durumun kendisine kadar uzantısı olabileceği 

endişesine kapıldığı anlaşılmaktadır. Roma’ya giden Mihri Hanım’ın bir yıl 

sonra  İstanbul’a geri dönmüş ve tekrar iki yıl daha İnas’ta ders vermiştir  

(Tuna:2007; Akçay:2015).  

1923 yılında Mihri Hanım ve Müşfik Bey’in evlilikleri kıskançlıklar ve 

dedikodular yüzünden yıpranmış ve aynı yıl boşanmışlardır. Bundan dolayı 

Mihri Hanım bir daha “Müşfik” soyadını kullanmamış, babasının adı olan 

“Rasim” soyadını kullanarak resimlerini bu şekilde imzalamış,  hatta yurt 

dışında da Mihri Rasim olarak tanınmıştır. Eşinden boşandıktan sonra tekrar 

Roma’ya giden sanatçı İstanbul’a yani yurduna bir daha dönmemiştir.  

Üçüncü defa Roma’ya giden Mihri Hanım portreler yaparak yaşamını 

sürdürmüştür. Konu olarak daima ünlü kişileri seçmiştir. Bu dönemde 

sanatçının yaşadığı en önemli şey İtalyan şair Gabriel de’Annunzio’nuyla 

tanışıp onun portresini yapmasıdır. Şair ile olan dostluğu ressamı papa 

huzuruna kadar çıkartmış, hatta Papa’nın portresini yapma imkanını 

sağlamıştır. Aslında, Papa bir kadına poz vermesinin makamıyla 

bağdaşmayacağını üstelik Müslüman bir kadına poz vermesinin Katolik 

dünyası tarafından hoş karşılanmayacağını bildirmesine rağmen, nüfuzlu bir 

kişilik olan Annunzio’nın kararlılığıyla sanatçı Papa’nın portresini yüksek bir 

ücret karşılığında yapmıştır. Bu portre yeni papanın seçimine kadar Vatikan 

Müzesi’nde kalabilmiştir. Portrenin izi ve kaydı ile ilgili şu ana kadar alınan 

bir bilgiye ulaşılamamıştır (Toros:1988; Tuna:2007; Akçay: 2015). Sanatçının 

yaptığı bu portre ile ilgili Feyhaman Duran ve Güzin Duran çiftinin İtalya 

gezileri sırasında Vatikan müzesinde Mihri imzalı bir Papa portresi 

gördüklerini söylemişler, çift İtalya’ya ikinci gidişlerinde bu portrenin yerinde 

olmadığını belirtmişlerdir (Beykal: 1983). Mihri Hanım bu çalışmasıyla 

Vatikan’da, Papa’nın resmini yapan ilk Müslüman kadın ressam olarak tarihe 

geçmiştir. Ayrıca yine sanatçının o dönemde yaptığı önemli bir gelişmede 

Müslüman bir kadın sanatçının bir kilisenin fresklerinin onarımına yardım 

etmesi, onun sanatına ve dünya sanatçısı olarak anılmasını sağlamıştır  (Teber: 

2002; Seyran: 2005). 

Roma’dan sonra sanatçı Amerika’ya yerleşmiştir. Sanatçı hakkında 

yapılan araştırmalarda Mihri Hanım'ın Amerika’ya gidip yerleşmesinin 

nedeni olarak kız kardeşi Enise Hanım’ın veremden ölmesi olarak 

gösterilmekle birlikte sanatçının yine yeğeni olan Hale Asaf’ın 1938’de 

Paris’te ölmesi de sebep olarak gösterilmiştir. Hatta bu tarihten sonra Paris’ten 

Amerika’ya geçtiği ve de bazı kaynaklarda Amerika’ya gidiş tarih konusunda 

kesin bilgilere sahip değildir gibi yazılara rastlanılmıştır ( Toros:1988; 

Başkan:1994; Seyran:2005; Akçay: 2015). Ancak Tuna’nın yapmış olduğu 

araştırmada (2007) Amerika’ya gidişini belgeleyen yolcu manifestosuna 

ulaşılmıştır. Nezih Bey tarafından iletilen bu belge “Carminia” adlı bir gemiye 
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aittir. Gemi 28 Ekim 1927 tarihinde “Harve limanından kalkıp 7 Kasım 1927 

tarihinde New-York’a varacaktır. Gemide 9 yolcu vardır ve 9. Yolcu Mihri 

Hanım’dır. Görüldüğü gibi Mihri Hanım’ın Amerika’ya gidiş tarihi, nerden 

gittiği ile ilgili bilgiler açığa kavuşmuştur. 

Kitap kapağı tasarımı yaparak burada ünlendiğini ve geçimini yine 

sanatından sağladığını öğrendiğimiz sanatçı, New York şehrinde 1928 yılında 

kişisel bir sergi açmıştır. George de Maziroff’un galerisinde açılan bu sergiyle 

ilgili olarak 26 Aralık 1928 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Dünyada Neler 

Oluyor ”adlı bir haber yayınlanmıştır. Bu haber, sanatçının bu tarihlerde 

Amerika da olduğunun bir başka kanıtı olmuştur. 

Ayrıca, 1928 yılında New York’ta Mihri Hanım’la karşılaştığını 

belirten Ahmet Emin Yalman, (1943)  Amerika’da siyah çarşaflar giymiş 

Mihri Hanımı görünce şaşırdığını, bir süre sonra onun dikkat çekmek için 

çarşaflar içinde olduğunu anladığını belirtmiştir. 1930 yılında açılan Dünya 

Fuarında teşrifatçılık görevi alan Mihri Hanımla tekrar karşılaşan Yalman, 

sanatçının Amerika’da sürekli kalabilmek için bir yabancıyla anlaşmalı evlilik 

yaptığını da belirtmiştir. Son derece açık sözlü ve gerçekçi bir kişiliğe sahip 

olan Mihri Hanım, bu sırada Amerika’da başkonsolosluk görevinde olan 

Mehmet Ali Yükselen’e müracaat ederek: 

“ Ben memlekette kalabilmek için bir koca kiralamaya mecbur 

oluyorum. Param yabancılara gidiyor. Türk talebeler arasında da elbette 

muhtaçlar vardır. Siz delalet edin de onlardan birini koca diye kiralayayım, 

kira parası yabancıya gitmesin” teklifinde bulunmuş, fakat kuralcılığıyla 

tanınan başkonsolos bu teklifi biraz da şaşırarak reddetmiştir. 

Sanatçı, Amerika’da bulunduğu sıralarda kitap kapağı resimlemesinin 

yanı sıra zengin ailelerin çocuklarına özel resim dersleri vererek buradaki 

geçimini sağlamaya çalışmıştır.  Hatta bir süre bazı Amerikan 

Üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler vermiş, hatta kürsü başkanı 

olmuştur (Seyran:2005). 

 Mihri Hanım Amerika’da geçen yaşamının sonlarına doğru çalışamaz 

hale gelmiş ve yoksulluk içine düşmüştür. Sağlığını kaybettiği ve çalışamaz 

duruma geldiği sanatçının yakınlarına yazdığı bazı mektuplardan; 

“…senelerce çalışmakla ben neye muvaffak oldum? Hiç! Üstelik 

sıhhatimi kaybettim. Vaktiyle ‘Herkül’ idim. Şimdi merdivenleri 

çıkamıyorum… Sanat beni bu hale koydu... Hele gözlerim hiç görmüyor çifte 

çifte gözlük kullanıyorum… Parasızım. Bizim gibi Avrupa’ya nazaran geri 

kalmış bir memlekette sanatkârın yolu kadar güç bir yol yoktur. Bizimkisi  

fazla fedakârlık isteyen bir meslek. Bugün bana gençliğimi hediye etseler, bu 

meslek uğrunda çektiklerimi çekmek korkusundan redderdim! Çektiğim 

meşakkatleri bir ben bilirim bir Allah bilir. Her sanatkârın karşısındaki 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

 

944 

sanatkârı, daima kendisinden aptal görür! Onun on senede yaptığını, 

kendisinin bir senede yapacağını sanır. Bir iki yıl içinde, hayatını 

kurtaracağına, köşeyi döneceğine emindir!  

…Hey hat ve yine hey hat! İşte sanatın esrarı buradadır. Sanatçının 

yolu, yürüdükçe uzar gider…  

…Bizim ailenin yegâne hususiyeti inadındadır. Ben her şeyde olduğu 

gibi sanat hayatım boyunca inadımla yaşadım… Bugün buna bin kere 

pişmanım.”  (Tuna: 2007) sanat adına çektiklerini özet bir şekilde ifade 

etmiştir;   

  Tarihe ismini yazdıran Mihri Hanım’ın doğum tarihinden tutun da 

yaşamının büyük bir bölümü bilinmesine rağmen, ölüm tarihine dair maalesef 

kesin bir kayıt yoktur. 1954 yılında öldüğü bilinen Mihri Hanım, ne yazık ki 

New York’ta kimsesizler mezarlığına gömülmüştür. 

 

Yöntem; 

Araştırma, öncelikle yerli kaynaklardan ve elektronik ortamda literatür 

çalışması yapılan doküman analizi ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu 

araştırmada ilk Türk kadın ressamlarımızdan “Mihri Rasim (Müşfik) 

Açba’nın oto portreleri arasından “Gazi Mustafa Kemal” adlı eseri sanat 

eleştirisi yöntemi esas alınarak, resim analizi, betimleme, çözümleme, yorum 

ve yargı alt başlıkları altında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dört disiplinden 

(sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik, sanatsal uygulamalar) biri olan sanat 

eleştirisinin önemi, sanat derslerinde kullanılan Feldmann’ın “Araştırıcı Sanat 

Eleştirisi Yöntemi” aracılığıyla vurgulanmaya çalışılmıştır (Kırışoğlu, 

Strokrocki: 1997; Boydaş:2004; Özsoy:2007; Özsoy:2009; Bolat-

Aydoğan:2010; Akkaya:2014).  Ele alınan eserde; plastik elemanlarının nasıl 

ve hangi amaçla kullanıldığı, üslup, kullanılan simgeler, yapıldığı dönemin 

toplumsal olayları her yönüyle tartışılmıştır. Türk resim sanatına adını altın 

harflerle yazdıran Mihri hanımın, mevcut ve gelecek kuşaklara tanıtılması da 

çalışmanın hedefleri arasındadır.  

 

Bulgular ve Yorum 

Sağlam akademik desen, bilgi ve donanıma sahip olan Mihri Hanım 

eserlerinde ağırlıklı olarak yağlı boya ve pastel tekniği ile portre ve natürmort 

konularına yer vermiştir. Toros (1988)’un yaptığı araştırmada Mihri Hanım’ın 

Türkiye’de 32, İtalya’da 36, Fransa’da 23 ve Amerika da ise 60’ı aşkın 

eserinin bulunduğu belirtmiştir (Akt: Bayav: 2011). 

Geniş bir sanatçı ve aydın çevresinin içinde yasamış olan Mihri Hanım, 

dönemin edebiyat, sanat ve politik yaşamında önemli yerleri olan ünlü kişileri 
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eserlerinde model olarak seçmiştir.  Şair ve  yazar Tevfik Fikret; hariciye 

nazırı Asım Bey’in eşi Letta Hanım; Abdülhak Hamit’in üçüncü eşi Lüsyen 

Hanım; gazeteci ve yazar Ahmet Emin Yalman’ın eşi Rezzan Hanım; ilk 

kadın mimarlarımızdan Leyla Turgut’un annesi; gazeteci ve yazar Hüseyin 

Cahit Yalçın’ın eşi Mevsume Hanım ve oğlu Ümit Cahit Yalçın; Ayan reisi 

Ahmet Rıza Beyin annesi Naile Hanım sanatçının eserlerine model olan 

isimlerden bazılarıdır (Seyran: 2005). 

Sanatçının yaptığı bütün eserler birbirinden değerlidir. Ancak, o 

zamana kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün herhangi bir sanatçı tarafından 

yapılmış bir resmi yoktur. Bu yüzden sanatçının,  yapmış olduğu “Gazi 

Mustafa Kemal Portresi” yapılan bu araştırma için önemli bir yön olmuştur.  

Dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk yağlıboya portresini yapan Türk 

ressam Mihri Rasim (Müşfik) Açba’dır. 

Bu yüzden Mihri Hanım’ın kadın bir Türk sanatçısı olarak kendisinin 

ve seçilen bu eserin önemi ve değeri büyüktür. Sanatçı için bu eseri 

yapmasındaki neden; Mustafa Kemal’in önderliğinde 1922 senesinde Türk 

ordusu, Yunanlıları bozguna uğratmıştır. Dolayısıyla,  ülke rahat bir nefes 

almıştır. Büyük bir Cumhuriyet yandaşı olan Mihri Hanım, kendi adına 

Mustafa Kemal’e bir teşekkür olarak onun portresini yapmıştır.  

Sarp’ın yapmış olduğu bir araştırmada (2011) Mustafa Kemal Atatürk 

Mihri Müşfik Hanım’a dair düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: “Mihri 

Hanım’ı beğenmem sadece sırf benim yağlıboya portremi ilk ve en güzel bir 

şekilde yaptığından değil aynı zamanda benim gibi inkılapçı olduğu içindir. 

Hatta benden önce inkılaplara başlamıştır”.  

Balkan ülkeleriyle barış içinde kalmak isteyen Mustafa Kemal, 

Yugoslavya Kralı 1. Aleksander Karacorceviç’in kendisine gönderdiği imzalı 

portreyi barış simgesi olarak kabul etmiştir. 1934 yılında Marsilya’da 

düzenlenen suikaste kurban giden 1. Aleksander’den sonra da bu barışı devam 

ettirmek niyetinde olan Atatürk, önce açtığı bir halkevinde asılı duran Mihri 

Hanım'ın yaptığı bu portreyi İsmet İnönü aracılığıyla Yugoslavya’ya 

göndermiştir (Akçay: 2015). 

Elibal (1972),’ın Türkiye’nin 3. Cumhur Başkanı Celal Bayar ile 

yaptığı bir görüşmede Mihri Müşfik Hanım ve eseri ile ilgili olarak;  

“Sevgili Atatürk’ün beğendiği bir ressam vardır. Mihri Müşfik Hanım, 

Müşir üniformasıyla tam bir portre yapmıştır. Yugoslav hükümetine hediye 

edildiği doğrudur. Çünkü bu yağlıboya resmi Yugoslavya’ya yaptığım 

yolculuk-ziyaretten ilkinde 1937 Belgrad Kalesi’ndeki müzede, diğer saray 

resimleri, ileri gelenleri generallerin tabloları arasında seçkin yerinde 

görmüştüm. İkinci ziyaretimde (Reisicumhur olarak) aynı müzeyi gezdiğimde 

ilgililerden Atatürk’ün resmini göremeyince bilgi istemiştim… İkinci Dünya 
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Savaşında geçirilen bombardımanlar, yangınlar nedeniyle bu tablonun 

yanmış, harabolmuş bulunduğu yolunda bilgi edinebilmiştim…” açıklamalar 

yapmıştır. 

Bu eser ile ilgili olarak bazı kaynaklarda tablonun yakılmadığını daha 

sonraki yıllarda bazı kişiler tarafından görüldüğü belirtilmiştir. Bunlardan bir 

kişi de Mihri Hanım’ın eşi Müşfik Bey’in yeğeni Berceste Hanım, bu tabloyu 

önce Etnografya Müzesi’nde gördüğünü, sonra Berceste Hanım’ın teyzesinin 

eşi olan Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı zamanında Çankaya’da gördüğünü, 

fakat daha sonra görmediğini belirtmiştir (Akt Tuna:2007). Dolayısıyla 

yalnızca fotoğraf baskısı bulunan bu eserin akıbetine dair kesin bir bulgu 

yoktur.  

 

“Gazi Mustafa Kemal Portresi” Adlı Eserin Çözümlemesi 

 

Resim 3: Mihri Müşfik Hanım tarafından yapılan “Gazi Mustafa 

Kemal” adlı portresi 

 

Betimleme 

Mihri Müşfik Açba’nın yapmış olduğu bu eser yaklaşık olarak üç metre 

boyutunda tual üzerine yağlı boya tekniği ile çalışılmıştır. Resmin ortasına 

konuşlandırılan Mustafa Kemal Atatürk ‘ayakta duruş’ sergiler şekilde 

resmedilmektedir. 19 Eylül 1920 Sakarya savaşından sonra Gazilik ve 

Mareşallik unvanı kazanan Atatürk, mareşal üniformasının sol tarafına, 

göğsünün üstüne takmış olduğu gazi madalyası ile resmedilmektedir. 

Pantolonu Anadolu’da kullanılan şalvar tarzı bir pantolondur. Üniforması 
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üzerinde yarı açık pelerini, açık yeşil tonda verilmiştir. Belindeki siyah kemer, 

dikkat çeken metal kemer tokası ve silah askısı olduğu bilinen mahmuz askısı 

vücudunu çapraz olarak sarar şekilde üniformanın ceketi üzerine takılı 

vaziyettedir. Vücut duruşu olarak, izleyiciye göre sağ elini kemer hizasında 

belindeki kabzanın üzerine koyarak, sol tarafta eliyle destek aldığı bir yükselti 

görülmektedir. Bir kısmı resme dâhil olan uzun bacaklı sehpanın üzerinde 

Mustafa Kemal Atatürk’ün sağ elini yasladığı masaya benzer yükselti 

üzerinde, bir kuş tüyünden olduğu görülen kalem, yanında ise birkaç küçük 

mürekkep şişesi oldukları tahmin edilen objeler görülmektedir. Figürün baş 

kısmı tam karşıdan, az miktar öne eğik resmedilirken vücut seyirciye göre sola 

dönüktür. Bu duruşu da sanki sanatçıya bizzat modellik yaptığını gösteren bir 

duruş olmuştur.  Figür sol bacağı dizden kırılarak öne doğru, iç mekânda bir 

halının üzerinde durur şekilde resmedilmektedir. Dizine kadar çıkan siyah 

çizmeleri, siyah pantolonu, kahverengi üniforması ve yeşil peleriniyle 

dönemin askeri kıyafet temsili de gösterilmiştir. Fonda izleyiciye göre sağ 

tarafta bulunan açık alan içerisinde görülen Türk bayrağı doğaldır ki Türklüğü 

simgeleyen önemli bir ayrıntı olarak verilmiştir. Resimde, iç mekânda 

bulunan figürün üzerine gelen kuvvetli bir ışık huzmesi dikkat çekmektedir. 

Dış mekânda ve figürün durduğu iç mekânda işlenen ışık, izleyiciye göre sol 

taraftan gelmektedir. Arka fonda bulunan ve resmin dışında da devam eden 

siyah bir örtü mekân algısı oluşturarak yarı açık ve izleyiciye manzarayı 

gösterir durumdadır. Manzarada ise net bir şekilde ayırt edilebilen bir çadır, 

çadırın iskeletini oluşturan bir direğin üstünde kırmızı bayrak, yer olarak 

toprak zemin ve az bulutlu bir gökyüzü resmedilmiştir. 

 

Çözümleme 

Resimde öncelikle dikkat çeken unsur, ressamımızın resimlerinde uyguladığı 

dışavurumcu tarzın, bu resminde değişerek daha yumuşak bir üsluba 

dönüşmesidir. Sanatçının resimlerinde sıklıkla karşılaşılan sert ve coşkulu 

fırça darbelerinin bu resimde daha realistik bir üsluba ve yumuşak geçişlere 

dönüştüğü görülmektedir. Öte yandan ressamın değiştirmediği bir yön olarak 

vurguyu yüze toplamakta kullandığı, vücudun yalnızca yüz kısmında kırmızı 

tonlarını yoğunlukla uygulamasından bu resimde de vazgeçmediği 

görülmüştür. Fonda resmedilen çadırda işlenen gölge ve ışığın geliş açısından 

yola çıkarak güneşin doğuş ya da batış saatlerinde olduğu çıkarımına öncelikle 

ulaşılmaktadır. Ancak genellikle gün batımı manzaralarında karşılaşılan 

gökyüzündeki yoğun kırmızı renk tonu geçişlerinin kullanılmaması resmin 

güneşin doğuş saatlerinde yapıldığı fikrini destekler niteliktedir. Ressamın 

yeni doğan günün ışığını Atatürk üzerinde yoğun bir şekilde yansıtması 

anlatımsal olarak da vurgu unsurunu figür üzerinde topladığını 

göstermektedir. Açık ve koyu tonların birbiri ile zıtlık oluşturacak şekilde 
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yakın kompoze edildiği çalışmada, figür anlık bir duruş sergilemekten uzak, 

planlı olarak poz verir şekildedir. Duruş öncelikle Atatürk’ün ihtişamını 

sergilemektedir. İlk bakışta normal bir poz gibi görünen bu duruş, resim 

incelendiğinde bir anlatım düzeniyle objelerin yerleştirildiğini ve her 

ayrıntının bu anlatımı desteklemek amaçlı kurgulandığını göz önüne 

sermektedir. Açık kompozisyon olan resim anlatım zenginliği açısından 

izleyicisinde resmedilenin dışında kalan manzaraya da merak uyandırır 

niteliktedir. Özellikle fonda seçilen koyu tonlar ve mavi renk, soğuk renklerin 

tual üzerinde baskın olarak kullanıldığını gösterirken önde sıcak renklerle 

işlenen Atatürk’ü renk zıtlıklarından yararlanarak odak haline getirmektedir. 

Manzarada soğuk renklerin arasından sıyrılan bayrak objesi resimde bir tane 

vurgu noktası olmadığını göstermektedir. Ayrıca kırmızı rengin bu dağınık 

kullanımı izleyenin gözlerinin resim üzerinde hareket ettirerek kendi içinde 

ritim duygusu oluşturmaktadır. 

 

Yorum 

Atatürk’e 19 Eylül 1921’de Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmiştir. Sanatçı, 

bu resmi 1922 yılında yapmıştır. Sanatçının kurulmakta ve küllerinden 

doğmakta olan devletin, Yunan işgalinden yurdu kurtaran ve tüm uluslar gibi 

ulus olmayı, özgürlüğü hedefleyen bir halkın önderine; Mustafa Kemal 

Atatürk’e teşekkür amaçlı yaptığı bilinmektedir. Bu resimde sanatçı Atatürk’ü 

tebessüm ederek resmetmiştir. Resimde işlenen nesneler, simgeler anlamını 

yitirip geri planda kalırken izleyicinin gözleri bir çift mavi gözün 

gülümsemesinde takılı kalmaktadır. Bunca olayın ortasında resimdeki 

Atatürk, belki bunların getirdiği yorgunlukla dayanmıştır yanında duran 

sehpaya, sehven koymuştur elini beline, belki yorgunluğunu ifade etmektedir 

duruşuyla ama oturarak değil, dimdik ayakta… Ancak bilinmektedir ki Mihri 

Müşfik Hanım bir manzara ya da saray ressamı değildir, tarzıyla anlatımıyla 

dışavurumcu olan ressam, resminde kullandığı her şeyde bir anlatım 

saklamaktadır. Atatürk toprak üzerine serilen bir halıda, bir çadırda 

durmaktadır. Arkada görünen çadır da cepheyi yansıtmaktadır. Zira Ata’nın 

kapalı alanda yapılan resimlerinde genellikle saray ihtişamı resimlere 

yansıtılırken bu resimde söz konusu objeler bulunmamaktadır. Sehpanın 

üzerinde duran tüy kalemin zarifliğinin; yazışmaların hassasiyetini yansıttığı 

düşünülmektedir. Resmedilen dürbün; ileri görüşlülüğü, Ata’nın 

parmaklarıyla dikkat çektiği kâğıt sorunların savaş ortamında dahi bilgiyle 

çözülebileceğini göstermektedir.  

Yargı 

Bu resim Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez bir Türk ressam tarafından 

yapılan Atatürk portresi olduğu için önemli ve de değerlidir. Eser 
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yansıtmacıdır, aynı zamanda tarihsel ve evrensel bir özellik göstermektedir. 

Diğer bir yandan eser,  hem eğitsel, hem evrensel hem de resimsel öğreti 

değerleri açısından işlevseldir.  İlklerin ressamı olan Mihri Müşfik Hanım yine 

adını tarihe yazmayı başarmıştır. Çankaya Köşküne kabul edilerek Atatürk’e 

bizzat taktim etmiştir yaptığı resmi. Bu resim daha sonra barış sembolü olarak 

Balkan ülkelerinden biri olan Yugoslavya’ya gönderilmiştir. Dolayısıyla, 

yapılan bu eser yalnızca bir portre resmi olmanın ötesinde barışın simgesi 

niteliğini de taşımıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Sanat eğitiminde sanat eleştirisi yönteminin oldukça yaygın kullanımının 

olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, sanat eleştirisinin yalnızca bir eserin 

yüzeysel olarak yorumlanması değil eserin tüm detayları ile sanatçı, izleyici 

ve eser açısından farklı bakış açılarıyla sanat eleştirisi yapılmıştır. Özellikle 

kadın sanatçıların unutulduğu tarihimizden araştırmalar yapılarak Mihri 

Hanım’ın bu çalışmada yer alan en önemli eseri arasında “Gazi Mustafa 

Kemal Portresi” Feldmann’ın sanat eleştirisi yöntemiyle incelenmiştir. 

Sanatçının yaptığı bütün eserler birbirinden değerlidir. Ancak, o zamana kadar 

Mustafa Kemal Atatürk’ün herhangi bir sanatçı tarafından yapılmış bir resmi 

yoktur. Bu yüzden sanatçının,  yapmış olduğu “Gazi Mustafa Kemal Portresi” 

yapılan bu araştırma için önemli bir yön olmuştur.  Dolayısıyla, Mustafa 

Kemal Atatürk’ün ilk yağlıboya portresini yapan Türk ressam Mihri Hanım 

olmuştur. 

Bu yüzden Mihri Hanım’ın kadın bir Türk sanatçısı olarak kendisinin 

ve seçilen bu eserin önemi ve değeri sanat eğitimi ve sanat tarihi açısından 

özellikli ve nitelikli eser olduğunun sonucuna varılmıştır. 

26 Şubat 1886 yılında dünyaya gelen Mihri Hanım, toplumun batı 

kültürü ve yaşayışı doğrultusun da değişim geçirdiği bir dönem de çocukluk 

ve gençlik yıllarını geçirmiştir. Daha sonra Roma ve Paris’te öğrenim görmüş 

kadın sanatçı ve aydın kimliğiyle ülkenin gelişmekte olan sanat ve kültür 

hayatına “1914’te İnas Sanayi Nefise Mektebinin “  açılmasına  “başarılı ve 

yetenekli kadın ressamlarımızın yetişmelerine”  katkıda bulunmuştur. Okulun 

ilk müdiresi olma unvanına sahip olan sanatçı, eğitime getirdiği yeniliklerle 

de adını kalıcı kılmıştır.  

Bu yıllarda Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin iki kadın üyesinden biri 

olan Mihri Hanım, kendisi tarafından kurulmuş olan İnas Sanayi-i Nefise 

Cemiyeti’ne maddi kaynak sağlamak amacıyla, Şişli’deki evinde kişisel bir 

sergi düzenlemiştir. Atölyeye olağanüstü girişkenliği ile kadınlar 

hamamından modeller getirten Mihri Hanım, ilk kez kızların resim 

atölyesinde çıplak kadın model çalışmasının yapılmasını da sağlamıştır.  
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Dönemin tutucu ortamında, erkeklerin devam ettiği Sanayi-i Nefise 

Mektebinde bile çıplak modelden çalışmak türlü sıkıntılara yol açarken, 

İnas’ta böyle bir eğitimi düşünmek ve uygulamak onun cesur kişiliğinin bir 

yansımasıdır. Ayrıca arkeoloji müzesinden getirttiği torslarla da öğrencilerine 

erkek model çalışma olanağı sunmuştur.  Fakat; heykel de olsa çıplak erkek 

model çalışmaları o dönemde tepkiyle karşılanmış, Mihri hanım: “Hakkı 

aliniz var efendim, bir hanım mektebine bir erkek heykeli gitmiş, tabii doğru 

değil, ama biz ona bir peştamal takarız” diyerek durumu zekice 

çözümlemiştir.   

Sanatçının önemli diğer bir özelliği de ünlü şair Tevfik Fikret’in 

Aşiyandaki evinde portrelerini çalışmış, şairin ölümünden sonra da yüzünün 

maskını yaparak Türk sanatındaki bilinen ilk maska imza atmıştır.  Yine bir 

ilk olarak Vatikan’da, Papa’nın resmini yapan ilk Müslüman kadın ressam 

olarak tarihe geçmiştir.  

Özellikle hayatı boyunca sanat ve sanat eğitimi için çabalar gösteren 

Mihri Hanım ne yazık ki sanat eğitimi ve sanat tarihi alan yazınında yeterli 

değerin verilmediği ön görülmektedir. Mihri Hanım Türk resim sanatına 

büyük katkılar sunduğu için en azından mezarının vatan topraklarında yer 

alması için girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca, sanat ve eğitim 

sempozyumlarında  “Mihri Hanım” adına ulusal ve uluslararası sergi, yarışma 

ve kongreler düzenlenerek yeni kuşaklara ve tüm dünya ya Mihri Rasim 

(Müşfik) Açba tekrar tanıtılmalıdır. Hatta özellikle İstanbul’da “Mihri Rasim 

(Müşfik) Açba Müzesi” açılması için girişimlerde bulunulması ön 

görülmektedir. 
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KAMUSAL ALANDA 
MEDENÎLEŞME/LEŞEMEME 

MESELEMİZE DÂİR BİR GİRİZGÂH 
 

H. Aliyar DEMİRCİ 

 

 

 

Başlarken 

Rahmetli Kemal Daşçıoğlu’nu Pamukkale Üniversitesinde çalışmaya 

başladıktan bir süre sonra tanımıştım. Aynı fakültede bulunmadığımız için bu 

tanışıklık derinleşmedi. Kendisi az konuşmasıyla dikkatimi çekerdi. Mâmâfih 

sofrasında konuk oldum, otomobiline bindim. İnsanların birbirlerini 

tanımalarına vesile olacak vasıtalardan birinin yolculuk olduğunu söylerler. 

Ama bunlar her halde belki bir izlenim oluşturan kısa süreli yolculuklar 

değildir. Bu yazının motivasyonunu kısacık bir otomobil yolculuğu oluşturur.  

Bir on sene önceydi, Rahmetli Daşçıoğlu’yla müşterek bir ahbabımıza gitmek 

üzere gece sekiz sekiz buçuk civarında Bağbaşı yönüne gidiyoruz, yanımızda 

eşlerimiz de var. Topu topu onbeş dakika sürecek bir yolculuk... Kemal Hoca 

bir an trafikte hatalı bir davranış sergileyen bir şoföre dönük bir öfke 

patlaması yaşıyor. - Hocam polisi arıyorsun diyor. Oralı olmuyorum. Sesini 

yükseltiyor, ısrar ediyor. - Arasam ne yazar adam çekti gitti önümüzde bir 

trafik kontrol noktası yok, ben arayınca benim sözlerime istinaden aracı 

durdurup durdurmayacaklarını bilmiyorum, trafik müfettişi değilim sıfatım 

yok. O tarihte doçent unvanına sığınıp belki ikna edici olurum ama değer mi? 

dememe kalmadı. Sesini yükselti, o araç sahibi biz yolcuyuz. Çaresiz söylediği 

bir numarayı aradık; ama kimse çıkmadı. O mesele orada kaldı. Zamanla pek 

çok meselede titiz, disiplinli, kurallara riayet eden, riayet edilmesini isteyen 

takipçi bir insan olduğunu öğrendim. Sadece trafikte değil yemekte, sağlıkta 

…. Zaman zaman kendini yorma pahasına olsa da… Şehirde yaşamak kurallı 

bir hayata da tâbi olmak demekti, Kemal Hoca da bu hayata tâlipti. 
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Giriş 

Medeniyet üzerine çok yazıldıysa da medenîleşme hikâyemiz üzerinde az 

durulmuştur. Bu mesele hakkında ülkemizde çok az sayıda tarihçi, antropolog, 

sosyal psikolog ve sosyolog kalem oynattı.  Bu durumun biraz bizim 

meraksızlığımızdan biraz var olan verileri toplama, derlemedeki 

eksikliğimizden kaynaklandığını sanıyorum. Türklerin medenîleşmesi nasıl 

gerçekleşti?  

Medeniyet ve kültürümüzü Klasik Çağ için tasvir eden 

azımsanmayacak sayıda esere sahipsek de toplumun “medenîleşme sürecinin” 

nasıl şekillendiğini, gündelik hayatın bu süreçte nasıl değiştiğini, “medenî 

davranışın” nasıl oluştuğunu, farklı toplumsal tabakaların bu süreçteki 

etkileşimini, karşılıklı tesirlerini bir bütün içinde anlamaya dönük gayretler 

çok sınırlı kaldı. Açıkçası klasik dönemden modern döneme geçiş ve modern 

dönemin kendisi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir başka deyişle bir arada 

yaşama düzenine dâir kurallar nasıl şekillendi, nasıl değişti, merkezden 

taşraya nasıl yayıldı?  

Bunlardan “âdâbımuâşeret” yani görgü kuralları için özellikle ne 

söylenebilir? Arapça’da âdâb; usuller, esâslar muâşeret ise bir arada yaşama 

anlamındadır. İki kelimeyle bir terkip oluşturulmuştur.  Âdâbımuâşeret, “Bir 

toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen 

nezâket, saygı ve görgü kuralları” anlamına gelir1. Türkçe’de bugün 

“muâşeret” kelimesi yaygın bir şekilde kullanılmasa da 20. asrın ilk yarısında 

dilimizde vardır.  “Birlikte yaşayıp hoş geçinme, karşılıklı iyi ve güzel ilişkiler 

kurma” anlamına gelir2. Her ne kadar dilimizde karşılığı olmadığı 

düşünülüyorsa da kanaatimce Batı dillerindeki civility kelimesine en yakın 

anlamı, bu kelime verir. Muâşeretin ortaya çıkması için önce âdâbımuâşeretin 

oluşması gerekiyor. Âdâbımuâşeretsiz bir muâşeretten, görgü kuralları 

olmadan bir toplumsal geçimlilik durumundan bahsetmek güçtür.  

 

Medenîliğin Oluşumuna Dâir Sorular: 

Batı literatürü entelektüel merakları, ilgileri açısından bu konuda da elbette 

kıyas kabul etmez bir zenginliğe sahiptir. Birkaç basit örnek belki biraz fikir 

verebilir.  17. asır sonunda İngiltere’de görgü kuralları nasıl oluştu, çocuklara 

bu nasıl aktarıldı, saray görgüsü, şehirli görgüsüne nasıl dönüştü bunu 

 

 

1 http://www.lugatim.com/s/%C3%82D%C3%82BIMU%C3%82%C5%9EERET (1Ağustos 

2020). 
2  http://www.lugatim.com/s/mua%C5%9Feret (1 Ağustos 2020). 
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sorgulamak3, Avrupa üst tabaka kültürünün önemli bir unsuru olan düello 

müessesesini, Erken Modern Dönemde İngilizlerin bu müesseseyle ilişkisini 

medenîlik, nezâket ve şeref ekseninde ele almak4 böyle bir merakın ürünüdür. 

Batı’da “civility”nin şeceresini çıkarmak, bunu yaparken mesela Fransızlar’ın 

radikal bir devrim süreci yaşamalarına, aristokrasilerini tasfiye etmelerine 

rağmen, modern dünyada şehir görgüsü açısından dikkat çeken bir yere nasıl 

ulaştıklarına dâir cevaplar aramak aynı ilginin tezâhürüdür (Davetian, 2009).  

Burada temel bir eser mutlaka hatırlanmalıdır. Medenîliğin hayli karmaşık 

doğasına rağmen, sosyolog Norbert Elias’ın disiplinler arası çalışması Batı 

toplumunun uygarlaşmasını ele alır. Uygarlık Süreci sofra âdâbı ya da burun 

çekmek, yere tükürmek, kollarının yenine burnu sürmek, döşemelere 

tükürmek gibi bugün onaylanmayacak davranışları üst sınıfların nasıl terk 

ettiğini ve kişinin kendi benliği üstünde nasıl bir özdenetim kurduğunu, Orta 

Çağın sonunda aristokrasi ve burjuvazinin medenîliğin oluşumu sürecinde 

nasıl bir alışveriş içine girdiği gibi meseleleri açıklarken, teorik açılımlarıyla 

zikredilmeye değerdir.  

Kendi toplumsal yapımız açısından hep burjuvazinin yokluğu üzerinde 

düşünürken, aristokrasinin yokluğu (Osmanlı hanedanı istisnasıyla), bunun 

medenîleşme sürecimiz bakımından ifâde ettiği anlam üzerinde pek de 

durulmamıştır. Klasik Çağda büyük geleneği Enderun, medrese ve tekke 

kurmuştur. Osmanlı devlet sistemi içinde sarayla bağlantılı Enderun’dan 

yetişen ve taşraya çıkan bir sancak beyi, yüzlerce kişiden oluşan “kapı 

halkıyla” yani maiyetiyle bir sancakta ya da bir beylerbeyi eyalet merkezinde 

şehrin ileri gelenlerinin yaşama tarzı üzerinde nereye kadar ve nasıl bir rol 

modeli olmuştur? Tek bir okuldan yetişen bu devlet görevlileri, imparatorluk 

coğrafyasının her köşesinde şehir hayatına görgü açısından nasıl tesir etmiştir? 

Yatılı bir okul olan medrese kurumunda müderrisler, taşra şehir idâresinin en 

önemli parçası olan geleceğin kadılarına nasıl bir telkinde bulunmuşlar ve 

görgü kazandırmışlardır? Büyük bir ekseriyeti şehirlerde varlık gösteren 

tekkeler, şehir âdâbını nasıl etkilemiştir? Bir esnaf tarikatı olan ahilik kurumu, 

şehirle nasıl bir etkileşime girmiştir? Bütün bu mecrâların, kaynakların 

ortalaması olarak bir şehirde yaşamanın kuralları nasıl oluşmuş, görgü 

kuralları nasıl birikmiştir?   

Klasik çağ için bu mecrâlar söz konusu iken modern çağa geçildiğinde 

Tanzimat’la birlikte sivil bürokrasi çağında “yeni mekteplerden” mesela 

 

 

3 bkz.Anna Bryson, From Courtesy to Civility: Changing Codes of Conduct in Early Modern 

England, Oxford, Clerandon Press-Oxford Press, 2011. 
4 bkz. Markku Peltonenn, The Duel In Modern England, Civility, Polite and Honour,  New 

York, Cambridge University Press, 2003. 
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Mülkiye’den yetişen genç kaymakamlar, maarif müdürleri, geleceğin valileri, 

Mekteb-i Sultani kökenli üst düzey memurlar, Harbiye’den çıkma genç 

subaylar, istikbalin garnizon komutanları vb.leri görev yaptıkları yerleşim 

yerlerinde görgü, bir arada yaşama düzeni bakımından toplumun birikimine 

ne ilave etmişler, neye ya da nelere mesafe koymuşlardır? Geleneği temsil 

eden aktör ve yapılarla bu yeni unsurlar birbirleriyle nasıl bir etkileşime 

girmiş, görgü kuralları nasıl oluşmuş, şekillenmiştir? Batı’nın tesirinde 

Osmanlı modernleşmesinin görgü kurallarına dönük etkisine dâir bazı yeni 

araştırmalar varsa da5 alışverişi açıklamak, merkezde ve taşrada bu sürecin 

yansımalarını ortaya çıkarmak, Türk modernleşmesini bu yönüyle ele almak 

ciddi bir emeği gerektirir. Bu tablo tarihin, antropolojinin, sosyolojinin, 

psikolojinin bulgularıyla ancak açığa kavuşturulacaktır. Modern Avrupa ve 

Amerika, kendi medeniyetleri içinde şehir âdâbının nasıl tekâmül ettiğini 

anlamak için çabalamış, hatta başka toplumların geçmişine de bu maksatla 

eğilmiştir.  

Cumhuriyet dönemi ise geçişler, yaşanan bocalamalar, tezatlar, uyum 

süreçleri bakımından incelemeye değer bâkir bir sahadır.  Siyasi rejim 

bakımından yeni bir başlangıç olsa da 1923, medenîleşme sürecimiz 

bakımından bir milâd değildir. Bununla birlikte hükümetlerin, rejimlerin 

medenîleşme sürecini etkileme gücü hayli fazladır (Codevilla, 2009: 9).  

Örneğin bir Alman eğer ülkesini terk etmediyse bir ömür içinde beş farklı 

devri yaşama durumunda kalmıştır. Çocukluk yıllarını Wilhelm monarşisi gibi 

hayli nazik, tasavvur ötesi düzenli bir çevrede geçirip, gençlik yıllarında yine 

tasavvur ötesi enflasyonla sosyal bir kaosa sürüklenmiş Weimar 

Cumhuriyetinde yaşayan, daha sonra Nazi standartlarıyla yüz yüze kalıp, orta 

yaşlılık dönemlerinde ise Adeanuer Cumhuriyeti’nde ömrünü noktalayan bir 

kişinin hayatında ne tür alt üst oluşlar yaşamıştır? (Codevilla, 2009: 23-24).  

Medenîlik bir toplumun bir arada yaşama ve elbette yaşatma iradesini 

de içerir. Görgü kuralları bakımından bir standardı yakalamış, ama yaşatma 

iradesi bakımından eksik hatta sakatlanmış bir toplum medeni midir? Bu 

kurallara büyük ölçüde riayet eden hatta sanatla hemhal olmuş bir toplumun 

rahminden caniliği yaratan siyasi düzenler çıkabilir. Nazi Almanyası 

geçmişinden devraldığı görgüyü sürdürürken, yaşatma iradesi bakımından bir 

trajediye de sebep olmuştur. Ama bu kaotik, olağan dışı bir dönemdir ve 

bütüne teşmil etmemek gerekir. 

 

 

5 Fatma Nevin Meriç, Âdab-ı Muâşeret Osmanlı’da Gündelik Hayatın Değişimi, Kapı 

Yayınları, İstanbul, 2007;  Fatma Tunç Yaşar, Alafranga Halleri Geç Osmanlı’da Âdâbı 

Muâşeret, Küre Yayınlar, İstanbul, 2016. 
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Almanya’nın yaşadığı trajediyi yaşamasak da Türkiye Türkleri İkinci 

Meşrutiyet, Mütareke, Erken Cumhuriyet ve 1950 sonrasına bir ömür içinde 

şâhit olmuştur. Altmış yetmiş yıllık bir ömürde bazı safhalarda toplumun 

normalinin ne olduğu tartışmalı hale gelmiş, kimi alanlarda davranış 

bozuklukları eksik olmamıştır6. Bu geçişlerin de ötesinde asıl mesele göçle 

yaşanmıştır.  

Modern toplumun alâmet-i fârikası şehirleşmedir. Göçün idâresi özel 

bir başlık ister. Hükümetlerin bu süreçte göçü nasıl yönettikleri önem arz eder. 

Bilhassa yeni göçmenlerin şehir hayatının icaplarına uyumları, şehirdeki 

yaşama kültürü ve âdâbıyla etkileşimleri, medenîleşme hikâyemizi nasıl 

başkalaştırmıştır? Erken Cumhuriyet, medenîleşme sürecini tepeden tırnağa 

yönetmeye talip olup bir inşa süreci içindeyken, 1946’da demokrasiye geçiş 

süreci ortaya çıkan yapıyı nasıl etkilemiştir? Onun üzerine kırdan kente göç, 

başlı başına bir vaka olarak toplumumuz üzerinde görgü, usul, âdâb erkân 

açısından nasıl bir iz bırakmıştır?  Büyük resmi anlamak, çerçevelendirmek; 

tarihçilerin verileri ortaya çıkarmaları, bir bütünlük içinde sunmaları, 

monografiler kaleme almaları diğer sosyal bilimcilerin de bunu işlemeleri, 

gözlemleriyle birleştirmeleri, yorumlamalarıyla mümkün olacaktır. Bugün 

dahi yaşları 60 ve sonrasında olanların hayat hikâyeleri, köyden şehre göç 

sonrası uyum süreçleri için hayli zengin malzeme sunmaktadır.  

Bu vb. meraklar, ilgiler, araştırmalar; bugünkü Türkiye’de trafikte 

insanların birbirlerine olan muâmelesine, toplu taşıma araçlarındaki karşılıklı 

davranışına, alışverişte kuyrukta sıraya tâbi olma alışkanlığına, sokak, park, 

bahçe temizliğine, apartman site genel kurulundaki konuşma âdâbından, 

parlamentoda parlamenterlerin birbirlerine karşı davranışlarına varıncaya 

kadar, ortak alanları paylaşmaya dâir problemleri, kamuya açık bütün 

alanlarda ilişkileri anlama, varsa değişimi takip etme ve mümkünse değişimi 

yönetmeye velhâsıl medenîliğe dâir bilincimizi açık ve uyanık tutmaya dönük 

ipuçlarını içerir. Bir başka deyişle metnin girişinde zikrettiğimiz 

“muâşeretimizin” zeminini keşfetmeye bizi götürür.  

 

Medenîleşme,  Muâşeret, Civility   

Medenîleşme insanların birbirleriyle olan ilişkilerini, barışçıl, birbirine 

saygı gösteren bir vasatta sürdürebildikleri, iletişime geçtikleri, konuşma ve 

anlaşma âdâbına, karşılıklı güvene, işbirliğine dayanan bir süreçtir. Bunun 

meyvesi “muâşerettir”, “civility” dir ve bu pasif bir saygı ve nezâketten çok 

 

 

6 Bu geçiş dönemlerinden birine dâir kıymetli bilgiler içeren bir araştırma için bkz. Zafer 

Toprak, Türkiye’de Yeni Hayat, İnkılap ve Travma 1908-1928, Doğan Kitap, İstanbul, 2017. 
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aktif bir sosyalliktir (Thiranagam, Tobias, Forment, 2018: 158). Modern 

zamanlarda bir toplumun muâşerette (civility) belli bir düzeye gelmesi, 

milletleşme sürecini tamamlamasıyla mümkün olur. Millet tek başına bir 

bayrağın, bir dilin, bir vatandaşlığın benimsenmesiyle teşekkül etmez. Siyasal 

vatandaşlık konunun bir tarafıdır diğer tarafında bir görgü, âdâbın oluşması 

zorunludur. Bunu zarurî kılan şehirleşmenin kendisidir. Şehir âdâbına dâir 

bazı kurallar vardır ki hukuk kurallarının sağladığı maddî müeyyidelerle 

çiğnenmesinin önüne geçilmeye çalışılır. Diğer bir kısmını hukuk kuralları 

korumaz ama ayıplama gibi manevî müeyyidelerle bunlar işlerlik kazanır. Bir 

toplum bunlardan mahrum kaldığı, bu hassasını yitirdiği nispette “işleyen, 

geçimli bir toplum” olmaktan uzaklaşacaktır. 

Şehir âdâbına uyulduğu düzeyde, asgarî müşterekler oluşur. 

Muâşeret/civility tekâmül etmiş toplumlarda olur. Tekâmül kelimesi kemâl 

kelimesinden gelir. Kemâl kelimesinden sıfat olarak kâmil kelimesi de 

üretilmiştir. Kâmil olgun anlamına gelir. Dolayısıyla her evrilme, dönüşme 

kemale doğru olmaz,  muâşeret/civility bir kemal bulma sürecidir, zaman 

içinde meydana gelir. 

Latince kökenli civility kelimesi, İngilizce’de civic, civil, civilian, 

civilized, civilization, civics kelimeleriyle akrabadır, elbette city (şehir) ile 

ilişkilidir. Dikkat çekicidir ki nezâket de (urbanity) şehirlidir. Tıpkı eski 

Yunanca kökenli olmasına rağmen İngilizce’de kullanılan polity (siyasa), 

politeness, politics (siyaset), polis kelimelerinde olduğu gibi (Weber, 2017: 

33).  

Osmanlı Türkçesi’nde de Arapça’daki medine şehir, kasaba, belde 

anlamına gelmektedir, medeni, medeniye şehre mensup anlamını da 

içermekte, 1840’lı yıllarda şehre ait olan, şehirden olan kişi anlamında medeni 

kelimesine rastlanmaktadır. Hatta medeniye kelimesi vatandaşlık anlamında 

kullanılmıştır. Batı dillerinde citizenship kelimesiyle kelimenin türetilmesi 

bakımından bir benzerlik de burada dikkat çeker (Demirci, 2019: 35). 

1930’larda medeniyet kelimesi yerine zorlama bir şekilde uygarlık ve uygar 

kelimesi muhtemelen ilk yerleşik Türk kavmi olan Uygur kelimesinden 

çağrışım yoluyla uydurulmuştur7. Özel isim alınmış, cins isim yapılmış, uygar 

ve uygarlık dışında bir kelime türetilmemiştir.  

Şehirler, insanları toplumsal ilişki kurmaya zorlayan birimlerdir. 

Ulaşım, alışveriş, işyeri hayatı bunu zarurî kılar, modern hayat bireyi ne kadar 

atomize kılarsa kılsın, sokağa adım attığı andan itibaren kurallı hareket etmesi 

gerekir. Normatif olarak, kişi kurallara uyduğu nispette mesafe alır, kuralların 

 

 

7 https://www.nisanyansozluk.com/?k=uygar 
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mevcudiyeti bir toplumu uyumlu, saygılı, işleyen, değer yaratan bir topluma 

dönüştürür. İşleyen bir trafik, kavga eden değil birbirine karşı saygılı, konuşan 

bir toplum, çalışan, müzakere eden ve çıktı üreten bir parlamento, muâşeretle 

ile mümkündür. Bu birikim bir arada yaşamanın basit kurallarıyla başlar. 

Şehir hayatı köye, kırsala göre yoğun, kurallı bir hayatı içerir ve elbette 

kamusaldır,  işbirliğini gerekli kılar. Köyün sınırlı, nisbî işbirliğine, nisbî 

bağımsızlığına kıyasla şehir, insanı hayatın küçük moleküler birimlerini daha 

büyük birimlere bağlar. Fakat bağlantı devam ettikçe atomlar ve moleküller 

arasındaki yapışkanlık zayıflar (Friedman, 2002: 17). Şehirdeki görgü 

kuralları ve sözünü ettiğimiz anlamıyla muâşeretin oluşumu, aslında kırdan 

kente göç edenlerin şehir görgüsüne, âdâb ve sosyal kurallarını algılamaları, 

benimsemeleriyle ilgilidir. Burada kasaba birimi aslında sosyolojik olarak 

önemli bir fonksiyon görür.  Kasaba köy-kent ikiliğinin arasına dikilen ve ikisi 

arasındaki akışta terminal hizmeti veren (Bora, 2005: 41),  köyde yaşayanların 

nispeten daha kurallı bir toplumu, farklı bir görgüyü bilmelerine vesile olacak 

birimdir. Bir ilçedeki banka şubesi ya da hastane, sıraya girmeyi, bir park 

yasağı otomobili her yere park edemeyeceğinize işaret edecektir.  Bir asır 

öncesinin dünyasında bu öğrenme sürecine daha farklı basamaklardan 

başlamak gerekir. 

 

Fransa’da Köyden Kasabaya Değişim: 

Köy toplulukların en seyrek ve basit şekli olduğu için muâşeret âdâbı da ona 

göre sınırlıdır (Ali Kâmi’den naklen Üstel, 2009: 178). Modernlik bir disiplin 

ve âdab sağlama projesi olup (Öğün, 2010: 15) milli devlet çağında bütün 

ülkeyi kapsayacak hedeflere sahiptir, bu disiplin ve âdâbın teşekkülü bir 

organizasyon becerisini ve hijyen bilgisini gerektirir. Sanayi çağı öncesinde 

geleneksel toplumlarda ulaşım şebekesinin yetersizliklerinden dolayı devlet 

organizasyonları yaygın ve kapsayıcı değildir, bu yapılar kentlerin dışına 

köylere kadar uzanamaz. Kırsal alanlarla kentsel alanlar arasında kurulan 

bağlar, teknolojinin sağladığı imkânlarla modern zamanlarda güçlenmiştir. 

Yerleşim yerlerinde yaşama standartları seviye kazanmıştır. Buna dâir 

Fransa’dan örnek vererek meseleyi biraz daha açacağım: 

Ortaçağdan sonra Batı Avrupa şehri hayat standartlarını geliştirmiş, 

temizlik, organizasyon açısından kendisini yenileyebilmiştir. III. Cumhuriyet 

Fransası’nda  (1870-1914) Fransız eğitim sisteminin hedeflerinden biri de 

Fransa kırsalını Paris’le bütünleştirmek olmuştur. Döneme ait profesyonel 

seyahat yazılarında, eğitim müfettişlerinin raporlarında 1820’lerden 

1900’lerin başına, köylerin bir kısmının hayli geri olduğunu anlatmak için 

kullanılan kelimeler; mağara adamı, vahşi, pasaklı gibi sıfatlardır. Konuşulan 

dilin bir kelimesini anlamayan çocuklar tasvirlerde eksik olmamıştır. Eğitim 
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sistemi, “Fransa’ya ve Fransızca’ya dâir bilgiler, hemen etrafındaki cemaatin 

ötesinde bir yasal ve kurumsal yapıyı öğretmek fikri” ile çalışmıştır. 1870-

1871 seneleri arasında İçişleri Bakanlığı yapan Gambetta, köyü ekonomiyle 

kültürle şehirle ve elbette şehir kültürü üretme bakımından çağında önde gelen 

Paris kültürüyle birleştirme gerekliliğinden söz etmiştir (Weber, 2017: 34).  

1830’larda şehirlerle bağları zayıf geniş kırsal kesimler onlarca yıl 

sürecek bir değişime maruz kalır.  Köylülerin köy hayatı içinde de istifâde 

edecekleri bedensel hijyen, temizlik alışkanlıkları, toplum ve ev içindeki 

davranışlara tesir edecek bir eğitim verilmeye başlanmıştır. Okulları 

yaygınlaştırmak ve devamı sağlamak suretiyle kaba saba, sert, vahşi 

davranışlar yumuşatılmıştır. Yeni görgü kuralları, yabancıların nasıl 

selamlanacağı, nasıl kapı çalınacağı, başkalarının yanında nasıl düzgün 

davranılacağı, yellenmek ve geğirmek gibi iki kaba davranışın açık açık 

yapılmasının yanlışlığı, bunun edebin bir parçası olduğu orada öğretilmiştir. 

Resmi raporlar eğitimin girdiği köylerle diğerleri arasındaki farkı 

belirginleştirir (Weber, 2017: 438).  

Bireysel temizlik kuralları dışında çevre açısından daha geniş etki 

yaratacak önlemlerin yerleşmesi, bu ülkede bir asırlık mücadeleyle 

gerçekleşmiştir.  Kasaba ve köy sokaklarına doğal gübre bırakılmasından, 

hâcetini sokakta görme “alışkanlığına” varıncaya kadar kamu sağlığını 

ilgilendiren pek çok konuda belediyeler ve sağlık görevlileri bu mücadeleyi 

vermiştir. 1894’te çıkan bir kanalizasyon kanununun etkili olması zaman 

almıştır (Weber, 2017: 321). Kasabalar, köylerle şehirler arasında ara bir 

halkadır. Kasabaların bu süreçte değişmesi için merkezi otorite hayli 

çabalamış, bunda da başarılı olmuştur (Weber, 2017: 324) . Bu sadece 

temizlik, hijyenle sınırlı değildi. Kamu güvenliği ya da sağlığını tehlikeye 

düşüren beşerî zaafları fazlasıyla içeren ritüelleri ortadan kaldırmak için 

mücadele edilmiştir. Örneğin emniyet güçleri, vaftiz, düğün, geçit alayı ve 

şenlik kutlamalarında çeşit çeşit silahların havaya boşaltılması âdetiyle 

mücadele etmiştir. Bir taraftan para cezaları, hapis cezaları uygulanırken diğer 

tarafta bu mücadelede, bu âdetleri olağan karşılayan yerel yetkililer de ikna 

edilmeye çalışılır (Weber, 2017: 500-502).  Yoğun bir mücadeleyle okul, 

belediye dolaylı olarak askerlik yükümlülüğü, kasaba birimini şehre 

yaklaştırır, Fransa taşrasının eli yüzünü toparlamasına vesile olur,  

temizlikten, kamu sağlığına ve güvenliğine geniş bir yelpazede bu mücadele 

verilmiştir. Daha farklı başlıkları da içerecek şekilde benzeri bir mücadele, 

şehirlerde de yürütülmüştür.  
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Türkiye’nin Karmaşık Bilinmeyen Hikâyesi    

Türkiye’de köy, kasaba ve şehir arasındaki geçişleri bu nazarla ele almanın 

güçlüklerini yukarıda ifâde etmiştik. Türk modernleşmesinin ilk evreleri 

ekonomik açıdan ülkenin problemler yaşadığı bir döneme tekabül eder. 

Üstelik Osmanlı coğrafyasının küçülmesi sebebiyle yaşanan göçlerin yanı sıra 

tehcir ve daha sonra mübadele de eklenince Türkiye köyleri ve kasabaları 

birden fazla alt üst oluşu yaşamış, ülke ekonomik açıdan uzun süren bir 

mahrumiyetle yüz yüze kalmıştır. Bunları yaşarken modernlikle tanışması ve 

modernliğin disiplin ve edebine bunun sağladığı avantajlara ulaşması 

güçleşmiştir. İnkılaplar çerçevesinde köylerin, kasabaların kılık kıyafet gibi 

boyutlarıyla bir zorlamaya muhatap olduğu bilinmektedir8. Bu yerleşim 

birimleri gündelik hayatın akışı içinde 1920’ler, 1930’lar, 1940’larda disiplin 

ve âdâb açısından nasıl etkilere maruz kalmıştır? Bunu verilerle ortaya 

koymak bakımından eksiklerimiz çoktur. 

 Türk edebiyatında sosyal konuların izlerini süren Karpat’ın (1923-

2019) araştırması meselenin bu boyutunun edebiyatta karşılığının olmadığı 

izlenimini vermektedir (Karpat, 1961). Bununla beraber sonraki yıllarda 

kaleme alınan eserlerde dikkat çekici ipuçları vardır. Kemal Tahir’in (1910-

1973), bir Köy Enstitüsünün kuruluş serüvenini anlattığı romanda (Bozkırda 

Çekirdek-ilk baskı 1967) tecrübeli bir Enstitü öğretmeni, yardımcısına Orta 

Anadolu’da kurulacak bir enstitünün müstakbel öğrencileri için talîmat 

verirken önce temizlikten başlar.  “Muslukların açık bırakılmamasını sıkı sıkı 

tembih edeceğiz çocuklara… Bundan daha önemlisi: Şuraya buraya büyük 

aptes etmemelerine bakacağız.  Eden olursa üstlerini kapattıracağız 

kendilerine…Evet ilk işimiz çöp çukurları açmak… dikkat edeceğiz, yere 

sümkürmesinler.. sonra da ellerini üstlerine silmesinler…Aslında şıklığa 

meraklıdır hemen hepsi. İmrenirler. Saçlarını tararlar sık sık. Bu 

eğilimlerinden tutup yola getireceğiz…(2007: 276).”  

Kır böyleyken şehirlerin yanı sıra bazı kasabalarda 1930’larda, 

1940’larda açılan parkların, devlet memurlarının ve eşrafın daha fazla istifâde 

ettikleri, nezih mekânlar olması için özellikle çabalanmış olması dikkate 

değer. İyi bir gözlemci olan romancı yazar Tarık Buğra (1918-1994), bir 

kasaba romanı olan Yağmur Beklerken’de (ilk baskı 1981) arka planda bunu 

yansıtır. Muhtemeldir ki kasaba kendi dinginliği içinde yaşarken, geçmişten 

tevarüs ettiği görgüyle modernliğin taşıyıcısı devlet memurlarının telkinlerini 

 

 

8 Aydın Çine’nin Akçoba kasabasında yaşayan 101 yaşındaki Dudu Akalın’ın anlatımına göre 

1930’larda köye gelen jandarmalar erkeklerin şalvar giymeyi bırakması için gördükleri 

şalvarlıların şalvarlarını bıçakla kesip bu kıyafetlerin giyilmesine engel olmaya çalışmışlardır 

(mülakat: 24.01.2020).  
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ve icraatlarını uyumlulaştırmaya çalıştırmış, çelişkiler yaşamış, tezatlara 

sürüklenmiştir. Yine burada Halkevlerinin nasıl bir fonksiyon gördüğü 

araştırılmaya değerdir. Yararlananların çoğunun halktan olmadığı dikkate 

alınırsa (Şimşek, 2002: 222) ahâli için özellikle kasaba Halkevlerinin nasıl bir 

görgü modeli olduğu araştırmaya değerdir.  Esâsen yukarıda da ifâde edildiği 

üzere kasaba bilhassa 1950’lerden önce, şehirle köy arasında bir terminal olma 

vasfıyla bölge bölge nasıl tesirlere yaratmıştır, bu yönüyle de ele alınmalıdır. 

Şüphesiz okul tıpkı Fransa’da olduğu gibi taşra insanını, eğitimsiz 

kesimleri dönüştürücü etkilere sahiptir ve sadece siyasal yurttaşlığın 

kazanılmasına hizmet etmez.  Ders kitaplarına bakıldığında rüştiyelerde 

okutulacak Musahabat-ı Ahlakiye Sıhhıye, Medeniye, Vataniye ve İnsaniye 

başlıklı kitapta (1914) “sokakta yere tükürmek caiz değildir, el ile sümkürmek 

kadar iğrenç bir şey olmaz” uyarıları buna örnektir.  (akt. Üstel, 2009: 82-83)  

Ama aynı kitabın içinde, sokakta durup konuşmak katiyen caiz değildir, 

sokakta hızlı konuşulmaz, hızlı gülünmez, fena lakırdı söylenmez uyarıları 

kamusal alanın edebinin, âdâbının bunlarla sınırlı olmadığını hatırlatır. Bugün 

böyle bir kitap yazılacak olsa cep telefonuyla sokakta, balkonda hele de toplu 

taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmanın uygunsuzluğuna dâir uyarılar 

başta yer alır, şehir içi ya da şehirlerarası yollarda arabalardan atılan sigara 

izmaritleri, meşrubat şişeleri, sigara paketleri bilumum atık, piknik yerleri, 

parklar, okul bahçelerinde gıda ambalajları vd. hatırlatılır. Erken Cumhuriyet 

döneminin benzeri içerikteki ders kitapları sadece siyasî bir yurttaşı değil 

“medenî” bir yurttaşı işaret etmiş, kamusal alanda topluluk içinde nasıl 

davranılacağına dâir uyarılar sürmüştür (Üstel, 2009: 322).  Bu yönde uygun 

davranış kodlarının ne olduğu ders kitaplarında özellikle telkin edilmiştir. 

1929 Türkiyesi’nde “vatandaş yerlere tükürme! Yere tükürmek ailene, 

hemşehrine, vatandaşına, insanlığa karşı bir suikast, bir cinayettir.” 

kelimelerinin geçtiği afişlerle karşılaşmak mümkündür9.  Dönemin 

güçlüklerine Ankara’dan örnek vermek mümkündür: 

Göç açısından istisnaî bir süreci yaşayan Ankara, başkent olarak ilan 

edilmesinden dolayı 1950’den önce gözle görülür nüfus artışına maruz kalır, 

iş bulmak için gelen yoksul köylüler Cumhuriyet modernliğinin santrali 

olacak bu şehirde büyük tezatların yaşanmasına sebep olur. Matbuat Umum 

Müdürü Zekeriya Sertel, köylülerin boş arsalarda hayvanlarıyla ve 

çocuklarıyla beraber yaşadıklarını, düzgün yatakları bile olmadığını, geceleri 

arabaların üzerinde geçirdiklerini ve arabaları ve hayvanlarıyla şehre 

girmelerinin yasak olduğunu nakleder (akt. Dölek, 2019: 69). Uzun görev 

 

 

9  http://gecmisgazete.com/haber/vatandas-yerlere-tukurme- 22 Mart 1929 Cumhuriyet 

[12.6.2020]. 
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süresinden (1929-1946) ve otoriter tutumundan dolayı  neredeyse Ankara’yla 

birlikte hatırlanan Vali Nevzat Tandoğan, Atatürk Bulvarı’nda köylü 

kıyafetiyle ya da sarhoş dolaşmaya izin vermemiş, ağaçlara zarar verilmesini 

affetmeyen bir asayiş siyaseti uygulamıştır (Dölek, 2019: 84) . Yanında reis 

muavini olarak Mustafa Adli Bayman, valinin şehrin kırsal özellikler 

göstermemesi, bir başkent kimliği kazanması için fikr-i takip içinde 

çabaladığını anlatır: 

“Açık bırakılan sulama muslukları kapatılacak, fakat yanı başında 

diğerleri açılmış olacak, su almak veya içmek bahanesi ile taşla patlatılan boru 

onarılacak fakat yanında diğer bir boru patlatılacak, tebevvül [idrar yapma] ile 

kirletilen duvar dipleri temizlenecek fakat diğer duvarın dibi telvis edilecek 

[kirletilecek], köprü altı mevadı gaitadan tathir edilecek [temizlenecek], fakat 

diğer yamaçların kirletilmiş olduğu görülecek ve ilahiri böyle devam edecek. 

Halk terbiyesi, hak görgüsü ile mücadele çok zor başa çıkamıyoruz. Tandoğan 

bu mütalaalara karşı cevaben günahlarımızı silkmeyelim, halkı 

ayıplamayalım, çocuğunu terbiye edemeyen babalar kusurludur (Dölek, 2019: 

68) cümleleriyle sebat edilmesini istemiştir.  

Tandoğan’ın şehir görgüsü kazandırmak için sebat etmekle birlikte bir 

belediye başkanı olarak imar kurallarının uygulanmasında aynı titizliği 

göstermediğini ve şehrin imar planının tek imzayla delil deşik edilmesinin 

sorumlusu olduğunu ekleyelim (Demirci, 2020). 

Bugün Türkiye şehirlerinde sokakta sümkürene tesadüf etmek zayıf 

ihtimalse de tükürenlerle karşılaşmak Anadolu’da ihtimal dışı değildir. Elbette 

süreç geriden ele alınmalıdır. Banarlı 1950’li yıllarda İstanbul’da şehirli 

görgüsünde bozulmaya dikkat çeker. Mesela bir maç sonrası stadyumun 

boşalmasını, bir belediye otobüsünde genç yolcuların bir bayana dönük 

kabalıkları vb.lerini anlatırken İstanbul terbiyesinin erozyona uğradığını 

hatırlatır (Banarlı, 1986: 157-183). Türkiye’de şehirlerin köylüleşmesinin, 

köylülerin şehirleşmesinden daha hızlı cereyan ettiği izlenimini paylaşan bir 

Amerikalının gözlemlerini 1970’lerin başında Ş. Mardin de teyit eder 

(Mardin, 1992: 272); hatta, bunu ülkemizde elit devşirme ve yetiştirme 

modelinin çöküşüne bağlar ve bir tür elitsizleşmeden söz eder (Mardin, 1992: 

276).  Yine burada bir hatırlatma yaparak özellikle ilk dönemde şehirli, 

inkılapçı zümrelerin köylüye yaklaşımının otoriter olduğunu unutmamak 

gerekir (Mardin, 1992: 356). 

1950’ler ve sonrasında iki tür dinamik etkili olmuştur, köyün ve 

kasabanın ürettiği toplumsallıkların içinde yer alan bireyler, şehre göç ettikten 

sonra bu toplumsallıklarla bağları zayıflamış, yeni toplumsallık biçimlerine 

de dâhil olamamışlardır, onların sosyal kontrolünü sağlayacak manevî 

müeyyidelerden mahrum kalmaları durumu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 
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şehre göç etmeden önce kendilerine toplumsallaşma, kimlik, korunma ve 

destek, dayanışma, bağımlılıklar ve yükümlülükler sağlayan geniş sülâle 

ilişkilerini varsa aşiret bağlarını (Ünsal, 1995: 129) şehirde belirgin bir şekilde 

sürdürmeleri, şehir görgüsüne katılmalarını yavaşlatmış, bu toplumsallık 

biçimleri dağıldığında da yerine ikame bir toplumsallık biçimi bulamamaları, 

onları anomiye düşürmüş, kuralsızlık bir şahsiyet olarak kendilerini 

tamamlamalarına engel olmuş, toplumda tedricen “bireycileşme” yaşanmıştır. 

Bu süreçlerin yoğunluğu şehirlilerin, göç edenler üzerinde müessiriyetini, 

etkinliğini ve toplumsal kontrolü, denetleme gücünü, intibak ettirme gücünü 

yitirmesi olmuştur.  

Kaldı ki şehirlerin en modern tabakalarına mensup olanların şehir âdâbı 

açısından her zaman ideali temsil ettiğini söylemek güçtür. Çok iyi özel 

okullarda okuyan Murat Belge’nin (1943- ), kendi temizlik telakkisi hakkında 

giriştiği muhasebe dikkat çekicidir. 1961 senesinde 18 yaşında öğrenci 

değişim programı çerçevesinde bir sene ABD’de bulunan yazar, bir hafta sonu 

araçla bir grup arkadaşıyla gezmeye çıkar. Bir kasabadan başka bir kasabaya 

geçerken yediği dondurmanın ambalajlarını pencereden atar. Amerikalı 

arkadaşları irkilir, Belge’nin kelimeleriyle ona sanki “maymunmuş” gibi 

bakar, “Napıyorsun dediler bana, ‘attım’ dedim. Çünkü benim Türk vatandaşı 

olarak sorumluluğum bizim mekânı temiz tutmak. Bizim mekân da sınırlı; 

otomobilin içi. Karton kutuyu atacaksın dışarı. Ama dışarıda orman var. 

İnsanlar da orman kirlendi diye sinirlendiler. O zamana kadar ormandan 

sorumlu olacağım hiç aklıma gelmemişti. O ormanın bana ait 

olabileceği…Ormanı kirletmesinler diye ben gözeteceğim. İşte kamu orman. 

Özel vatandaş da kendisini ondan sorumlu hissediyor (Belge, 2003: 16-17)”. 

Şehir ve temizlik konusunda aileden intikal bir çevre bilincine de sahip 

olmayan ama tam bir burjuva olarak kabul edilecek Belge’nin aslında bu 

yönüyle ortalama Türk insanını temsil ettiği, ancak kendisini kritik etme 

becerisine sahip olduğu söylenebilir. 

Şüphesiz bir görgünün oluşması için, fiziki bir yeterlilik lazımdır,  

yukarıda sözünü ettiğimiz organizasyon bilgisinin ve bunu düşünceden 

eyleme geçirecek bir kapasitenin olması icap eder.  Ancak Türkiye şehirleri 

göçe hazırlıksız yakalanmıştır. 1950 sonrasında “Kasaba ölçeğindeki 

kentlerimiz endüstri ürünleriyle, su, yol, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık 

altyapılarını yenilemek fırsatını bulamadan göçmen kitlelerinin yükünü 

çekmek zorunda kal[mış]  (…) Kapitalist ve sosyalist dünyanın hiçbir gelişmiş 

ülkesinde bu hızla büyüyen kentlerin sorunlarını çözümleyecek bir yönetim 

düzeni bulunamamıştır.” (Güvenç, 2002: 23). Türkiye’nin 1980’li yıllarda 

gerçekleştirdiği mahalli idâre reformu, belediyelerin eline görevleriyle orantılı 

bir gelir geçmesini sağlar. 1980’li ve bilhassa 2000’li yıllarda ekonominin 

nispeten daha iyi olduğu kesitlerde, Türkiye şehirleri alt yapı ve üst yapı 
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açısından geçmişe göre önemli mesafe almıştır, kanalizasyon, park ya da yol,  

kaldırım ya da peyzaj düzenlemesi açısından 1970’ler ve öncesinden fersah 

fersah ileridedir. Buna mukabil şehir görgüsü açısından aynı hızla 

ilerlememiştir, bazı başlıklarda gerilediği bile söylenebilir. Bunun bir kısmı 

elbette farklı dönemlerde gerçekleşen çarpık şehirleşmenin sonucudur, konut 

politikası ve imar kuralları, açıkçası insanların bir görgüde buluşmasına imkân 

vermemiştir. Bunun bir yansıması da her halde trafikte karşımıza çıkar.  

 

Medenîleşme ve Trafik  

Refah seviyesinin yükselmesine paralel otomobil sayısı artmış, şehirlerin 

vaktinde bu trafiği düşünerek planlanmamış sokakları ve caddeleri bu yükü 

kaldıramaz hale gelmiştir. Bu trafik âdâbının yazılı kurallarının en merkezi 

yerlerde bile ihlal edilmesi sonucunu doğurmaktadır.   Burada bu satırların 

yazarı da dâhil olmak üzere yüzde yüz kontrollü bir hayat yaşadığımız 

söylenemez. Işık ihlali, hız ihlali, park ihlali yapma ihtimalimiz vardır. 

Felsefeci Ahmet İnam (1947-) kendisini dışarıda tutmadan trafikte bizlerin 

bambaşka insanlara dönüştüğünden bahseder (İnam, 2006: 165-166).  

Kanaatimce Türkler için binek “atın”, sanayi öncesi cemiyet hayatında 

yeri neyse bugünkü Türkiye’de de otomobil aynı konumdadır. Motorlu araçlar 

öncesi dönemde çarşıda pazarda binek atını bağladığı gibi otomobilini de 

yakınına bırakmak, park yasağı olan bir yere park etmekten çekinmemek, 

kaldırıma çıkarmak, yürümek istememek ama bunu yaparken kime nasıl mâni 

olduğunu hiç düşünmemek hayat pratiğimizin bir parçasıdır. Otomobille 

aramızdaki ilişkiyi “kutsal binek” olarak karikatürize eden romancıya hak 

vermemek elde değildir (Artel, 2013: 85-93). Otomobil kendisine sokaklarda 

bulduğu yer bakımından avantajlıdır. Yaya kaldırımlarının üstüne çıkabilir, 

park edilmez levhalarının dibine uzanabilir, otobüs duraklarına sokulabilir. 

Çok uzak olmayan bir geçmişte Denizli’de bir belediye başkanının şehrin belli 

caddelerinde yaşlılar, çocuk arabası sürenler için kaldırım yüksekliklerini 

hayli düşürüp kilit parke taşlarıyla döşemesi sonrasında bu alanların araçlar 

için park yerine dönüşmesine karşı isyanına bakıldığında, üst yapı insanî 

standartlara getirilse bile toplumun buna uyumunun özel şartları olduğu 

görülür10.   

Son senelerde otomobilin yeni görgüsüzlüklere alet edildiği rahatlıkla 

söylenebilir. Sevgilisinin doğum gününü kutlamak, evlilik teklifi yapmak, 

aşkını ilan etmek için caddede, bulvarda çok sayıda araçla yol kesmek, 

 

 

10 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bu-araclarin-camini-kirin-19592669   [haber tarihi: 

03.01.2012] 
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sonrasında meşalelerle ya da havai fişeklerle bunu kutlamak, sonra bunu 

internette teşhir etmek, şehir içinde emniyet şeridini kapatma pahasına 

konvoyu durdurup halay çekmek11, bir sevinci, mutluluğa bütün şehre mâl 

etmek adına seyir halinde araçlardan renkli dumanlar çıkaran meşaleler yakıp 

klakson çalıp, yetmezse bir de tabanca sıkmak, otomobilin ya da motosikletin 

egzozuna ilaveler yaparak dikkat çekmek için gürültü yapmak, asker 

uğurlama törenlerini çığırından çıkarıp drift atmak, bu maksatla caddeleri, 

bulvarları kapatmak12, sadece görgüsüzlük değil aynı zamanda suç olmakla 

birlikte, duymaya alıştığımız davranışlardır. Bu yeni davranışların Avrupa 

şehirlerine bile taşınması mânidardır ve müsamaha ile karşılanmamaktadır13. 

Otomobil bir statü sembolü,  ait olunan veya olunmaya çalışılan tabakanın bir 

simgesidir (Tekeli, 2009: 114), hızlı bir zenginleşme mümkündür, ama şehir 

âdâbına aynı hızla intibak mümkün değildir.   

Trafik âdâbına aykırı bu davranışlar son derece mütevazı araçlarla da 

gerçekleştirilebilmektedir.  Buhar gücünün keşfinden önce köyde ya da 

şehirde atla ve yayan gerçekleştirilen düğün alayları, askere uğurlama 

merasimleri satın alma gücünün artmasıyla birlikte otomobille icra edilmeye 

başlamıştır. Konvoylarda, mutluluğumuzu klaksonlarla da gösteririz. 

Şehirlerin daha düzgün, daha bakımlı daha nezih caddeleri konvoy 

güzergâhının parçasıdır. Ama bu güzergâhların sâkinleri için hafta sonlarında 

hele de düğün mevsiminde sayısız konvoyla bir eziyete dönüştüğünü fark 

etmeyiz.  Son senelerde görünüşte dindarlaşmayla beraber bazı sünnet 

düğünlerinde konvoya bir de mevlithan eklenmiş, otomobil üzerinden 

hoparlörle canlı yayınla, cadde cadde ilahilerle bu âdet başkalaşmıştır, 

bununla birlikte sonuçta toplumsal kesimler arasında bir fark olmadığı da 

görülmüştür.  

70 sene önce 1950’lerin başında Türkiye’de motorlu araç sahiplerinin 

gösteriş eğilimleri, klakson yasağını gündeme getirmiştir. Klakson çalıp 

gösteriş yapmak revaç bulunca İstanbul Valisi getirdiği yasakla bunun önüne 

geçmiş, Ankara ve diğer büyük şehirlerde uygulama yayılmış, ancak bu 

yetkilerin o tarihte vilayete bağlı olan belediye zabıtasının elinden alınmasıyla 

bir boşluk oluşmuştur (akt. Tekeli, 2009: 152), sonrasında problem sürmüş 

olmalı ki yirmi sene sonra 1970’de Ankara ve İstanbul’da motorlu araçların 

 

 

11 https://www.sondakika.com/haber/haber-otobanda-halay-ceken-dugun-alayi-gorenleri/  

haber yayın tarihi:01.10.2013 erişim: 1.05.2020 
12 https://www.birgun.net/haber/drift-yapan-ates-eden-asker-konvoyuna-23-bin-lira-ceza-

303905 haber yayın tarihi: 09.06.2020  
13 https://www.haberturk.com/belcika-da-otobanda-misket-oynayan-turklere-flas-ceza-

2002606 haber yayın tarihi: 06.06.2018 
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klakson çalma yasağına uymalarına dâir bir kampanya bile düzenlenmiş, 

“bugün klakson çalmayacağım”, “klakson çalmayınız, uyuyanları 

düşününüz.” ibaresinin yer aldığı bez pankartlar sokaklara gerilmiştir14.  

Sorokin’in dikkat çekici bir tespiti burada karşılığını bulur. Kültür 

olguları yukarı tabakalardan aşağı tabakalara, büyük şehirlerden köylülük 

bölgelere “uygarlaşmış” denilen gruplardan “uygarlaşmamış” okuma 

yazmasız gruplara geçer,  aşağı sınıflara, köylü nüfusa ve okumasız yazmasız 

gruplara, hammadde olarak değil, tamamlanmış bir ürün olarak girer ve orada 

öyle işler (Sorokin, 1972: 251). Makine kullanmanın katı bir disiplini vardır, 

Batı Sanayi Devrimiyle birlikte bunu bir bedel de ödeyerek, öğrenerek 

yaşamıştır (Kahraman, 2014). Otomobilin Türkiye’ye aslında tüm sınıflar için 

tamamlanmış bir ürün olarak girdiğini düşünürsek yaşadığımız problemin 

mahiyetini daha iyi anlarız, o disiplini içselleştirmemiz zaman almaktadır. 

Onun için maddî müeyyideleri tavizsiz uygulayarak, kurala uygun hareketi 

sağlayabiliriz ki bunların alışkanlığa dönüşmesi yakın gelecekte zor 

görünmektedir.  

Medeniyet bir inanç ve ahlak nizamıdır (Özakpınar, 1997). Kur’an ve 

hadisler açısından “kul hakkına riayet” bir üst prensiptir. Kültürümüzde bu 

prensibe hassasiyeti gösteren hikâye ve menkıbeler sayıca hiç de az değildir. 

Bu geçmişte halk katlarının inanç ve telakkilerinde konunun ne kadar 

önemsendiğini gösterir. İster trafikteki ihlallerimiz isterse temizlik gibi 

alanlarda çevreye verdiğimiz rahatsızlıklar olsun hepsi kul hakkının ihlalidir. 

12. yüzyılda ünlü din adamı Gazali (vefatı: 1111) İhyaulumiddin, din 

ilimlerinin ihyası başlıklı meşhur eserinin “iyiliği yaymak, kötülüğü önlemek” 

başlıklı bölümünde şunları yazar:  

Yol kenarlarına yolu daraltacak, gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde 

hayvan bağlamak, muhtesibin [zabıtanın]engellemesi gereken bir ‘münker’dir 

[çirkin ve yasak eylemdir], Sadece inme-binme ihtiyacını karşılayacak kadar 

bırakılabilir. Çünkü yollar ortak faydalanma alanlarıdır. Dolayısıyla hiç kimse 

oraları -ihtiyacı kadarının dışında- kendi özel menfaati için kullanamaz. Bu 

konuda uyulması gereken kural, adet olarak yollar hangi ihtiyaçlar için 

açılıyorsa onların dışında başka ihtiyaçlar için kullanmamaktır.” 

Bu yazılanları sanayi çağında otomobillere uyarlayabiliriz. Bir din 

adamı olarak Gazali’nin bu konuları başlı başına mesele edip 12. asırda ele 

alması dikkat çekicidir (Çağrıcı, 2018). Ülkemizde dinin görünürlüğü artmış 

olsa da bunun öze dönük bir yöneliş olmadığı açıktır. Muaşeret insana saygıyı 

 

 

14 https://www.youtube.com/watch?v=lXMP7qrnB9s  Erişim: 1.04.2020 
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amaçlar. Kul hakkı prensibi üzerinden işlenen bir dindarlık, geniş kitlelerin 

vicdanlarında yaratacağı etki bakımından önemli imkânlar sunar.  

 

SONUÇ: 

Muâşerete, karşılıklı konuşmaya, anlaşmaya, ünsiyete dayanan bir toplum, 

herkesin birbirini sevdiği bir toplum ya da herkesin birbirine saygı duyduğu 

bir toplum değildir, esâsen bunu beklemek de doğru olmaz, ama herkesin bir 

diğerine saygı göstermesi için çaba sarf ettiği bir toplumdur (Thiranagam, 

Kelly, Forment 2018: 159). Muâşeret (civility) üst bir değerse onun alt 

başlıklarından biri görgü kurallarıdır. Görgü kurallarının varlığı toplumsal 

uyumu sağlamak için yeter şart değildir, ama asgarî şarttır. Bu kuralların 

ortaya çıkması, bir toplum tarafından benimsenmesi zaman alır. Görgü 

kurallarını öğretmekte geçmişte aile ve diğer toplumsallıklar başlıca 

fonksiyonu üstlenmişken, modern zamanlarda okul ve iletişim araçları bu 

görevi devralmıştır. Son yirmi yılda Türkiye’de devlet, okul öncesi eğitime 

önemli kaynak ayırmıştır, kendi şahsi gözlemlerime ve aile tecrübeme 

bakarak bu eğitimin o yaş grubunda iyi neticeler verdiğini öne sürebilirim. Bu 

kazanımlara rağmen, ilkokullar aynı tesiri uyandırmakta o derece başarılı 

olamamakta, ortaokullar ve liselere gelindiğinde bu tesir daha da 

azalmaktadır. Şüphesiz bu evrelerde çocukların/gençlerin okul dışı mecrâlarla 

etkileşime geçmesinin hissesi çoktur. Okul, rakipleri karşında 20. asrın ilk 

yarısındaki gücünü son çeyrekten itibaren kaybetmiştir. 

Yine 2008 senesinde yayına başlayan TRT Çocuk kanalındaki yayınlar 

ortalama bir görgünün çerçevesini oluşturmak bakımından faydalı bir adımdır. 

Anaokullarıyla bu kanalın yayınları birbirini tamamlamaktadır. Bununla 

birlikte zaman içinde televizyon portallarının da devreye girmesiyle Batı 

menşeli özel çizgi film kanallarını bir başka görgü bileşeni olarak devreye 

girmiştir. Mesela ender kullanabileceğimiz iğrenç kelimesinin sıklıkla bu 

mecrâdaki kanallarda duymak mümkündür.  

Bir toplumda görgü kurallarını korumak özel bir gayret gerektirir, 

görgü kuralları olmadan muâşereti (civility) düşünmek mümkün değildir. 

Postmodern zamanlarda görgü âdab, edeb bakımından iletişim araçlarından 

kaynaklanan tehdit büyümektedir. 20. yüzyıl sonu itibarıyla Amerikan 

filmlerinde salon komedilerinde aşırı şiddet, seks, cinsellik gibi pek çok büyük 

olumsuzluğun yanı sıra artık tiksindirici olan da rahatlıkla paylaşılmaktadır 

(Mestrovic 1999: 196).  Amerikan çizgi film kanallarında ve yapımlarında da 

kaba ve tiksindirici olana yer verilmektedir. (Mestrovic, 1999: 225). Bunun 

popüler kültür vasıtasıyla dünyanın diğer kısmını etkilediği aşikârdır. 

Yeni zamanlarda sosyal medya da bu işin dolaylı bir parçasıdır. Bu 

mecrâ üzerinden kişinin ev haline ve mahrem olana, her yaş grubundan insan 
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çabuk seri bir şekilde ulaşır, bu durum muâşereti korumak açısından bir 

avantaj değildir. Ev hallerimizi anonimleştirmek kamusal alanı çözer, eritir. 

Teknolojideki değişim kültür değişmelerini beraberinde getirir, teknoloji 

görgünün oluşmasına yardımcı olabilir. Beledî hizmetlerin kalitesi artıkça 

temizliğin kamusal alanda görünürlüğü artar. Yol kalitesi trafik güvenliğini 

sağlamada önemli bir işlev görür. Ama nihaî olarak iş insanda biter. 

Batı dünyası trafik âdâbını içselleştirmiştir. Teknolojinin en gelişmiş 

ürünü sosyal medya kullanımında bir âdâbın teşekkül etmesi için çaba sarf 

etmektedir. Ülkemizde iki alanda da meseleler eksik değildir. Trafikte 

Türkiye, bir Hindistan ya da İran değildir. Ama Batı Avrupa standartlarını 

yakalayamamıştır. Sosyal medya âdâbı ise hiç teşekkül etmemiştir. Temizlik 

konusunda ise Singapur seviyesine gelmek güçse de belediye hizmetlerinin 

bazı şehirlerimizde hayli iyileşmesi ve şehrin tümüne yayılmasına rağmen 

şehir sâkinlerinin bu hizmetlere uyumlu hareket etmelerinde ciddi eksiklikler, 

kusurlar vardır. Nüfusu belli bir seviyenin üstünde olan şehirlerimizde 

ilçelerin büyükşehir hudutları içine alınmasıyla,  merkez ilçelerdeki hizmetler 

taşra ilçelerine de ulaşmaya başlamıştır. Taşrada alt yapı ve üst yapıda 

değişimin ileriki yıllarda ne tür sosyal sonuçları olacak ve bu davranışlara 

nasıl yansıyacaktır, bunu zaman gösterecektir.  

“Civility” kavramını tanımlamak güçtür, varlığından çok yokluğunu 

fark etmek daha mümkündür (Boyd, 2006: 863). Bir toplumda sosyal ilişkiler 

görgü kurallarının benimsenmesi halinde güçlenir, bunların istikrarlı bir 

şekilde sürmesi öncelikle bu kurallara riayet etmemizle mümkün olur. Sürekli 

özen gösterilmemesi hızlı kayıplara sebep olur. Bu kuralları muâşerete doğru 

tırmanan merdivenin ilk basamaklarına benzetebiliriz.  Basamaklarda 

aşınmalar olabilir ama bunların kırılması sıhhat alâmeti değildir. Sonuç olarak 

ülkemizde insana saygıyı ve geçimli bir toplumu dinî ve lâdinî bütün 

kaynaklar, imkânlar seferber edilmeden sağlamak güç gözükmektedir. Maddî 

müeyyidelerin titizlikle uygulanması, manevî müeyyidelerin sürekli 

hatırlatılması halinde muaşerete dâir davranışlar bireyler tarafından 

içselleştirilebilecektir. 
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FİNANSAL PİYASALARDA YATIRIM 
KARARLARI VE YATIRIMCI 

DAVRANIŞI 
 

Hakan AYGÖREN* 

 

İnsanoğlu tarihin başlangıcından bu yana yaşadığı hayatı düzenleme ve 

yapılandırma içine girmiştir. Zamanını düzenlemek için takvimler oluşturmuş, 

saati icat etmiş ve buna bağlı olarak günlük yaşantısını ve faaliyetlerini bir 

düzene koymaya çalışmıştır. Bireylerin toplum halinde yaşayabilmesi, 

karmaşanın engellenebilmesi için hukuk sistemi ve buna bağlı olarak 

bürokratik yapıyı oluşturmaya çalışmıştır. Bilgiyi dahi bir düzene sokmak için 

kitaplar, makaleler, kütüphaneler vb. altyapıları oluşturmuştur. Ancak, düzen 

için bu kadar çabaya rağmen, insanoğlu hala bazı doğal, sosyal ve toplumsal 

olayları anlamakta zorluk çekmektedir. Temelde doğa, sosyal olaylar bir 

düzensizlik içermektedir. Bu nedenle, oluşturulan yasaları yorumlayabilmek 

için bir hukuk sistemine ihtiyaç duymakta, doğayı anlayabilmek için ise fen 

bilimlerini kullanmak durumundayız. İşte bu noktada ekonomik olaylar da, 

benzer özellikler göstermektedir. Ekonomi alanında çalışan, kafa yoran çoğu 

entelektüeller borsada hisse senedi fiyatlarının nasıl değiştiğini anlamaya 

çalışmakta, faiz oranlarının, sermaye akımlarının, enflasyonun, uluslararası 

ticaretin toplumların refahını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Çalışmalar 

daha çok gelecekle ilgili kestirimler yapabilmek için modeller kurmak üzere 

yoğunlaşırken, karmaşık ve karışık olan düzensizliği basite indirgemek için 

varsayımlarda bulunarak oluşturulan modeller literatüre sunulmaktadır. 

Acaba, bu tür varsayımlar ile oluşturulan modeller gerçek ekonomik davranışı 

ne kadar temsil edebilmektedir? Bu sorunun cevabı çok basit değildir. 

Günümüze değin, birçok araştırmacı teoriler ve modeller oluşturmuş ve bu 

modeller gerçekleşen davranışlar ile test edilmiş ve birçoğu başarısız 

kestirimleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. 

Özellikle, finansal piyasalar için oluşturulan modellerin birçoğu 

kestirim yapabilme gücü açısından yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. 

Varsayımlarını, rasyonel yatırımcı davranış çerçevesine oturtan, yatırımcı 
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psikolojisini ihmal eden bu yaklaşımlar günümüzde de eleştirilmektedir. Bir 

başka ifade ile finansal piyasalarda yer alan yatırımcıların yatırım kararlarını 

alırken akla dayalı, sunulan modelleri kullanarak davranış sergileyecekleri 

beklenmektedir. Finansal literatürde dönüm noktası olarak görülen Modern 

Portföy Teorisi (MPT) Markowitz (1952) tarafından ortaya atılmış ve 

yatırımcı davranışının rasyonel olduğu, Normal Dağılım1 davranışı gösterdiği 

ve tesadüfi yürüyüş (random walk) kuramına uyduğu varsayımında 

bulunmuştur. MPT, belirli bir getiri seviyesi için minimum riski sağlayan 

portföy çeşitlendirme kavramını ifade eder. Daha sonra MPT çerçevesinde, 

Shapre (1964), Lintner (1965) ve Mossin (1966) tarafından eş anlı olarak 

Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modeli2 (SVFM) geliştirmişlerdir. SVFM 

hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde yatırımcılara sunulan önemli bir 

katkı olarak kabul edilebilir. Ancak, unutulmamalıdır ki, model karmaşık bir 

sistemi basite indirgeyen varsayımlar üzerine inşa edilmiştir.3 Finansal 

piyasalarda fiyat hareketleri davranışlarını inceleyen çalışmaları belirli bir 

döneme ait bölümünü Cootner (1964) bir araya getirerek yayınlamıştır. SVFM 

finansal piyasalarda rasyonel yatırımcı davranışının bir standardı haline 

gelmiştir. Aynı şekilde, benzer varsayımlar üzerine kurulu olan  Black and 

Scholes (1973)  Opsiyon Fiyatlama Modelini, Ross (1976) Arbitraj Fiyatlama 

Teorisi'ni (AFT) geliştirmişlerdir. Tüm bu modelleri kucaklayan Fama (1970) 

tarafından literatüre sunulan Etkin Piyasa Hipotezi4 (EPH) sermaye varlıkları 

fiyatlarının piyasaya gelen yeni bilgiye göre şekilleneceğini, rasyonel 

yatırımcıların elde ettikleri yeni bilgiye göre fiyat sevilerini belirleyeceklerini 

varsaymaktadır. EPH insan psikolojisini ihmal etmektedir. Bu nedenle, finans 

literatüründe her geçen gün başarısız olması nedeniyle, eleştirilmektedir. 

Günümüzde ise akademik literatürde eleştirilen, yatırımcıların 

piyasalardaki yatırım kararlarını verirken objektif ve rasyonel davrandıkları 

varsayımı artık profesyonel yatırımcılar tarafından da eleştirilmektedir. Şöyle 

ki, yatırım kararları süreçlerinde rasyonellik dışı davranışlar korku, güven, 

panik, cesaret gibi duygular etkili olabilmektedir. Bu çerçevede, akademik 

çevrelerde de, yatırımcıların rasyonel davranmayabileceği tartışılmaya 

 

 

1 Normal dağılım ve tesadüfi yürüyüş kuramı ile ilgili geniş bilgiler temel istatistik 

kitaplarından edinilebilir. 
2 Sermaye Varlıkları işletmelerin fon sağlamaları için ihraç ettikleri kıymetli evraklardır. 

Menkul kıymetler olarak da bilinmektedirler. En bilinen menkul kıymete hisse senetleri örnek 

olarak verilebilir. 
3 MPT ve SVFM modellerinin varsayımları hakkında geniş bilgi finansal yönetim kitaplarından 

elde edilebilir. 
4 EMH, zayıf etkin, yarı-güçlü etkin ve güçlü etkin piyasalar şeklinde üç farklı sınıflandırmayla 

tanımlanmaktadır.  
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başlanmıştır (Kahneman ve Riepe, 1998). Yatırımcıların büyük kazançlara 

verdikleri tepki ile büyük kayıplara verdikleri tepki birbirinden farklıdır. 

Örneğin, bir şirkete yatırım yapıldığı düşünülsün bu şirketin 1.000.000 TL 

tutarında kazanç sağlama olasılığını %90 ve kazanç sağlamama olasılığının 

da %10 olduğu bilinsin böyle bir yatırımdan 900.0005 TL kazanç 

sağlanabileceği yatırımı yapan tarafından beklenmektedir. Bir başka 

yatırımcı, bu yatırıma 850.000 TL ödeyerek satın almak isterse, yatırımı yapan 

rasyonel davranıp riske katlanmadan teklifi kabul edecektir. Öte yandan, aynı 

yatırımın 1.000.000 TL kaybettirme olasılığı %90 ve kazanç sağlamama 

olasılığının %10 olması durumunda yatırımı yapan 900.000 TL bir kayıp 

beklentisinde olacaktır. Bu durumda bir başka yatırımcı 850.000 TL kendisine 

ödenmesi durumunda yatırımı devralmak istediğini teklif etse, ilk yatırımcı 

buna evet demeyecek ve daha riskli olmasına rağmen 850.000 TL karşılığında 

yatırımını devretmeyecektir. Bu insanoğlunun algılama ve muhakeme 

kapasitesini irdeleyen kognitif psikoloji alanında çerçeveleme etkisi olarak 

bilinmektedir. Bu nedenle, rasyonel yatırımcı davranışı üzerine kurgulanan 

finansal modeller gerçek davranış kestirimlerinde eksik kalabilmektedirler.  

Finansal piyasalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı Bachelier’in 

(1900) çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmalar daha çok yatırımcıların 

rasyonel davranış sergilediklerini kanıtlamaya yöneliktir. Ancak, ilk olarak 

Osborne (1964) hisse senedi piyasası için olasılık yoğunluk fonksiyonlarını 

oluşturduğunda yaklaşık olarak bir normallikten söz ederken dağılımın uç 

noktalarında beklenenin üzerinde hareketlerin gerçekleştiğini vurgulamıştır. 

Bu durum rasyonel davranış varsayımının ihlal edilebileceğinin bir göstergesi 

olarak ilk kez tespit edilmiştir. Mandlebrot (1964) pamuk fiyat değişimlerinin 

dağılımını normal dağılım ile mukayese etmiş ve kuyruklarda beklenenden 

daha fazla gözlem sayısı olduğunu vurgulamıştır. Mandlebrot (1964) bu tür 

davranış gösteren fiyat hareketlerini sonsuz varyansa sahip olduğunu 

belirterek bu davranış şeklini “Stable Paretian” dağılım olarak adlandırmıştır. 

Aygören (2005) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) piyasa fiyat 

davranışlarının yapılan çalışmaların sonuçları ile benzer olduğunu tespit 

etmiştir. Finansal piyasaların sistematik olmayan ve karmaşık olan bu yapısı 

akademisyenlerin ve yatırımcıların piyasalara farklı bir bakış açısıyla 

yaklaşmalarına neden olmuştur. Fractal geometrinin gelişmesiyle birlikte, 

karmaşık ve kaotik yapıya sahip olan piyasa davranışları daha net ortaya 

çıkarılmaya başlanmıştır (Mulligan, 2000, Mulligan, 2003, Peters, 1991). 

Şekil 1’de Panel A yatırımcı davranışlarının gerçek verilerden elde edilen 

 

 

5 Bu yatırımdan beklenen kazanç (0,90*1.000.000 TL + 0,10*0) 900.000 TL olarak 

hesaplanabilir. 
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analizler sonucu normal dağılımdan farklı olduğunu ve Panel B ise 

gözlemlenen verilerin frekanslarının normal dağılıma göre farklılığını 

göstermektedir. Şekil 1’de görülen davranış şekli yatırımcılar çerçevesinde 

rasyonel davranış biçimi için kabul edilen davranış şeklinden sapmalar 

göstermektedir. Bu bağlamda, Peters (1991,1994) tarafından temeli 

oluşturulan Fractal Piyasa Hipotezine (FPH) ilgi finans literatüründe giderek 

artmaktadır. 

 

Şekil 1. Hisse Senedi Getirilerinin Frekans Dağılımı ve Fiili ve Varsayılan 

Frekanslar Arasındaki Sapma ve Normal Dağılım Guan (2019) 
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Fractal geometri karmaşıklığın ve kaotik yapının geometrisidir. Euclid 

geometrisi doğayı simetrik nesnelere dönüştürürken (bir noktaya, bir doğruya, 

iki boyutlu bir düzleme ya da üç boyutlu bir şekle) Fractal geometri ise 

simetrik olmayan, karmaşık sistemleri irdelemektedir. Bu çerçeveden 

yaklaşıldığında, ekonomi alanında modelleme yöntemleri ile ilgilenen 

ekonometri bilimi gelecekle ilgili kestirimlerindeki hata paylarının 

büyüklüğünün nedeninin rasyonel davranış varsayımının gerçek yatırımcı 

davranışını temsil edememesinden kaynaklandığı üzerinde durmaktadır. 

Fractal yapılar, parçaların bütünüyle benzerlik göstermesi nedeniyle piyasa 

davranışının uzun dönemli hafızasıyla ilgili önemli bilgiler sunabilir. Ayrıca, 

finansal piyasalarda fractal analiz geleneksel risk ölçüm yöntemleri dışında 

risk değerlemesi için bir alternatif olabilir ve farklı yatırım fırsatlarının 

değerlendirilmesinde yardımcı olur (Aygören, 2008).  

Finansal bir varlığın davranışının belirlenmesi o finansal varlığın 

yatırımcısına sağlamış olduğu getiri üzerinden gözlemlenir. Yüzdesel olarak 

ifade edilen getiri finansal varlıklar ile ilgili tüm bilgileri taşımaktadır. 

Dolayısıyla, bu bilgiler tüm etki alanlarına açık olabilir. Bir başka ifade ile bu 

bilgiler doğal afetler, ekonomik göstergeler, insan psikolojisi gibi faktörleri 

içermektedir. Bu nedenle, finansal analizlerde finansal varlık getirileri temel 

veri kaynağı olarak kullanılır. Bu verilere bağlı olarak da, modellemeler 

üzerinde durulur. Bu noktada gözlemlenen getiri veri davranışları 

modellemeler açısından önem arz eder. Davranış biçimini gerçek hayata 

uygun şekilde belirleyemeyen modeller ise başarısız olmaktadır. 

Etkin piyasa hipotezinde finansal varlık getiri davranışlarının normal 

dağılım davranışı gösterdiği varsayımı üzerine kurgulanmıştır. Ancak, bu 

varsayımın finansal piyasalarda yatırımcı davranışına uygun olmadığı 

görülmüş bu nedenle fractal piyasa hipotezi ortaya atılmıştır. Gözlemlenen 

getiri verilerin davranışlarının tespiti için birçok yöntemden söz edilebilir. 

Ancak, karmaşık ve kaotik bir davranışın tespit edilebilmesi için Hurst (1951) 

bir parametre geliştirmiş ve bu parametre daha sonra finans literatürüne Hurst 

üsseli olarak geçmiştir.  

Tablo 1 zaman serilerinin fractal yapısı ile ilgili sınıflandırmayı 

göstermektedir. Tablo 1’e göre Hurst üssel sayısının, 0<H<0.5, olması 

durumunda zaman serisinin davranışı devamlı olmayan, ortalamadan sapma 

gösteren ve negatif serisel korelasyona sahip olan bir davranıştır ve böyle bir 

durum pembe gürültü olarak adlandırılmaktadır. H’ın, 0,5<H<1 arasında 

olması durumunda ise zaman serisi davranışı devamlılık arz ederken bir 

trendin oluşmasını sağlamaktadır. Bu tür bir davranış ise siyah gürültü olarak 

adlandırılmaktadır. H=0,5 olması normal dağılımın geçerli olduğu gösterirken 

H=1 Cauchy dağılım özelliklerine sahiptir Aygören (2008).  
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Tablo 1. Zaman Serilerinin Fractal Sınıflandırılması 

DAVRANIŞ BİÇİMİ RENK HURST ÜSSEL SAYISI 
((H) 

Devamlılığı olmayan, 
Ortalamadan sapan, , 
negatif serisel korelasyona 
sahip 

Pembe Gürültü 0<H<0,5 

Normal Dağılım (Gaussian 
Süreci) Brownian Hareketi, 
wiener süreci 

Beyaz Gürültü, 

 Kahverengi 
Gürültü 

H=0,5 

Devamlı, Trend zorlayan, 
Hurst süreci 

Siyah Gürültü 0,5<H<1 

Cauchy süreci, Cauchy 
dağılımı 

Cauchy Gürültü H=1 

Kaynak: Mulligan, (2003)  

 

Yapılan birçok çalışmada, finansal varlık getirileri davranış şeklinin bir 

trend izleyen Hurst süreçlerine uygun olduğu tespit edilmiştir (Aygören 2005, 

Aygören 2008, Mandlebrot 1964, Mulligan 2001, Mulligan 2004). Bu 

nedenle, yatırımcıların normal dağılım varsayımlarına dayandırılan modeller 

çerçevesinde yatırım kararlarının alınmasının yanıltıcı sonuçlar verebileceği 

üzerinde durulmuştur. Araştırmacılar mevcut modellerin yeterli 

olamayacağından yola çıkarak ya bu modellerin geliştirilmesi gerektiği 

üzerinde durmakta ya da gerçek yatırım davranışlarına uygun yeni modellerin 

oluşturulması gerekliliğini vurgulamaktadırlar.  

Finans literatüründeki bu gelişmeler günümüzde davranışsal ekonomi, 

davranışsal finans alanlarının gelişmesine neden olmakta, insan psikolojisinin 

yatırım kararlarında önemli ve ana faktörlerden biri olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu nedenle, birçok araştırmacı bu alana ilgi duymakta 

yatırımcıların doğru karar alabilmesinde öncü olabilecek modelleri 

geliştirmek için çalışmaktadır. Ancak, modellerin oluşturulması bu modellerin 

test edilmesi için daha alınması gereken mesafe bulunmaktadır.    
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3.3. DİL VE EDEBİYAT 
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FUZULİ'NİN LEYLÂ İLE MECNÛN 
MESNEVİSİNDEKİ EĞİTİCİ VE 

ÖĞRETİCİ ÖGELER* 
 

Cemal BAYAK** 

 

Antik çağlardan itibaren bütün edebî geleneklerde eğitici ve öğreticilik 

kaygısının çok önde olduğu ve bu anlayışın 19. yüzyıl başlarına kadar devam 

ettiği görülmektedir.1 Şiirin düzyazıya göre çok daha önde olduğu bu 

dönemde, okuyucuyu eğlendirirken eğitme, edindikleri tecrübe, bilgi ve 

düşüncelerini gelecek nesillere aktarmanın şairlerin öncelikli amaçlarından 

olduğu görülmektedir. Bu dönemden sonra özellikle Batı edebiyatlarında bu 

düşünce gerilere düşse de özellikle İslam toplumlarında eskisi kadar kuvvetli 

olmamakla beraber günümüze kadar devam ettiği görülmektedir.  

Kültürler arası etkileşimin çok hızlandığı günümüzde birçok gelenek 

Batı kültürü karşısında asimile olmama direnci sergileme çabasındadır. 

Toplumların ayakta kalabilmeleri de kültürel geleneklerini 

sürdürebilmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu amaçla birçok geleneğin kendi 

geçmişine yönelerek, oradan kendi benliklerini Batı karşısında ayakta tutacak 

dayanaklar devşirmeye çalıştığı görülmektedir.  

Birçok gelenekte olduğu gibi Batı kültürünün Türk kültürü üzerinde de 

özellikle 19. yüzyıldan itibaren etkisini giderek artırdığı görülmektedir. Diğer 

geleneklerde olduğu gibi Türk dünyasında da Batı kültürü tarafından asimile 

olmamak için arayışların başladığı görülmektedir. Bu arayışta kendi 

benliğimizi ve kimliğimizi gelecek nesillere aktarabileceğimiz unsurları 

bulmak için, bunları bugünlere taşıyan edebi metinlere yönelinmesi 

kaçınılmazdır. Bu metinler arasında hayatı çok çeşitli yönleriyle yansıtan 

 

 

* Bu yazı Uluslararası Mitoloji Sempozyumu'nda, (Ardahan Üniversitesi, 2-5 Mayıs 2019) 

sunulan "Mitolojik Aşk Hikayelerinden Fuzûlî'nin Leylâ İle Mecnûn Mesnevisinde Eğitici ve 

Öğretici Ögeler" isimli bildirinin genişletilmiş şeklidir.  
** Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 

cbayak@pau.edu.tr 
1 Zeki Karakaya, “Öğretici ve Eğitici Edebiyat Üzerine Bir Deneme”, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 11, Samsun 1998, s. 77-78. 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

 

982 

mesnevilerin diğerlerinden çok daha fazla kültürel malzemeyi bize aktardığı 

görülmektedir. 

Mesneviler kültür birikimimizi günümüze taşıyan eserlerdendir ve 

Leylâ ile Mecnûn, Yûsuf u Zelîha ve Hüsrev ü Şîrîn mesnevilere en çok konu 

olan hikayelerdir. Klasik şiirimizde bu aşk hikayelerini anlatan çok sayıda eser 

kaleme alınmış ve bu hikayelerin kahramanları bu gelenekte en çok anılan 

isimler olmuşlardır. Divan şiirinde Leylâ ile Mecnûn hikayesi tasavvufî aşkın 

ifadesinde istihdam edilmesi dolayısıyla bu hikayelerden farklı bir yere 

sahiptir. 

Leylâ ile Mecnûn hikayesinin kaynağı Arap edebiyatıdır ve Hicri I. 

yüzyılın ikinci yarısında öldüğü kaydedilen ve asıl adı Kays olan Mecnûn'un 

yaşadığı ıstırap dolu aşkı dile getirmektedir. Bu hikaye daha sonra diğer 

müslüman milletlerin edebiyatlarına da geçmiştir. Arap edebiyatı hikayeyi 

gerçekçi bir tarzda işlerken, Fars ve Türk edebiyatları konuyu romantik bir 

yaklaşımla ele almışlardır. 2 

Arap edebiyatında Kays'a ait dağınık bir halde bulunan rivayetleri ilk 

defa Gence'li Nizamî (1140-1204) 1188 tarihinde manzum ve düzenli bir 

hikayenin konusu olarak ele almıştır. Nizamî konuyu edebi metne 

dönüştürürken Arapça kaynaklarda geçen bir çok unsuru kaldırmış, çöl 

motifinden başka hemen hemen hiçbir şey bırakmamıştır. Ali Nihad Tarlan bu 

değişikliklerin gayesinin hikayeyi daha çarpıcı hale getirmek ve bir takım 

ibretler sergilemek olduğunu, ilk "reng-i tasavvuf"un da onun tarafından 

hikayeye dahil edildiğini ve bu hikayeyi daha sonra kaleme alanların ona çok 

şey borçlu olduğunu kaydetmektedir.3 Hikayeyi Nizamî'den sonra kaleme 

alanlar da bu konuda farklı düzenlemeler yapmışlar ve ona yeni motifler ilave 

etmişlerdir.4 

Bunların bir kısmında Mecnûn'un yaşadıkları eflatunî aşkın en güzel bir 

örneği olarak ele alınmakla beraber çoğunluğu konuya tasavvufî öğretilerin 

işlenmesi ve bir kişinin mecazî aşktan ilahî aşka yükselişinin örneği olarak 

yaklaşmışlardır. Leylâ ve Mecnûn, zamanla Arap, Fars ve Türk 

 

 

2 Ali Nihad Tarlan İslam Edebiyatında Leylâ ve Mecnûn Mesnevîsi, İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1922; Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tez No: 1, 

s. 1 (Mukaddime). Hikayenin Arap edebiyatındaki şeklinin detaylı özeti için bk. Tarlan, age., 

s. 14-26. Hikayenin Arap edebiyatındaki menşei üzerindeki değerlendirmeler için bk. Alessio 

Bombaci, “The History of Leylâ and Mejnûn”. Leylâ and Mejnûn by Fuzûlî. London: George 

Allen & Unwin Ltd., 1970, s. 11-112.  
3 Tarlan, age., s. 157.  
4 Konu ile ilgili 20'den fazla Türkçe manzum eser kaleme alınmıştır; bunlar için bk. Agah Sırrı 

Levend, Arap Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş 

Bankası Yay., 1959. 
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edebiyatlarının en çok tanınan aşk kahramanları olmuş ve bu edebiyatlarda en 

çok kullanılan mazmunlara dönüşmüşlerdir. 

Türk edebiyatında bu konuyu işleyen eserler arasında en çok Fuzûlî'nin 

eseri beğenilmiş, hikaye adeta onunla özdeşleşmiştir. Bu ıstırap dolu aşk 

hikayesi ile ilgili çalışmaların çoğunluğu da onun kaleme aldığı eser üzerinde 

yapılmıştır. 5 

Fuzûlî'nin bu acıklı aşk hikayesi üzerinden okuyucuya eğitici, öğretici 

bir çok düşünceyi vermeye çalıştığı ve hayat tecrübesini onlara aktarmayı 

amaçladığı görülmektedir. Şair çoğunlukla bu aktarımı hikayede yer alan 

kahramanların diliyle yapmaktadır.  

Bu çalışmada Fuzûlî'nin bu aşk hikayesini anlattığı Leylâ ve Mecnûn 

mesnevi üzerinden gelecek nesillere aktarmak istediği eğitici ve öğretici 

düşünceler tespit edilmeye çalışılacaktır. Metinde yer alan ve doğrudan ifade 

edilen eğitici düşüncelerin tamamı ve yayındaki yazıların boyutlarıyla ilgili 

kısıtlama dolayısıyla, dolaylı olarak ifade edilenlerin sadece önemli olanlarına 

burada yer verilmeye çalışıldı. Konular alfabetik olarak sıralandı ve 

düşünceler ilgili oldukları başlıklar altında metindeki sıraya göre verildi. 

Başlıklarda ele alınan düşüncelerin çoğu diğer başlıklarla da ilgili 

bulunmaktadır; bunların düşünce odağı uygun olan başlık altında verilmesi 

tercih edildi. Sadece önemine binaen bir kaç yerde farklı başlıklar altında aynı 

beyite yer verildi. Tekrarlanan düşünceler mümkün mertebe alınmadı. 

Beyitlerdeki düşünceler rahat anlaşılabilmesi için günümüz diliyle ifade 

edilmeye çalışıldı ve gerektiği yerlerde anlaşılabilmesi için kısa açıklamalar 

verildi. Metinde transkripsiyon işaretleri kullanılmadı; okumayı 

kolaylaştırmak eski alfabede gayn ile yazılan birkaç kelime (ğ) ile yazıldı. 

Yazının boyut kısıtlaması dolayısıyla beyitler düzyazıya çevrilmediyse de 

beyit içindeki düşüncelerin mümkün mertebe tam yansıtılmasına özen 

gösterildi. Eserin Kaynakça'da verilen 4 farklı yayınından Necmeddin Halil 

Onan'ınki hariç diğerlerinde beyitlerin düzyazıya çevirisi verilmektedir. 

İhtiyaç olduğunda onlardan yararlanılabilir. Burada yer alan beyit numaraları 

metnin en son yayını olan A. Azmi Bilgin ve Abdülhekim Kılıç tarafından 

yapılan yayındaki numaralardır.  

 

 

 

 

5 Tarlan, Fuzûlî’nin eserini tahlil ederken, onun bu eserle Mecnûn’un şahsında bir insanın 

mecazi aşktan ilahi aşka yükselişini anlattığı yorumunu yapmaktadır. Eserin detaylı bir tahlili 

için bk. age., s. 143-158. Eserin eski ve yeni harflerle çok sayıda yayını yapılmıştır. Bu 

yayınlardan bazıları bu Kaynakça'da verilmektedir. 
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AKIL 

Akıl aşkta yol göstericilik yapamaz. 

Akla bu iş eylemez delâlet (1538) 

ÂŞIK 

Âşık insanların diline düşmeli, onların kınamasına katlanmalıdır. 

Rüsvây gerek hemîşe âşık (643) 

Âşık, aşkın sıkıntıları ve sevgilisinin dertlerinden kaçmaz; zâhit gibi 

cenneti ve hûrileri arzulamaz. 

Belâ-yı aşk u derd-i dûst terkin kılmazem zâhid 

Ne müştâk-ı behiştem sen kimi ne tâlib-i hûrem (896) 

Her âşığın işi ah çekip feryat etmektir. 

Her kimse ki âşıkdur işi âh u figândur (978) 

Âşık aşkından dönmez. 

Islâhuma eylemen teʼemmül (995) 

Yaşadıklarından şikayetçi olan kişi âşık değildir, çünkü âşık 

çevresinde olup bitenin farkında olan kişi değildir. 

Devr cevrinden şikâyet edene âşık demen 

Aşk mesti vâkıf-ı keyfiyyet-i devrân değül (1019) 

Âşık şehir ile çölün farkını bilmez, biliyorsa âşık değildir.  

Şehrden sahrâya bir fark olduğın her kim bilür 

Bilmiş ol kim aşk sahrâsında ser-gerdân değül (1020) 

Kendisinin farkında olan kişi sevgilinin yanağının güzelliğiyle 

kendisinden geçmiş değildir. 

Her kim idrâk eyler öz keyfiyyet-i hâlin henüz 

Dûst ruhsârına ayn-ı şevk ile hayrân değül (1021) 

Sevgiliye kavuşma arzusu âşıkı canından geçirir; kendi bedeninin 

bilincinde olan sevgiliye kavuşamaz. 

Cânı cânân ittihâdı fâriğ eyler cismden 

Cismden âgâh olan cân vâsıl-ı cânân değül (1022) 

Aşkın deli ettiği kişi akıllı davranamaz. 

Dîvâne-i aşk olur mı âkil (1074) 

Âşık sevgiliyi bir defa görebilmek için canını ve iki dünyayı vermeye 

hazırdır. 

Bir görmeğe yârı cân verürsen / Bir zevkle iki cihân verürsen (1272) 

Âşık belâ çeker, güzel bir gün görmez. 

Gün görmez imiş belâlu âşık(1306) 

İnsan âşık olmadan onun sıkıntı ve belaları olduğunu bilmez. 

Men bilmez idüm belâ imiş aşk / Bir derdlü mâcerâ imiş aşk (1377) 
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Âşığa akıllı olmak yaraşmaz. 

Âşık ne revâ ki ola âkil (1389)  

Âşık daima sevgilisinin bulunduğu yerde dolaşmalıdır. 

Tavf ede müdâm kûy-ı yârı (1390) 

Âşıkla sevgili iki bedendeki bir ruhtur; onlar iki bedende bir candır. 

Biri sevinirse diğeri de sevinir, biri üzülürse diğeri de üzülür. 

Biz bir rûhuz iki bedende (2135) 

Bizde ikilik nişânı yohdur / Her bir tenün özge cânı yohdur (2136) 

Sağınma ki oldur menem men / Bir cân ile zindedür iki ten (2137) 

Hurrem olurem ol olsa hurrem / Gam yetse ana mana yeter gam (2138) 

Sevgili âşıkları olgunlaştırır. 

Ma‘şûk eder ehl-i aşkı kâmil (2211)  

Âşık beden, sevgili candır; ten görünür ancak can tende gizlenir. 

Uşşâk ten ü habîb cândur / Ten zâhir ü tende cân nihândur (2227) 

Sevgilinin gizlenmesinde bir sakınca yoktur. İnsanlar arasında 

tanınması gereken âşıktır. 

Ma‘şûka ne bâk olursa mestûr / Âşık gerek el içinde meşhûr (2228) 

Âşık sevgili için canını verebilen kişidir, bunu yapamayanın sevgiliye 

meyl etmesi yanlıştır. 

Âşık oldur kim kılur cânın fedâ cânânına 

Meyl-i cânân etmesün her kim ki kıymaz cânına (2476) 

Âşık sevgili için canını verdiğinde kemâle ulaşır, bunu yapamayan 

kişi aşk yolundaki eksiğini kabul etmelidir. 

Cânını cânâna vermekdür kemâli âşıkun 

Vermeyen cân i‘tirâf etmek gerek noksânına (2477) 

Âşık aşkın nasıl olduğunu, ateşi gördüğünde kendisini ateşe atan 

kelebekten öğrenmelidir. 

Aşk resmin âşık öğrenmek gerek pervâneden 

Kim köyer gördükde şem‘ün âteş-i sûzânına (2479) 

Âşıka eziyet çekmek, güzellere rahatta olmak layıktır. 

Mecnûn dedi ehl-i aşk olur hâr / Hüsn ehlinedür safâ sezâ-vâr (2584) 

Hâl ehli âşık sessiz olur; gözlerindeki yaş onun durumunu göstermeye 

şahitlik eder. 

Mecnûn dedi ehl-i hâl olur lâl / Besdür nem-i eşk şâhid-i hâl (2589) 

Sevgilisine nazlanan âşık çok azdır. 

Çoh tecribe kılmışem olur az / Ma‘şûkına âşık eylemek nâz (2685) 

Âşıkta görünen sevgilidir; âşık yoktur, var olan sevgilidir. 

Mende olan aşikâr sensen / Men hod yohem ol ki var sensen (2705) 
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Aşk yoluna giren kişi insanların kınamasını dikkate almaz. 

Çün men reh ü resm-i aşk dutdum / Nâmûs tarîkini unutdum (2726) 

Âşık sevgilinin hayali ile mutludur, çünkü sevgiliyi gönlünün dışında 

bilmez. 

Hayâl ile tesellîdür gönül meyl-i visâl etmez 

Gönülden daşra bir yâr olduğın âşık hayâl etmez (2729) 

Gerçek âşık güzellik karşısında kendisini kaybetmez; gerçek aşkta 

kusur bulunmaz (güzellik karşısında kendisini kaybedenler gerçek âşık 

değildir). 

Özin ehl-i hakîkat vâlih-i hüsn ü cemâl etmez 

Hakîki aşk çün müstevcib-i noksân değül mutlak (2730) 

Mükemmel aşkı arayan kişi yüz güzelliği peşinde koşmaz, çünkü 

güzellik kaygısı kişiyi olgunluğa eriştirmez. 

Kemâl-i aşka tâlib muhterizdür hüsn-i sûretden 

Ki kayd-i hüsn-i sûret âşıkı sâhib-kemâl etmez (2731) 

Yüz güzelliği peşinde koşmak âşıklar için bir eksikliktir; akıllı kişi 

geçici olanın arkasından koşmaz. 

Delîl-i cehldür aşk ehline sûret-perest olmak 

Ki âkil iftirâkı mümkin ile ittisâl etmez (2732) 

Sevgilisi gönlünde yer tutan âşık onu görme peşine düşmez. Gerçek 

sevgide eksilme olmaz. 

Gönülde dûst temkin bulsa olmaz gözde cevlânı 

Mahabbet sâbit olsa öz yerinden intikal etmez (2733) 

Güzellere kavuşma arzusu nefsin isteğidir. Gerçek âşık ayrılıkla 

kavuşmanın farkını bilmez. 

Hevâ-yı nefsdür kim hûblar vaslına tâlibdür 

Ve ger ne aşk-ı kâmil fark-ı hicrân ü visâl etmez (2772) 

Sevgili âşıkın hayat sermayesini tüketir. Âşık kendisine yapılan bu 

haksızlığa hakkını helal etmez. 

Olan nakd-i hayâtın âşıkun ma‘şûk sarf eyler 

Bu zulmi âh eğer ma‘şûkına âşık helâl etmez (2773) 

Güzellik peşinde koşanlara güzeller cilvelenip nazlansınlar. Ehl-i 

hakîkat olan âşıklar yüz güzelliği kaygısı çekmezler. 

Mecâz ehline hûblar cilve-i nâz eylesünler kim 

Özin ehl-i hakîkat mübtelâ-yı zülf ü hâl etmez (2774) 

Gerçek âşık geçici güzellikten gerçek, ebedî güzelliğe ulaşmayı 

başarabilendir. 

Tahsîl kılup safâ-yı sîret / Görmişdi mecâzdan hakîkat (2799) 
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Sevgiliye ancak tutkulu âşıklar yaklaşabilir. 

Şevk ehline kurb hâsıl oldı (2922) 

Âşık sevgilisiz yaşamak istemez. 

Yâ Rab mana cism ü cân gerekmez / Cânânumsuz cihân gerekmez (2977) 

AŞK 

Aşk insanı inletir, insanların diline düşürür. 

Elbette bu tıflı zâr eder aşk / Âşüfte-i rûzgâr eder aşk (545)  

Kızlar erkeklere yakınlık gösterirlerse aşk doğar. 

Oğlanlara kızlar olsalar yâr / Aşka bulunur revâc-ı bâzâr (562) 

Aşk belâ girdabıdır.  

Girdâb-ı belâya oldılar gark (598) 

Aşk gizlenemez, âşık bir yerde rahat edemez. 

Aşk olduğu yerde mahfî olmaz / Aşk içre olan karâr bulmaz (608) 

Aşkın belirtisi insanlar tarafından kınanmaktır. 

Aşk âteşine budur alâmet / Kim baş çeke şu‘le-i melâmet (609) 

Aşkta tedbirli davranmanın faydası yoktur.  

Tedbîr ile aşk zevk vermez / Tedbîr diyâr-ı aşka girmez (642) 

Aşk ile iki yüzlülük bir arada bulunmaz. 

Aşk ile riyâ değül muvâfık (643) 

Dostluk, sevgi çok zordur çünkü onda ayrılık vardır. 

Billâh ne yamandur âşinâlığ / Çün vâki‘ olur yine cüdâlığ (733) 

Aşkın aklının dengesini bozduğu kişiler kınanmamalı, maʻzûr 

görülmelidir. 

Fesâd-ı aşkı tâ gördüm salâh-ı akldan dûrem 

Meni rüsvâ görüp ayb etme ey nâsih ki ma‘zûrem (891)  

Aşk kişiyi harap, "ber-bâd" eder. 

Kim yohdurur ol hevâya bünyâd / Başun olur ol hevâda ber-bâd (957) 

Aşk peşinde koşmak cana büyük sıkıntı, âfet getirir; bu bütün 

dünyanın bildiği bir gerçektir. 

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândur 

Aşk âfet-i cân olduğı meşhûr-ı cihândur (974) 

Aşk ıstırabının faydası yoktur, o sadece zarar vericidir. 

Sûd isteme sevdâ-yı gam-ı aşkda hergiz 

Kim hâsıl-ı sevdâ-yı gam-ı aşk ziyândur (975) 

Aşk derdinin tedavisi yoktur. 

Aşk derdi ey mûʻalic kâbil-i dermân değül (1018) 

Öğütle, nasihatla aşkın önüne geçilemez. 

Mutlak eser etmedi ana pend / Zencîr-i hevâ kaçan dutar bend (1602) 
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Aşk yaratılıştan önce takdir edilmiştir. 

Ey çerh bu akd olanda muhkem / Belkim yoh idün arada sen hem (1741) 

Aşk yeni yetişenlere, gençlere bir hüner, olgun kişilere yol 

göstericidir. 

Nev-reslere aşk bir hünerdür / Ser-hadd-i kemâle râh-berdür (2066) 

Aşk ezelden takdir edilmiştir ve terk edilemez, candan ayrılmaz. 

Sen handan ü terk-i aşk handan / Aşk-ı ezelî çıhar mı cândan (2121) 

Aşk temelsiz değildir ve hile ile ortadan kaldırılamaz. 

Bildi ki değül bu nakş bâtıl / Olmaz hiyel ile aşk zâil (2140) 

Olgun insanlar aşk ve güzelliğin ikiz olduğunu bilirler. 

Erbâb-ı kemâle ol ıyândur / Kim hüsn ile aşk tev’emândur (2208) 

Aşk dünyayı gösteren bir aynadır; güzellik o aynanın cilasıdır. 

Aşk âyîne-i cihân-nümâdur / Keyfiyyet-i hüsn ana cilâdur (2209) 

Güzellik olmazsa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmazsa güzellik bilinmez.  

Hüsn olmasa aşk zâhir olmaz / Aşk olmasa hüsn bâhir olmaz (2210) 

Güzellik olmazsa aşk değersizdir. 

Hüsn olmasa aşkdan ne hâsıl (2211) 

Aşk olmasa güzellik diken gibi olur; güzeller aşk ile tanınıp bilinirler. 

Aşk olmaz olursa hüsn olur hâr / Aşk iledür ehl-i hüsne bâzâr (2212) 

Aşk derdinin tek çaresi âşığın canını terk etmesidir. 

Aşk derdinün devâsı terk-i cân etmekdedür 

Terk-i cân derler bu derdün mu‘teber dermânına (2481) 

AYNA 

Ayna gibi sert, acımasız olmamak gerekir. 

Gözgü kimi katı yüzlü olma (657) 

BAHAR 

Gül mevsimidir, endişe zamanı değildir. 

Gül çağıdur olmagıl müşevveş (805) 

İnsanın mutlu olacağı, üzüntüden uzaklaşacağı mevsimdir. 

Bu faslda âdemî gerek şâd / Endûh ü belâ vü gamdan azâd (806) 

ÇOCUK 

Çocuğu olmayan kişi unutulur; çocuk anne-babanın "bekâ"sıdır, onları 

unutturmayandır. 

Ferzendsüz âdemî telefdür / Bâkî eden âdemi halefdür (490)  

İnsanlığın devamı ve dünyanın düzenli olması çocukladır. 

Nesl ile olur bekâ-yı insân / Nazm-ı beşer ü nizâm-ı devrân (491)  
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Çocuğu olanın adı yaşar.  

Cân cevherine bedeldür evlâd / Evlâd koyan koyar hemîn âd (492) 

Çocuk doğduğunda, anne-baba mutlu olur; bunun için şükür sadakası 

verilmelidir. 

Şâd oldılar andan ata ana / Şükrâne verildi çoh hizâne (507). 

Çocuklar okula gitmeyi sevmez 

Mektebden olur mı tıfl hoşnûd (699) 

Anne-babanın ümit bahçesinin fidanıdır, gelecekteki umududur. 

Ey bâğ-ı ümîdümün nihâli / Kılma bizi neng pâymâli (965) 

Anne-babanın göz bebeği, canının arzusu ve gönlünün isteğidir. 

K’ey hâl-i siyâhı göz sevâdı / Cân ârzûsı gönül murâdı (1690) 

Anne-baba çocuğunun kendisini sadece hayatta değil öldükten sonra 

da düşünmesini ister. 

Dirlikde atanı etmedün şâd / Bâri kıl anı ölende bir yâd (2178) 

DÜNYA 

İnsana sıkıntı çektirir. 

Söylerdi ki ey cefâcı dünyâ (514) 

Büyük sıkıntı kaynağıdır, verdiği üzüntünün sonu yoktur. 

Bildüm gamunı senün ki çohdur / Gam çekmeğe bir harîf yohdur (515) 

Vefâsızdır ve insana sürekli sıkıntı çektirir. 

Feryâd ki çerh bî-vefâdur / Dâim işi cevr ile cefâdur (729) 

Birbirini seven insanları ayırır ve onların başına belâlar açar. 

Ger hem-nefes etse iki yârı / Bir yere getürse iki zârı (731) 

Elbette sebep salup araya / Anları esîr eder belâya (732) 

Kendisi gibi onda bulunan insanlar da vefâsızdır. 

Kimi kim bî-vefâ dünyâda gördüm bî-vefâ gördüm (1487) 

İnsanları mutlu etmez; onlara sürekli sıkıntı verir. 

Mürûr-ı ömrde bir dönmedün murâdum ile 

Döne döne mana zulm etmeği şiʻâr etdün (1753) 

İnsan sevdiğine kavuşsa da bunun devamlılığı yoktur. 

Yohdur çü bekâsı rûzgârun / Farz eyle ki oldı yâr yârun (2088) 

Dünyaya ümit bağlamak ve ölümü unutmak yanlıştır. 

Dünyâya ümîd dutmak olmaz / Hergiz ölümi unutmak olmaz (2159) 

Dünya güzel bir hâne ise de ne yazıkki kalıcı değildir. 

Hoş hâne-i ayşdür bu âlem / Derdâ ki değül esâsı muhkem (2160) 

Dünya gönül alıcı bir güzelse de vefalı değildir, ona aldanılmamalıdır. 

Dünyâ ki nigâr-ı dil-rübâdur / Zinhâr sağınma bî-vefâdur (2164) 
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Dünyanın geçiciliğini bilene hayat sıkıntılı gelmez, o kişi ölümden 

korkmaz. 

Hem dirlikde azâbı olmaz / Hem mevtden ictinâbı olmaz (2172)  

Dünyaya gelip de gitmeyen yoktur. 

Kimdür ki gelüp cihâna getmez / Kim kâmil olur zevâle yetmez (2445) 

Her baharının bir kışı vardır. 

Budur reh ü resmi rûzgârun / Kim ola hazânı her bahârun (2446) 

Dünya vefasızdır, Süleyman Peygambere bile kalmamıştır. 

Bilmüşüz kim mülk-i âlem kimseye kılmaz vefâ 

Ol zamandan kim anı mülk-i Süleymân bilmişüz (2814) 

Dünya kimseye acımaz. 

Devr-i feleğün amânı olmaz (2902)  

Yedi başlı bir ejderhadır, onunla dostluk kurmak yanlıştır. 

Dünyâ yedi başlu ejdehâdur / Endîşe-i ülfeti hatâdur (2903) 

Dünyanın her iyiliğinde binlerce kahır, her balında binlerce zehir 

vardır. 

Her lutfınadur defîne min kahr / Her şehdinedür karîne min zehr (2904) 

Dünyaya gönül vermek sıkıntı kaynağıdır. 

Bu âlem kim gönül kaydın çekersen mihnet ü gamdur (2907) 

Dünyadaki hiç bir yapı kalıcı değildir. 

Değül muhkem cihân mülkinde her bünyâd kim kılsan (2909) 

ERKEK ÇOCUK 

Erkek çocuk anne-baba için mutluluk kaynağıdır. 

Hoş ol ki halefden ola hoş-dil / Dünyâda bir oğlı ola kâbil (493) 

Erkek çocuk anne-baba için övünç kaynağıdır. 

Pîrâyesi ola dest-gâha / Sermâyesi ola izz ü câha (494) 

Kötü huylu erkek çocuk anne-baba için sıkıntı kaynağıdır. 

Ah er ola bir sefîh ü ser-keş / Etvârı kerîh ü hulkı nâ-hoş (495) 

Kötü huylu erkek çocuk anne-babaya söz getirir, onları canından 

bezdirir. 

Teşnî‘ ohına olup nişâne / Bîzâr ola andan ata ana (496) 

ERKEKLER 

Erkelerin âşık olmasında şaşılacak bir durum yoktur; kızların âşık 

olması ise uygun değildir. 

Oğlan aceb olmaz olsa âşık / Âşıklığ işi kıza ne lâyık (666) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuzuli’nin Leylâ ile Mecnûn Mesnevisindeki Eğitici ve Öğretici Ögeler 

 

 

991 

GÜZELLER  

İnsan kendisini içki ve güzellere kaptırmamalıdır. 

Salma mey ü şâhide irâdet (960) 

Kendisini güzellere ve içkiye veren kişide akıl ve îman kalmaz. 

Mahbûb ü mey ile besleyen cân / Sanma olur ehl-i akl ü îmân (961) 

Ay yüzlü güzeller cana yakın görünseler de kızgın bakışlarının sonucu 

sıkıntılıdır. 

Yahşi görinür sûreti meh-veşlerün ammâ 

Yahşi nazar etdükde ser-encâmı yamandur (977) 

Şairler, güzeller vefâlıdır derse de inanmayın, onların sözü doğru 

değildir. 

Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefâ var / Aldanma ki şâir sözi elbette 

yalandur (980) 

Güzeller insanın canına kast eder, onlara can vermek cana minnettir. 

Dilberün câna imiş kasdı Fuzûlî gel ki 

Cân verüp dilbere minnet koyalum cânumuza (1649) 

Güzellerin vefası yoktur ve âşıklarına eziyeti çoktur. 

Ol dilbere kim vefâsı yohdur / Âşıklarına cefâsı çohdur (1864) 

Güzellere gönül veren çoktur, ancak onlar baktıkları kişilerin aklını 

başından alırlar. 

Çohdur sana men kimi ciğer-hûn / Her kime ki bahdun oldı mecnûn (1900) 

Güzellere tapmakta, onların peşinden gitmekte fayda yoktur. 

Ne fâide büt-perestliğden (2077) 

İnsan sonu olmayan bir güzele gönül vermelidir. 

Bir dilbere ver gönül ki dâim / Bünyâd-ı sebâtı ola kâim (2082) 

Olgun insanlar aşk ve güzelliğin birbirinden ayrılmaz ikizler olduğunu 

bilirler. 

Erbâb-ı kemâle ol ıyândur / Kim hüsn ile aşk tev’emândur (2209)  

Güzellik olmazsa aşk bir işe yaramaz. 

Hüsn olmasa aşkdan ne hâsıl (2212) 

Aşk olmazsa güzelliğin değeri yoktur; güzelliğin değeri aşkla vardır. 

Aşk olmaz olursa hüsn olur hâr / Aşk iledür ehl-i hüsne bâzâr (2213) 

Güzellik can yakar. 

Kim câna cemâli urdı âteş (2305) 

Güzellerin işi eziyet etmektir. 

Hûblar işi cevr ile cefâdur (2401) 

Âşıklar sıkıntıda olurlar; güzellere yakışan da multu, neşeli olmaktır. 

Mecnûn dedi ehl-i aşk olur hâr / Hüsn ehlinedür safâ sezâ-vâr (2584) 
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Nefis güzellere kavuşmak isterse de gerçek aşk ayrılık ve kavuşma 

arasında fark gözetmez. 

Hevâ-yı nefsdür kim hûblar vaslına tâlibdür 

Ve ger ne aşk-ı kâmil fark-ı hicrân ü visâl etmez (2772) 

Güzellerin cilve ve nazı beşerî aşk ehlinedir; hakikî aşk ehli kendisini 

beden güzelliğiyle meşgul etmez. 

Mecâz ehline hûblar cilve-i nâz eylesünler kim 

Özin ehl-i hakîkat mübtelâ-yı zülf ü hâl etmez (2774) 

HASTA 

Hiç kimse hastalığı istemez. 

Ger sıhhate kâdir olsa bîmâr / Derde özin eylemez giriftâr (992) 

İÇKİ  

İçki aklı ortadan kaldırır. 

Kıl aklumı bâde ile zâil (728) 

Gönül ve göz zevki peşinde koşmak, kendini içki ve güzellere vermek 

yanlıştır. 

Zevk-ı dil ü dîde kılma âdet / Salma mey ü şâhide irâdet (960) 

Kendisini güzellere ve içkiye veren kişide akıl ve îman bulunmaz. 

Mahbûb ü mey ile besleyen cân / Sanma olur ehl-i akl ü îmân (961) 

Devamlı sarhoş bulunan kişide akıl ve îman olmaz. 

Aklı mı olur müdâm mestün / Îmânı olur mı mey-perestün (962) 

Sarhoşlukta fayda yoktur. 

Ne sûd hemîşe mestligden (2077) 

İNSAN 

İnsanın vücudu üzüntü tuzağıdır, bu tuzağa düşen sabr etmelidir. 

Ya‘nî ki vücûd dâm-ı gamdur (511) 

Her kim ki esîr olur bu dâma / Sabr etse gerek gam-ı müdâma (512) 

Vakti eğlence ile harcamamalı; geçici, fâni olan dünyaya değer 

vermemelidir. 

Zevk ile geçürme rûzgârum / Fânî olana yoh i‘tibârum (519) 

İnsanın sırları araştırılmamalıdır.  

Esrâr-ı nihâna yetmek olmaz (590) 

Dünyaya gelmesindeki amaç geride (iyi) bir isim bırakmasıdır. 

Garaz bir ad imiş âlemde men hem eyledüm bir ad (898) 

Olgunlaşmaya çalışmalı, ömrünü boşa harcamamalıdır. 

Hâlâ kılagör kemâl hâsıl / Fevt etme kemâli gezme gâfil (964) 

İnsanın yaptığı eziyet çok kötüdür ve kana kan ister. 

Sayyâd sakın cefâ yamandur / Bilmezsen mi ki kana kandur (1170) 
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Seviyesiz, olur olmaz kişilerle beraber olmamalıdır ve başı kesilse de 

sırrı yaymamalıdır. 

Olman olur olmaz ile dem-sâz / Başum kesilürse söylemen râz (1262) 

Dostlarıyla irtibatı kesmemelidir; vefâsızlık güzel değildir. 

Gel yanuma kesme âşinâlığ / Yahşi mi olur bu bî-vefâlığ (1387) 

İşini en güzel şekilde yapmalıdır. 

Her kim gerek öz işinde kâmil (1389) 

Bir konuda hemen söz vermemeli, söz verdiğinde de onu yerine 

getirmeye çalışmalıdır. 

Cehd eyle vü kılma bir işe ahd / V’er ahd etsen vefâya kıl cehd (1455) 

Nitelikli, hal sahibi bir kişi kendisi gibi insanlarla düşüp kalkmalıdır, 

amaçsızça dolaşmamalıdır. 

Hâl ehlisen iste ehl-i hâli / Sahrâlara düşme lâübâlî (1471) 

İnsan iyilik ettiği kişilerden vefâ yerine cefa, eziyet görür. 

Vefâ her kimseden kim istedüm andan cefâ gördüm (1487) 

İnsanlardan sıkıntı anında bir yardım gelmez. 

Mükedder hâtırumdan kılmadı bir kimse def‘-i gam (1489) 

İnsan yardım beklediği kişilerden ilgi yerine eziyet görür; bundan 

dolayı insanlardan uzak durulmalıdır. 

Fuzûlî ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden 

Neden kim her kime yüz dutdum andan yüz belâ gördüm (1493) 

Güçsüz insanların malı güç sahiplerine verilmemelidir. 

Verme kavîye zaʻîf mâlin / Düşmenlere dûstlar halâlin (1743) 

İnsan kendisine sıkıntı getirecek kişilerden, anne ve babası bile olsa, 

uzaklaşmalıdır; bir bela iki belaya tercih edilir; 

Kurtar meni atadan anadan / Bir gam yeğ olur iki belâdan (1749) 

İnsan kâr peşinde koşarken zarar görmeye de hazır olmalıdır, bu çok 

eskiden bilinen bir durumdur. 

Bir resm-i kadîmdür cihânda / Sûd isteyen istemek ziyân da (1823) 

Sevgiliye kavuşmak isteyen sıkıntıya, hazineye kavuşmak isteyen de 

ejderhaya katlanmalıdır. 

Cânân dileyen cefâya dözmek / Genc isteyen ejdehâya dözmek (1824) 

Kötü ad bırakmak iyi bir şey değildir, kimse onu hayırla anmaz. 

Yahşi midür eylemek yaman ad / Kim kılmaya kimse hayr ile yâd (1898) 

Her işin uygun bir zamanı vardır; bir anda birden fazla işle meşgul 

olmak faydalı değildir. 

Her vaktdedür bir emr gâlib / Her ahddedür bir iş münâsib (2065) 
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İnsanın vahşî hayvanlarla (kötü insanlarla) beraber olması doğru 

değildir, onun (iyi) insanların arasında olması uygundur. 

Vahşîler ile nedür bu birliğ / İnsân ile hoş değül mi dirliğ (2070) 

İnsan boş işlerle uğraşmayı bırakmalıdır, çünkü Allah’tan başkası 

anmaya değmez, sonuçta onun dönüp varacağı yer Allah’tır. 

Terk eyle bu herze herze seyri / Yâd eyle İlâhı anma gayri (2090) 

Kat‘ et ana söz ki makta‘ oldur (2091) 

İnsanın Allah'ın yaratmasına sahne olan bu dünyada ibadet etmemesi 

günahdır. 

Hak sun‘ına dehr kâr-gehdür / Munda amel etmemek günehdür (2092) 

Akıllı kişi uzağı görebilmelidir. 

Âkil kişi dûr-bîn gerekdür (2104) 

Kırılan bir şişe (gönül) eski haline döndürülemez. 

Bir şîşe ki oldı pâre pâre / Peyvendine hîç var mı çâre (2125)  

Çaresiz insanlara yardımcı ol, onların sıkıntılarını gider.  

Âcizlere lutf edüp meded kıl / Bî-keslerden belânı red kıl (2296) 

İnsanın başkasının başına gelen belaya sevinmesi yanlıştır; o rakîbinin 

öldüğünü işittiğinde sevinmek yerine ağlamalıdır (çünkü ölüm kendisini de 

beklemektedir). 

Kim fevt-i rakîb eşitse âşık / Gülmek gerek ağlamak ne lâyık (2469) 

Doğru insanların bedduası kabul olur, onların bedduasının almaktan 

kaçınmamak tehlikelidir.  

Sâdıklarun âhı mu‘teberdür / Andan hazer etmemek hatardur (2526) 

İnsanın sevdiğine/Allah'a yöneldiğinde alnı açık ve yüzü ak olmalıdır. 

Tâ kurbe teveccüh etdüğüm çağ / Alnum açuğ ola vü yüzüm ağ (2537) 

İnsan ümitle beklerken ömür gelip geçer; bahtı açık olmayanın hali 

haraptır. 

Ümmîd ile ömrüm oldı zâyi‘ / Hâlüm tebeh etdi zaʻf-ı tâli‘ (2607) 

İnsan dostlarının kötü durumda olmasına sevinmemelidir. 

Dûstlar çâk-i girîbânum görüp ayb eylemen (2613) 

Saltanatın en güzeli alçak gönüllü olmakta, tevazu göstermektedir, 

onu hiçbir hükümdar feth edememiştir (alçak gönüllü insanın sevgisi 

gönüllerden çıkmaz). 

Fakr mülkin dut ger istersen kemâl-i saltanat 

Kim bu mülkün fethini fağfûr ü hâkân etmedi (2614) 

Kendisini bilmeyen kişi başkasını da tanıyamaz. 

Kimse ki özinden ola gâfil / Bir özgeni bilmeğe ne kâbil (2624) 
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Ârif dünya ve içindekilerinin mahiyetini bilen değil, o dünya ve 

içindekilerin farkında olmayan, ona değer vermeyen kişişidir. 

Hikmet-i dünyâ vü mâ-fîhâ bilen ârif değül 

Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâ-fîhâ nedür (2662) 

Dış görünüşün değeri yoktur, güzellik peşinde koşmak yanlıştır. 

Ref‘ oldı bu i‘tibâr-ı sûret / Hâşâ ki olam şikâr-ı sûret (2700)  

Sesi (konuşması), zihni (düşüncesi) ve görünüşü güzel olan olgun 

insandır; o insanları kendisine bağlar. 

Âvâzı vü zihni vü cemâli / Kılmışdı mukayyed ehl-i hâli (2808) 

Kim olsa bu üç kemâle kâbil / Demek olur ana zât-ı kâmil (2809) 

Vücut (varlık kişinin sevdiğine ulaşmasına) perdedir. 

Bildüm ki vücûd imiş hicâbum (2856) 

Ölmeyecek, dünyada kalacak kimse yoktur. 

Kimdür ki cihânda fânî olmaz (2902) 

Dünya hayatı sürekli değişim üzerine kuruludur; ona gelen birgün 

mutlaka gider. 

Devrân üzerindedür zemâne / Elbette gelen geder cihâna (2905) 

İnsanlar nefislerinin esiri oldukları için (Allah’a) kavuşmanın, onda 

yok olmanın değerini bilmezler. 

Esîr-i nefsdür ehl-i cihân bilmez fenâ kadrin (2913) 

Ömür sermayesi bittiğinde kişi yaptığı işlerden pişman olur. 

Ser-mâye-i ömr getdi elden / Sûd etmedüm etdüğüm amelden (3036) 

KADER 

Tedbir almakla kaderde yazılanı değiştirmek mümkün değildir. 

Takdîr çü beyledür ne tedbîr / Takdîri eder mi kimse tağyîr (990) 

KIZLAR 

Ağırbaşlı olmalı, delilik yapmamalı; kendi değerini düşürecek 

davranışlardan uzak durmalıdır. 

Temkîni cünûna kılma tebdîl / Kızsen ucuz olma kadrüni bil (654) 

Ayna gibi herkese bakmamalı; her gördüğüne su gibi akmamalı, 

onlara kanmamalıdır. 

Her sûrete aks kimi bahma / Her gördüğüne su kimi ahma (655) 

Göz önünde olmamalıdır; böylece insanlar ona daha çok değer verir. 

Gözden gerek olasen nihân sen / Tâ demek ola sana ki cânsen (658) 

Mum gibi aydınlıktır; havanın mumu söndürdüğü gibi, heves peşinde 

gitmeleri kızların da saygınlığını bitirir. 

Sen şem‘sen uymagıl hevâya / Kim şem‘i hevâ verür fenâya (659) 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

 

996 

Oyuncak gibi süslenmemeli ve pencere gibi gelip geçeni 

seyretmemelidir. 

Lu‘bet kimi özüni bezetme / Revzen kimi kûçeler gözetme (660) 

Kadeh gibi elden ele dolaşmamalı; duracağı yeri bilmelidir. 

Sâgar kimi gezmeği harâm et / Nağme kimi perdede makâm et (661) 

Gölge gibi heryeri dolaşmamalı, insanlardan uzak durmalıdır. 

Sâye kimi her yere yüz urma / Hiç kimse ile oturma durma (662) 

Kızlar saf ve temiz, başkaları hilecidir; bundan dolayı onların 

kendilerine bir tuzak kurulmasına karşı dikkatli olmaları gerekir. 

Sen sadesen özge ehl-i nîreng / Cehd eyle verilmesün sana reng (663) 

Kızların âşık olması uygun değildir; erkelerin âşık olmasında ise 

şaşılacak bir durum yoktur. 

Oğlan aceb olmaz olsa âşık / Âşıklığ işi kıza ne lâyık (665)  

Utalınacak durumda olmak çok kötüdür; bundan dolayı kızların aileye 

söz getirmemeye dikkat etmeleri gerekir. 

Ey iki gözüm yaman olur âr / Nâmûsumuzı itürme zinhâr (667) 

Kızların Ankâ kuşu gibi gözden uzak olması, adları dillerde dolaşsa da 

görülmesinin kolay kolay mümkün olmaması gerekir. 

Ankâ kimi uzlet eyle pîşe / Eyle reviş eyle kim hemîşe (676) 

Gerçi adun ola dilde mezkûr / Görmek seni ola gayr-i makdûr (677) 

Kızını gizleyen kişi mutludur. 

Hoş ol ki kızı hemîşe gizler (678) 

Kızlar baba evinde daimî kalıcı değildir. 

Kız dâim ata evinde kalmaz (1767) 

Kızlar bir kişiyi sevse de utanması öne geçme, bunu açığa 

çıkarmamalıdır. 

Kız her niçe olsa yâra tâlib / Elbette gerek hayâsı gâlib (1771) 

ÖLÜM  

Ölümde yaslı olmak gerekir; ölen kişi kendisi için yas tutulmasını 

bekler. 

Budur keremünden iltimâsum / Kim dutasen öldüğümde yasum (2149) 

Ölen kişi kendisi için yas tutulmasını ve kabrinin ziyaret edilmesini 

bekler. 

Her lahza edüp figân ü zârî / Toprağuma edesen güzârı (2150) 

Ölümü unutmak ve dünyaya ümit bağlamak yanlıştır. 

Dünyâya ümîd dutmak olmaz / Hergiz ölümi unutmak olmaz (2159) 

Kabirdeki yalnızlığı düşünerek ölümden nefret etmek yanlıştır, çünkü 

her insan bir avuç topraktan yaratılmıştır, bundan dolayı ona yakınlık 
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duyması gerekir. 

Anup tenhâlığı kabr içre nefret kılma ölmekden 

Tarîk-i üns dut kim her avuç toprak bir âdemdür (2908) 

Ölüm (düşüncesi) insanı gösterişe düşmekten ve insanlara karşı yanlış 

davranışlardan uzaklaştırır; o bu yönüyle insanı yüce mevkilere ulaştırır. 

Ecel âlâyiş-i havf ü hatâdan kurtarur nefsi 

Bu cevher kîmyâ-yı devlete iksîr-i a‘zamdur (2910) 

ÖZLEMEK  

Özlemek büyük bır ıstıraptır ancak insanın yolunu aydınlatan çektiği 

sıkıntılardır. 

Hasret elemi yaman elemdür / Gam bedraka-i reh-i ademdür (2438) 

SABIR  

Sabır güzeldir; aşk derdine katlanmak zordur, ona sabr etmek gerekir. 

Bu derd ki az değül yöküşdür / Hem sabr edeyüm ki sabr hoşdur (2363) 

SARHOŞ 

Sarhoşun ve aklını kaybedenin sözleri dikkate alınmaz. 

Ser-mestde ihtiyâr olmaz / Medhûşda i‘tibâr olmaz (776) 

Sarhoşlar hata yapar, bundan dolayı onların arkadaşlarını 

tanıyamaması hoş görülmelidir. 

Ger tanıyabilmedüm revâdur / Mestem men ü mest işi hatâdur (2623) 

SEVGİLİ 

Sevgili kendisine karşı aşk iddiasında bulunanı önce sınavdan geçirir. 

Aşk ehli mahabbet etse izhâr / Evvel anı imtihân eder yâr (1825) 

Sevgili eziyetlerine katlananların kırık gönüllerini tedavi eder. 

Ger görse anun cefâya sabrın / Kesrinün eder tamâm cebrin (1826) 

Sevgili eziyete katlanamayanlara vuslat kapısını açmaz. 

V’er görmese cevre ihtimâlin / Salmaz ana sâye-i visâlin (1827) 

Sevgili âşıkları olgunlaştırır. 

Ma‘şûk eder ehl-i aşkı kâmil (2212) 

Sevgilinin âşığın kendisini sevmesine engel olması mümkün değildir. 

Dedi reh-i aşkda ne lâyık / Ma‘şûk ola nikâb-ı âşık (2226) 

Âşıklar beden, sevgili de o bedenin canıdır, beden görünür fakat can 

bedende gizlidir (sevgili daima âşığın gönlündedir; âşığı hayata bağlayan 

odur). 

Uşşâk ten ü habîb cândur / Ten zâhir ü tende cân nihândur (2227) 

Sevgiliye can veren ona kavuşur, vermeyen kaybolup gider. 

Cânâneye cân veren yetüpdür / Cân vermeyen arada itüpdür (2472) 
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Sevgili âşığın bütün ömür sermayesini tüketir; âşık onun yaptığı bu 

haksızlığa karşı hakkını helal etmez. 

Olan nakd-i hayâtın âşıkun ma‘şûk sarf eyler 

Bu zulmi âh eğer ma‘şûkına âşık helâl etmez (2773) 

Dünya sevgili ile güzeldir; o yoksa başka şeylerin var olmasının 

anlamı yoktur. 

Âlem hoş idi ki var idi yâr / Çün yâr yoh olmasun ne kim var (2968) 

SÜRME  

Göze nur verir, görme gücünü artırır; fakat göz kör olursa ona bir 

faydası olmaz. 

Sürme bilürem ki arturur nûr / Ne fâide göz eğer ola kör (1481) 

ŞAİR 

Şairler, güzeller vefâlıdır derse de inanmayın, onların sözü yalandır 

(şairlerin sözüyle hareket edilmez) 

Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefâ var / Aldanma ki şâir sözi elbette 

yalandur (980) 

ŞİİR 

Şiire heveslenmek sıkıntı verir (şiir çok sıkıntılı bir uğraşıdır), onun 

güzel olduğunu söylemeleri doğru değildir. 

Şi‘re heves etme kim yamandur / Yahşi deseler ana yalandur (963) 

ÜZÜNTÜ  

Üzüntü kişiyi sel gibi göz yaşı döktürür. 

Çün seyl değülsen etme efgân (807) 

Üzüntülü kişi başına siyah örtü bağlamasından anlaşılır (üzüntülü kişi 

başına siyah örtü bağlamalıdır). 

Ger mâtem içün misâl-i hâme / Sarmışdı başa siyeh imâme (863) 

Üzüntülü kişinin çektiği ahın ateşi başındaki siyah örtüyü yakar (çok 

acı feryat eder). 

Çizgindi başına dûd-ı âhı / Yandurdı imâme-i siyâhı (864) 

Üzüntülü kişi lacivert renkli elbise giymesinden anlaşılır (üzüntülü 

kişi lacivert renkli elbise giymelidir, böylece insanlar onun durumunu 

öğrenmiş olur). 

Bu reng-i libâs-ı nîl-fâmun / Endûh ü melâmet-i müdâmum (1202) 

Üzüntü insanın canına kast eder, onu öldürür; onun sıkıntısını içki 

unutturur. 

Sâkî yine kasd-ı cân eder gam / Ver câm-ı lebâleb ü demâdem (1452) 

Üzüntü insanın yolunu aydınlatır (amacına yönlendirir). 

Gam bedraka-i reh-i ademdür (2438) 
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SONUÇ 

Yukardaki başlıklar sınırlı sayıda olsa da burada yer alan düşünceler hayatın 

bütün yönlerini kapsamaktadır denilebilir. Eser bir aşk mesnevisi olması 

dolayısıyla burada yer alan düşüncelerde yoğunlukla sevgi konusuyla ilgili 

eğitici unsurların yer aldığı görülmektedir. Bu düşüncelerin, günümüzdeki 

aile içi sorunlardaki artış da dikkate alındığında, kişilerin bu konudaki 

eğitimlerine önemli katkı sağlayacak unsurlar içerdiği görülmektedir. Bunlara 

birkaç örnek olarak, âşığın sevgilisi için canını vermeyi göze alması ve daima 

onu düşünmesi gerektiği; sevenlerin kendisini iki bedendeki bir ruh olarak 

görmeleri düşünceleri verilebilir. Bu düşünceler sadece ailede değil 

toplumdaki barış ve mutluluğa da katkı sağlayacak niteliktedir. 

Bu çalışmada yer alan başlıklar arasında en çok düşünce birikiminin 

"insan" başlığına yansıdığı görülmektedir. Burada adaletli olmaktan tevazu 

göstermeye kadar insan için önemli olan çok çeşitli düşünceye 

rastlanmaktadır. Şâir bir yandan "Verme kavîye zaʻîf mâlin / Düşmenlere 

dûstlar halâlin (1743) sözüyle güçsüz insanların korunması gerektiğini 

söylerken, diğer taraftan, "Esrâr-ı nihâna yetmek olmaz" (590) sözüyle 

insanların sırlarını araştırmanın yanlışlığını anlatmaya çalışmaktadır. Şâir 

burada insan mutluluğunu temin edecek en önemli düşünceyi, tevazu sahibi 

olmayı, onu hiç bir hükümdarın almaya gücünün yetmeyeceği ve onun 

sahibinin sevgisinin bütün insanların kalbinde yer edeceği vurgusuyla 

anlatmaktadır (2614). Bu ifadeler bize şâirin insanın yetişmesine verdiği 

önemi yansıtmaktadır. 

Şâirin öğretmek istediği sonucu çok dramatik olan düşünce ise 

hayatın/ömrün kıymetini bilme konusudur. Şâir ömrünü boşa harcamış 

olmanın hüznünü çok etkileyici bir ifade ile dile getirmekte ve "Ser-mâye-i 

ömr getdi elden / Sûd etmedüm etdüğüm amelden" (3036), (ömür sermayem 

bitti, yaptığım işlerden fayda görmedim) demekte, boşa harcanan ömre bir 

nevi ağıt yakmaktadır. Bunlar şâirin insanı tanıma konusundaki dikkatini 

yansıttığı kadar onun insan için gerekli en önemli konuları nasıl etkili bir 

tarzda dile getirmesini bildiğini de göstermektedir. 

Eserde yer alan bu düşünceler bize o dönemin eğitim anlayışının önemli 

noktalarını yansıtmaktadır. Bu düşünceler Türk eğitim tarihi çalışmalarına 

önemli katkı sağlayacaklardır. Edebi metinler insanın duygu ve düşüncelerini 

yansıtmaları dolayısıyla bir kültürün arşivi konumundadırlar. Bir kültürde 

nelerin bulunup bulunmadığının tespiti bu metinlerle mümkündür. Ayrıca 

burada yer alan düşüncelerden hareketle Türk kültürünün tarih içerisindeki 

gelişim ve değişimini de gözlemlemek imkanı bulunmaktadır. Edebi metinler 

vasıtasıyla bir duygu ve düşüncenin bir kültürde ne zaman görüldüğü ve varsa 

zaman içinde o düşüncenin gelişip değişmesini, onların yansımalarını bulmak 
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mümkündür. Her eser dönemini yansıttığına göre burada yer alan unsurlar, 

günümüzle karşılaştırıldığında hangi noktalardaki anlayışların devam ettiğini 

ve hangilerinin değiştiğini söyleme imkanı doğmaktadır.  

Edebi metinlerdeki duygu ve düşüncelerin bu tarz çalışmalarla tespit ve 

dökümünün yapılması kültürel birikimimizin ortaya çıkarılması kadar diğer 

kültürler karşısında milli benliğin inşasına da önemli katkı sağlayacaktır. 

Bundan dolayı bu tür çalışmalara büyük ihtiyaç bulunmaktadır. 
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DÂSİTÂN-I EJDERHÂ’NIN PARİS 
NÜSHASI ÜZERİNE 

 
Bedri SARICA* 

 

Aziz dostum Kemal 
Daşçıoğlu’na… 

‘Anlar geçdi dünyada kim 
kalısar 

Bize dahı bir gün ecel iriser’ 

 

 Anadolu sahası Türk edebiyatının kuruluş döneminde dinî, ahlakî ve 

hamasî eserler önemli bir yer tutar. Türkler; Hz. Ali, Battal Gazi, Ebu Müslim 

Horasanî, Danişment Gazi gibi kişiliklere erken zamanlarda ilgi duymuş, yerli 

‘alp’ tipi üzerine bir de ‘gazi’ tipini inşa etmişlerdir. Orta Asya’da Satuk 

Buğra Han, Anadolu’da Hz. Ali, Battal Gazi, Danişment Gazi benzer işlevlere 

sahip kahramanlardır.  

Dâsitân-ı Ejderhâ hakkında ilk bilgileri verenlerden biri Vasfi Mahir 

Kocatürk olup 1461 yılında istinsah edilmiş bir yazma içinde yer alan bu 

hikâyeyi özetlemiş, yazarı ve onun yaşadığı çevre hakkında 

değerlendirmelerde bulunmuştur (Kocatürk, 1964, s. 144-147). Kocatürk 

manzum dinî destanları değerlendirirken ‘İslamî bilgisi geniş olmayan, fakat 

bu dine karşı saf ve samimî bir iman taşıyan Türk halk kitleleri, Allah’ın 

kudretine, peygamberin hayatına, ilk Müslümanların savaşlarına ve aşk 

maceralarına, ahiret alemlerine ait hikayeleri büyük bir merakla takip etmiş; 

devrin Müslüman misyonerleri  durumunda olan fakihler, şeyyadlar, 

meddahlar, bu meraktan faydalanarak halk için birçok eserler  meydana 

getirmişlerdir (Kocatürk, 1964, s. 143)‘ der.  Kirdeci Ali de bunlardan biri 

olmalıdır. 

Kirdeci Ali: 

Kirdeci Ali hakkındaki bilgiler son derecede sınırlıdır. Yazar adına 

eklenen ‘Kirdeci’sözcüğü, bir tür ince ekmek imalatıyla ilgilidir. Buradan Ali 
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adlı kişinin yufka biçiminde ekmek yapan veya satan bir kişi olduğu sonucuna 

varmak mümkündür. Kesikbaş hikayesinde geçen: 

Bunı diyen Kirdeci ʿAlì durur  

Ḳonya’da Mevlānā’nuñ ḳulı durur 

Mevlānā Faḳīh Aḥmed ḥürmetine  

Sen irgür ḥāżırları murādına (Argunşah, 2002, s. 5-6) 

Bunu destekleyen bilgileri Dâsitân-ı Ejderhâ’da da buluruz:  

Evliyādur Mevlānā dīn çırāġı   

Dirliginde gerekdür āḫiret yaraġı 

Bunı aydan Kirdeci ʿAlī durur  

Ḳonya’da Mevlānā’nuŋ ḳulı durur (118, 119) 

İfadelerinde Ali’nin Konyalı olduğu veya Konya’da yaşadığını, 

Mevâna ve Ahmed Fakih ile çağdaş olduğunu anlıyoruz.  ‘Mevlana’nın kulı 

durur’ bilgisi, şairin bizzat Mevlâna hizmetinde sufi bir şair olduğunu 

düşündürmektedir. Kirdeci Ali, Mevlana’yı ahiret hazırlığı için bir din 

meşalesi gibi görse de bilinen eserlerinde Mevleviliğe dair tema yoktur. 

Mevlâna’nın 17 Aralık 1273 tarihinde, Ahmed Fakih’in muhtemelen 1252 

yıllarında   öldüğü göz önüne alınırsa Kirdeci Ali’nin hikayelerini 

muhtemelen 1250’li yıllarda kaleme aldığı düşünülebilir.  

Kirdeci Ali, Mevlevi cemiyeti içinde olmasına karşılık, daha çok halk 

zevkine ve bilgisine hizmet eden bir şairdir. Ortaya konulan şiirler, mevlit 

metinleri gibi meclislerde okunmuş, aradan geçen zamanla anonim birer 

kimlik kazanmıştır. Kimi zaman bazı müstensihlerin özgün yazar adları yerine 

kendi adlarını şiir sonralarına eklemekten kaçınmadıkları da görülmüştür. 

Kirdeci Ali’nin dinî, ahlakî ve hamasî destan-hikaye türünde neredeyse 

anonimleşmiş birkaç mesnevisini söyle sıralayabiliriz: 

• Dâsitân-ı Ejderhâ 

• Dâsitân-ı Gögercin 

• Dâsitân-ı Kesikbaş (Argunşah, 2002) 

• Dâstân-I ‘Ömer İbni Hattâb (Biltekin, 2013, s. 1061-1069) 

Hikâye-i Delletü’l-Muhtel, Hikâye-i Geyik, Dâstân-ı İsmâil 

mesnevileri Kirdeci Ali’ye atfedilmişse de kesin değildir. 

Bu yazıda Kirdeci Ali’nin Dāsitān-I Ejderha eserinin Paris nüshası 

üzerinde durulacaktır. 
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Nüsha özellikleri: 

1439 eski ve 396 yeni numaralı olarak katalog numarası verilmiş nüsha, 

1600’lü yılların başında nesih yazı biçiminde kopyalanmıştır. Yazma, 15,5 × 

10.5 ölçülerinde, 47 yapraktan oluşmaktadır. Eserin son yaprakları 

kaybolmuştur (https://gallica.bnf.fr, 2015).  

Her sayfada yaklaşık beş satır bulunmaktadır. Mesnevi 1b’den 

başlamakta, 25b’de sona ermektedir. Ejderha hikayesinin ardından başlıksız 

başka bir hikâye yer almaktadır. Bu hikâyede özetle Hz. Ömer’in oğlu Ebu 

Şahme’nin içki ve zina yüzünden bizzat babası tarafından had cezasına 

çarptırılması anlatılmıştır. Ancak yazmanın son yaprakları eksik olduğundan 

hikâyenin sonu belli değildir. Belki bu da Kirdeci Ali tarafından yazılmış bir 

hikâye olabilir. 

 

 

İnceleyeceğimiz nüsha; 

1. 001b/02 aydayın bir muʿcizāt aŋlar iseŋ  

001b/03 cān ḳulaġın açuban diŋler iseŋ 

 

Beytiyle başlamakta, çoğu nüshada nihayet beyti gibi duran  

120. 025b/05 fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt 
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026a/01 vācib oldur kim viresiz ṣalavāt 

vezin ve salavat beyti, bu nüshada 120. sıradadır. Mesnevi biçiminde 

yazılmış eserin vezni fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt’tır. Vezni bulabilmek için yer 

yer med ve zihaflar yapılmıştır. 

Konu üzerine çalışmaları olan araştırmacılar eserin beyit sayılarını 

söyle belirtmişlerdir: N. Aslan’ın kendi elindeki nüshasında 110 (Aslan, 2016, 

s. 213-214), M. Tatçı ve A. Güzel’in yayınladığı nüshada 113 beyit (Güzel & 

Tatçı, 1990, s. 69), A. Kozan ve R. Bilgili’nin yayınladığı Millî Kütüphane 

nüshasında 57 beyit (Kozan & Bilgili, 2013, s. 470), S. Onur’un şahsına ait 

tanıttığı nüshada ise 114 beyit vardır (Onur, 2019, s. 690). Vasfi Mahir 

Kocatürk’ün bağışladığı Millî Kütüphane nüshasında 116 beyit olduğu 

Argunşah tarafından belirtilmiştir (Argunşah, 2002, s. 12). Şentürk ve Kartal, 

Ejderha Destanı’nın 116 beyit olduğunu belirtmiştir. (Şentürk & Kartal, 2012, 

s. 173) İncelediğimiz nüshanın salavat ve vezin beyti 120. beyittir. Anılan 

beyti üç dua beyti izler. Nüsha, toplamda 123 beyitten oluşmaktadır.  

 

Eserin konusu: 

Bir gün Hz. Muhammed Kabe’de ashabıyla otururken uzak bir diyardan 

beş yüz Arap gelerek Peygamber’den başlarına bela olan bir ejderhadan dolayı 

yardım isterler. Ejderhanın yedi başı, her başında sınır taşı gibi otuz iki dişi 

vardır. Bir oturuşta elli deve yutar. Yiyecek bulamazsa dünyayı yakar: 

Ḳopdı bir ezdehā  yedi başı var  

Degme başında otuz iki dişi var 

Degme dişi ṣanki ṣınur  ṭaşıdur  

Elli deve ezdehānuŋ  aşıdur 

Elli deve virevüz şol dem yudar  

Bulınmazsa ʿālemi oda yaḳar 

Bu sözlerden Hz. Muhammed’in gözleri yaşla dolar, oradakilerden 

ejderhayı kimin öldürebileceğini sorar. Hz. Ali, Osman, Ömer, Ebubekir 

ortaya atılır her bir sahabe canavarı öldürebileceğini söyler ama Peygamber’in 

izni, Allah’ın adı anılmadan söylenen bu sözlerden Hz. Muhammed incinir. 

Ama işin nasıl sonuçlanacağını da bilir: 

Dördi daḫı Ḥaḳḳ’ı yād eylemedi  

Muṣṭāfā destūrıyla söylemedi 

Muṣṭāfā bilürdi iş ne olusar  

Anlar anda ʿāciz olup ḳalısar 

Otuz üç bin sahabe gece gündüz demeden yola koyulup ejderhanın 

menziline varırlar. Ejderha yedi dağ tepesine kurulmuş, her bir ağzından ateş 
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çıkartarak yatmaktadır. Gaziler bu manzaradan dehşete kapılırlar. Savaş 

davulları çalınarak naralar atılarak ejderhaya yaklaşırlar. Bunun üzerine yılan 

da ortalığı büyük bir sesle inletir. Kimi müslüman kaçar, kimisi at üzerinde 

erir. Orada yalnızca Hz. Ali, Osman, Ömer ve Ebubekir kalır. Birbirlerine 

metanet vermeye çalışırlar Hz. Ali zaten öleceklerini, korkarak kafirlere alay 

konusu olmayacağını söyler: 

ʿAlī aydur yā ʿÖmer ʿOsmān ġāzī  

Ölmeg-içün  ol yaratdı Ḥaḳ bizi 

Ölem yā ezdehāyı öldürem  

Bu kāfirleri ḳaçan güldürem 

Hz. Ali ejderhayla kapışır.  Ay ve güneş sürekli dönüp dolaşırken (gece 

ve gündüz) savaşa tutuşurlar. Önce ejderha üç defa hamle yapar. Sonra Hz. 

Ali saldırır. Ejderhaya Zülfikar’la defalarca vurmasına ve yılan da acıyla 

bağırmasına karşılık canavarın bir kılını kesemez. Sonunda kılıcı yere fırlatır. 

Allah Zülfikar’ı dile getirir. Allah’ın inayetini ve Peygamberin desteğini 

almadan boş bir davayla buraya gelenlere ve başta Hz. Ali’ye Allah’ın emri 

ile kesmediğini, ancak Allah isterse keseceğini anlatır. Ali büyük bir 

pişmanlıkla kılıcı öper, tekrar kınına koyar, secdeye varıp Allah’a yalvarır. 

Peygamberin yüzüne nasıl bakacağını bilemez.  Allah Cebrail’i Peygamber’e 

gönderir. Ali’ye şefaat etmesini ister, zor durumdaki Ali’ye yetişip yardım 

etmesini söyler. Hz. Muhammed oraya yetişir. Gaziler Peygamberi görünce 

tekbir ve salavatla onu karşılarlar: 

Didiler yüzi güneş güneşimüz  

Sensüzin düşvār oldı işümüz 

Bizi senden ḥaḳ Çalap ayırmasun  

Bir gün ʿömri bize sensüz virmesün 

Peygamber Ali’ye yetişmiştir. Allah’ın onu bağışladığı müjdesini verir: 

Muṣṭafā bu kez çıġırdı yā ʿAlī  

Uş irişdüm ḳayırmaġıl yā velī 

Ḥaḳ Çalap günāhını bağışladı  

Senüŋile luṭf u kerem işledi 

Hīç   ḳayırma Ẕülfiḳār’ı ṣal didi  

Ezdehādan kendüŋi ḳurtar didi 

Bunun üzerine Zülfikar’ı eline alan Ali ejderhaya saldırır. Nihayet onu 

ikiye bölerek öldürür. Bütün gaziler sevinir. Ortalık bayram yerine döner. 

Ejderhanın yedi başını kesip Kâbe şehrinde asarlar.  

Yazım ve ses özellikleri: 

Metinde gördüğümüz yazım ve ses özelliklerine dair dikkatimizi çeken 

hususlar özetle şunlardır: 
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▪ ‘Ejderhā’ (ََآٔژَدٔرها)bir, ‘ejdehā (ََآٔژَدها) 5, ‘ezdehā’ (ََآٔزَدها) 27 defa 

kullanılmıştır. 

▪ ‘Mustafa ‘مصطفي’ daima elifle yazılmıştır:  

▪ ‘Taŋrı’ Çağatay Türkçesindeki gibi (نك) ile yazılmıştır:   

(014a/01),  (008b/03) 

▪ ‘Ayaḳ’ sözcüğü ekli veya eksiz daima ‘ayaġ’ olarak gösterilmiştir: 

ayaġ  (011a/03, 013b/02), ayağın  (001b/05) 

▪ Kalın ünlülü s’lerin yazımı: 

 ’ص‘ ’س‘

suç  (017b/05) ṣanki  (012b/05) 

saçar  (013a/02) 
ṣaḳlarıdı  (013b/05) 

saç u saḳal  (013a/04) ṣaldı  (011a/01) 

ṣaçuban  (003b/02) 

ṣaçmışdı  (021b/01) 
 ṣunarıdı  (013a/05) 
 

ṣoruban  (011a/02) 
 

▪ Kalın ünlülü t’lerin yazımı: 

 ’ط‘ ’ت‘

Taŋrınuŋ  (008b/03) 

toz  (021b/01) 

ṭaġ  (006b/01) 

ṭurup  (006a/03) 

ṭopraḳ  (021b/01) 

ṭoldı  (003b/05) 
 

 

▪ Şart üstüne gelen kişi ikinci teklik kişi eki -ŋ: aŋlarise-ŋ  

(001b/02), diŋlerise-ŋ (001b/03), ‘āşıḳise-ŋ   (026b/03). 
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▪ ‘Ç’ ünsüzü için ‘ج’ kullanımı: ḳılıç  (012a/05), çalarıdı  

(012b/03), ġıçġururıdı  (012b/02), açar  (013a/01), saçar 

  (013a/02), saç u  (013a/04), seçe  (014a/05), ḳaça 

 (014b/01), çalabum  (015b/03), çeküç  (016a/03), 

uçmaḳdan  (016b/05), suçumı  (017b/04), suç  

(017b/05), çaġırdı  (020a/04), çekdiler  (020a/05) 

ṣaçmışıdı  (021b/01), çalmışıdı  (021b/02), çığırdı  

(022a/01), geçdi  (024a/04), çoḳ  (026a/02), geçe  

(026a/04), saçuban  (003b/02), üç (006a/02) 

▪ ‘Ç’  ünsüzünün  ‘چ’ ile  yazımı: üçümüz  (016b/01), içerü   

(002a/01), ḳaçuban  (003a/05), çıḳar  (006b/03) 

▪ ‘P’ ünsüzü  için ‘ب’ kullanımı: kopdı  (002a/05), ḳapḳara  

(006b/03), depe  (006b/01), depede    (006b/02), depeler 

(007a/01), öper  (017b/01), ṭopraġa  (017b/03), 

deprenmeğe  (021b/04) 

▪ ‘P’ ünsüzünün  ‘ ب’ le yazımı: ṭopraḳ  (021b/01),  

▪ Up zarffiili: batup   (003a/04), ḳılup   (005b/01), olup 

 (005b/05), ṭurup  (006a/03). 

▪ Farsça çerāġ (چراغ) metinde çırak  çırāḳ  (006b/02) 

▪ Pādişāh ‘ب’ ile yazılmıştır:, pādişāh  (013b/04,016a/02) 
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▪ Çalap sözcüğünün yazımı ‘ج’  ve ‘ب’ harfleri tercih edilmiştir:  

(016b/04) 

▪ Vur- fiili bu biçimiyle bir, ur-  biçimiyle 11 defa kullanılmıştır. 

▪ Vezne göre Türkçe sözcüklerde medli yazımlar vardır: āşıdur  

(002b/03) 

▪ ‘Zīrā’bağlacına  vezne uydurmak için ‘zīra’ biçiminde zihaf  

yapılmıştır:   (012a/03) 

▪ ‘Ṣalavāt’ (صلواَت) sözcüğü vezinden dolayı   (009b/03) olarak 

yazılmıştır: 

 

Eserin dili: 

Eser klasik Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini barındırmaktadır.  

• Çalap ‘Tanrı’, çeri ‘asker’, ḳaçan ‘nasıl’, ḳatı ‘iyice’ kendöz 

‘kendisi’, şolok ‘şu’, uşoldem ‘şu an’, ḳanı ‘nerede, hani’, ḳanḳı 

‘hangi’, od ‘ateş’, tütün ‘duman’, yaraġ ‘hazırlık’, yavlaḳ ‘çok, pek’, 

uçmaḳ ‘cennet’,  yavuz ‘kötü, fena’ yanında ayıtmak ‘demek, 

söylemek, beliŋlemek ‘korkmak’ sınmak ‘kırmak’,  ġıçġurmak’ 

haykırmak’, göyünmek ‘yanmak’, ḳopmak ‘ortaya çıkmak’, ḳayırmak 

‘tasalanmamak’, öri ṭurmak’ ayağa kalkmak’ vb. fiiller eserin söz 

varlığı  içerisinde yerini alır. 

• -Up yanında -AbAn ve -UbAnı zarf fiil biçimleri de vardır. göster-üp 

(021a/04), ur-uban (002a/02), diril-üben (003a/01) ,aç-uban 

(001b/03), ġıçġır-uban (007b/05), gör-übeni (008a/01). 

• I. kişi ekfiil +Am kullanımı: Ẕülfiḳār+am (016a/02) 

• III. kişi ekfiil için dur- fiilinden dönüşmüş ‘dur-ur’ yanında  ekleşmiş 

-dur/-dür  biçimleri metinde yer alır: 

bunı aydan Kirdeci  ʿAlī durur (025b/03) 

Ḳonyada Mevlānānuŋ ḳulı durur (025b/03) 

evliya+dur Mevlānā dīn çırāġı   (025b/01) 

dirliginde gerek+dür āḫiret yaraġı (025b/02) 

bugün bize va’llah bayram güni+dür (024a/01) 

• Yön gösterme eki almış ilerü (002a/02), içerü (002a/01) zarfları 

yuvarlaklığını korurken girü, giri olmuştur. (017b/02) 
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• Emir eki -ġıl/-gil  bu eserde de kullanılmıştır: baġışla-ġıl (017b/04), 

işle-gil (017b/05), ḳayırma-ġıl (022a/02). 

• Gelecek zaman eki  -ısar/-iser’dir: ḳal-ısar (024a/04),  ecel ir-iser 

(024a/05). 

• İsim tamlamaları: 

cān ḳulaġ+ı  (001b/03),  

Ḳāf ṭaġ+ı (016a/01),  

Kaʿbe şehr+i (004b/05),  

ezdehā+nuŋ el+i (002a/04),  

Taŋrı+nuŋ arslan+ı (008b/03), 

Alī+nüŋ çeri+si (008a/05)
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• Pekiştirme sesleri: 

gömgök (006a/01), ḳapḳara (006b/03) 

• I. kişi istek -AyIn: var-ayın (004b/02), uşandur-ayın (005a/02), ayd-

ayın (001b/02), aṣ-ayın (004b/05). 

• -vUz çokluk birinci şahıs eki ünlüsü yuvarlaktır: 

vire-vüz (002b/04) 

• Yeterlik fiilinin olumsuz çekimi: 

çekdi üç kez ʿAlīyi alımadı (011a/05) 

• İyelik ekinden sonra belirtme eki +n: 

cān ḳulaġ+ı+n açuban diŋleriseŋ (001b/03)  

Aġz+ı+n açdı ṣoruban yutmaġ-içün (011a/02) 

Ẕülfiḳāruŋ götürüp öper yüz+i+n (017b/01) 

• Birleşik fiiller: 

 

ʿāciz eyle- (019a/01) ʿāciz ol- (005b/05) 

ʿaḳlı git- (007a/04) bāḳī ḳal- (024b/05) 

baş götür- (010b/02) cān  vir- (025a/02) 

cān ḳulaġın aç- (001b/03) cevāb vir- (004a/02) 

daʿvā ḳıl- (005b/01) duʿā ḳıl- (026a/05) 

düşvār ol- (020b/05) emr eyle- (018b/04) 

gömgök ol-  (006a/01) ġuṣṣa yi- (004b/01) 

günāh işle- (018b/02) ḫūrd u ḫām eyle- (013b/01) 

iḥsān it- (026a/03) ilerü gel-  (002a/02) 

irşigör- (020a/01) ḳoşu yöri- (009b/04) 

maḥrūm ḳo- (019a/04) muḳābil ol- (010a/03) 

murādın al- (025a/01) mürüvvet işle- (017b/05) 

n’it- (008b/04) naʿra ur- (007b/02) 

neḳḳāre ur- (007b/01) nevbet deg- (011b/02) 

oda yaḳ- (002b/05) öri dur- (010b/05) 

öri tur- (023a/05) raḥmet eyle- (026b/02) 

rūzī ḳıl- (016b/03) ṣāf  bağla- (007a/05) 

ṣalāvat getür- (009b/03) ṣalavāt vir- (026a/01) 

secde ḳıl- (020a/04) suç it- (017b/05) 



 

 

 

 

 

 

 

Dâsitân-ı Ejderhâ’nın Paris Nüshası Üzerine 

 

 

1011 

şefāʿat eyle- (019a/05) şefāʿat ḳıl- (003b/01) 

şermsār it- (018a/01) ṭaŋa ḳal- (005a/05) 

tekbīr ṣalāvat vir- (020b/03) tevbe ḳıl- (024b/04) 

ṭopraġa yüzin ur- (017b/03) ümmet ol- (024b/03) 

vācib ol- (026a/01) yād eyle- (005b/02) 

yaraġı ol- (024b/02) yüz yire ur- (002a/02) 

żaʿaf ol- (018b/01) ẓāhir ol- (019b/05) 

zarı ḳıl- (017b/03)  

 

Söz varlığı: 

Eserin dili ağırlıklı olarak Türkçe sözcüklerden kuruludur. Makalenin 

hacmini büyütmemek için burada sözlük eklenmemiştir. Ancak yaptığımız 

istatistiki değerlendirmede aşağıdaki değerlere ulaşılmıştır: 

Özel adlar varken: 

Konya, Kirdeci Ali, Ali, Mustafa Ömer, Osman, Kâbe, Arap gibi özel 

adlar mevcutken söz varlığı durumu aşağıdaki gibidir: 

Arapça dil oranı : % 21,59  Adet : 98 

Farsça dil oranı : % 10,57  Adet : 48 

Türkçe dil oranı : % 67,40  Adet : 306 

Yunanca dil oranı : % 0,44  Adet : 2 

Toplam Kelime Sayısı : 1151 

Toplam Madde Başı Sayısı : 454 

Benzersiz Toplam Madde Başı Sayısı : 440 

Özel adlar yokken: 

Arapça dil oranı : % 18,31  Adet : 78 

Farsça dil oranı : % 10,33  Adet : 44 

Türkçe dil oranı : % 71,13  Adet : 303 

Yunanca dil oranı: % 0,23  Adet : 1 

Toplam Kelime Sayısı : 1041 

Toplam Madde Başı Sayısı : 426 

Benzersiz Toplam Madde Başı Sayısı : 414 

Kirdeci Ali’nin Selçuklu dönemi şairi olduğu düşünülürse, eserde 

kullanılan sözcüklerin   % 71,13’nün Türkçe olması dikkat çekicidir. 
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METİN 

 
Beyit 
sırası 

Satır sırası  

 001b/01 hazā dasitan-ı ejderha 

1. 
001b/02 aydayın bir muʿcizāt aŋlariseŋ  
001b/03 cān ḳulaġın açuban diŋleriseŋ 

2. 
001b/04 Muṣṭafā Kaʿbede oturmışıdı 
001b/05 ayaġın aṣḥāblar durmışıdı 

3. 
002a/01 beş yüz ʿArab ṭurdı  geldi içerü 
002a/02 uruban yüz yire geldi ilerü 

4. 
002a/03 çaġırışdılar yā Muḥammed  dād  diyü 
002a/04 ezdehānuŋ elinden feryād  diyü 

5. 
002a/05 ḳopdı bir ezdehā  yedi başı var 
002b/01 degme başında otuz iki dişi var 

6. 
002b/02 degme dişi ṣanki ṣınur  ṭaşıdur 
002b/03 elli deve ezdehānuŋ  aşıdur 

7. 
002b/04 elli deve virevüz şol dem yudar 
002b/05 bulınmazsa ʿālemi oda yaḳar 

8. 
003a/01 beş yüz ʿarab dirilüben varduḳ aŋa 
003a/02 bir ʿacāyib aydayın bu gün saŋa 

9. 
003a/03 yüz biŋ oḳ vurduḳ anuŋ tenine 
003a/04 biri batup bulaşmadı ḳanına 

10. 
003a/05 ezdehādan  ḳaçuban geldük size 
003b/01 yā Muḥammed şefāʿat ḳıl bize 

11. 
003b/02 od ṣaçuban ḳapkara yaḳdı bizi 
003b/03 ḳıyarıdı aŋmayayduḳ biz sizi 

12. 
003b/04 çūn  işitdi resūl işbu sözleri 
003b/05 yaşıla ṭoldı mübārek gözleri 

13. 
004a/01 ayıtdı yā ilāhī yarı ḳıl baŋa 
004a/02 ġāzīlerden kim cevāb vire aŋa 

14. 
004a/03 ḳanḳı mü’min ejdehāyıla uruşa 
004a/04 meger  Ḥaḳdan bir ʿināyet irişe 

15. 
004a/05 ʿAlī  aydur yā resūl böyle dime 
004b/01 ejdehādan bu ḳadar ġuṣṣa yime 

16. 
004b/02 ejdehānuŋ cengine ben varayın 
004b/03 Ẕülfiḳārıla anı iki böleyin 

17. 
004b/04 ejdehānuŋ yedi başın keseyin 
004b/05 Kaʿbe şehrinde getürüp aṣayın 

18. 
005a/01 ʿÖmer aydur ben  daḫı varam bile 
005a/02 uşandurayın ejdehāyı gürzile 

19. 
005a/03 Ṣıddīḳ aydur yā resūl teferrüce 
005a/04 ben daḫı bile varayın ey ḫōca 
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20. 
005a/05 Muṣṭafā işüdüben ḳaldı ṭaŋa 
005b/01 durdı baḳdı daʿvā ḳılup dört yaŋa 

21. 
005b/02 dördi daḫı Ḥaḳḳı yād eylemedi 
005b/03 Muṣṭafā destūrıyla söylemedi 

22. 
005b/04 Muṣṭafā bilürdi iş ne olusar 
005b/05 anlar anda ʿāciz olup ḳalısar 

23. 
006a/01 durdılar bular gömgök oldılar 
006a/02 otuz üç biŋ ṣaḥābeler gitdiler 

24. 
006a/03 irte gice geçdi ṭurup gitdiler 
006a/04 ezdehānuŋ menziline irdiler 

25. 
006a/05 gördiler bir ṭaġ yatur yavlaḳ yüce 
006b/01 yedi depe var taġ üstinde ey ḫōca 

26. 
006b/02 her  depede iki çırāḳ var yanar 
006b/03 yedi yerde ḳapḳara tütün çıḳar 

27. 
006b/04 ol tütünler nefesidür ezdehānuŋ 
006b/05 ol ḳara ṭaġ gevdesiymiş anuŋ 

28. 
007a/01 ol depeler ezdehānuŋ başıdur 
007a/02 ol yananlar gözleriyle dişidür 

29. 
007a/03 çūn  ġāzīler gördiler bu heybetleri 
007a/04 cümlesinüŋ ʿaḳlı gitdi key ḳatı 

30. 
007a/05 ṭaġ üzre baġlayup ṣāf  durdılar 
007b/01 ʿAlī buyurdı neḳḳāre urdılar 

31. 
007b/02 şunuŋ gibi naʿra urdı ol ġāzī 
007b/03 yanḳılandı ṭaġ ṭaş ṣaḥrā yüzi 

32. 
007b/04 ezdehā beliŋdi götürdi baş 
007b/05 ġıçġıruban ditredi ṭaġıla ṭaş 

33. 
008a/01 ġāzīler görübeni yöridi 
008a/02 kişi var kim at üstinde eridi 

34. 
008a/03 kişi var kim dönüben ḳaçarıdı 
008a/04 sāz u silāḥ çū  ḳalın saçarıdı 

35. 
008a/05 şöyle kim ṣındı ʿAlīnüŋ çerisi 
008b/01 ol yörede ḳalmadı hīçbirisi 

36. 
008b/02 ḳaldı Ṣıddīḳ ʿÖmer ʿOsmānıla 
008b/03 ol ʿAlī Taŋrınuŋ arslanı bile  

37. 
008b/04 ʿÖmer aydur biz n’idelüm 
008b/05 varalum mı yoḥsa ḳanda gidelüm 

38. 
009a/01 ḳanḳı mü’min ezdehāyla urışa 
009a/02 meger  Ḥaḳdan bir ʿināyet irişe 

39. 
009a/03 ʿAlī aydur yā ʿÖmer ʿOsmān ġāzī 
009a/04 ölmeg-içün  ol yaratdı Ḥaḳ bizi 

40. 
009a/05 ölem yā ezdehāyı öldürem 
009b/01 bu kāfirleri ḳaçan güldürem 

41. 009b/02 himmetüŋüz baŋa  yār olsun bile 
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009b/03 ḫōş ṣalāvat getürüp tekbīrile 

42. 
009b/04 Ẕülfiḳārı atdı ḳoşu yöridi 
009b/05 firiştehler Allah Allah  diridi 

43. 
010a/01 ay güneş yörüriken durdılar 
010a/02 ezdehāyla ʿAlīyi çūn  gördiler 

44. 
010a/03 birbiriyle çūn muḳābil oldılar 
010a/04 ikisin ḳarşu karşu durdılar 

45. 
010a/05 şöyle kim bir naʿra urdı ol ġāzī 
010b/01 heybetinden ditredi cümle yazı 

46. 
010b/02 ezdehā beliŋledi götürdi baş 
010b/03 ġıçġırdı kim ditredi ṭaġıla ṭaş 

47. 
010b/04 ḳuyruġıla uruban yırtdı yeri 
010b/05 yedi başın diküben durdı öri 

48. 
011a/01 ṣaldı başın ʿAlīyi dutmaġ-içün 
011a/02 aġzın açdı ṣoruban yutmaġ-içün 

49. 
011a/03 ayaġ urdı ʿAlī şol dem bir ṭaşa 
011a/04 ḳadem ırmadı ḳademinden başa 

50. 
011a/05 çekdi üç kez ʿAlīyi alımadı 
011b/01 ḳademinden ḳademin ayırmadı 

51. 
011b/02 çūnki  ʿAlīye nevbet degdi başa 
011b/03 ayaġını urmışıdı bir ṭaşa 

52. 
011b/04 aldı ele çaldı şol dem Ẕülfiḳār 
011b/05 ezdehā iŋleyübeni zār  u  zār 

53. 
012a/01 Ẕülfiḳāra Ḥaḳ Çalap emr  eyledi 
012a/02 bir ḳılın kesme diyüben söyledi 

54. 
012a/03 zīra  daʿvīyle  ʿAlī gelmişidi 
012a/04 Muṣṭafānuŋ ḫāṭırı ḳalmışıdı 

55. 
012a/05 yıldırım gibi ḳılıç oynadırıdı 
012b/01 kesmezidi ʿAlī göyneridi 

56. 
012b/02 ezdehā gāh  ġıçġururıdı gāh  ʿAlī 
012b/03 çalarıdı Ẕülfiḳārı ol velī 

57. 
012b/04 götürüben kendözin atarıdı 
012b/05 ṣanki ʿAlīyle güreş dutarıdı 

58. 
013a/01 yedi başından aġızların açar 
013a/02 zehir ḳanlar ʿAlīye durmaz saçar 

59. 
013a/03 ḳuyruġını ʿAlīye düreridi 
013a/04 ġāzīler saç u saḳal yolarıdı 

60. 
013a/05 ṣunarıdı ʿAlīyi götürmege 
013b/01 ḫūrd u ḫām eyleyüben yitürmege 

61. 
013b/02 ʿAlī bir ṭaşa ayaġ urmışıdı 
013b/03 Sedd-i İskender gibi durmışıdı 

62. 
013b/04 ʿAlīyi ol pādişāh bekleridi 
013b/05 Muṣṭafā muʿcizātın ṣaḳlarıdı 



 

 

 

 

 

 

 

Dâsitân-ı Ejderhâ’nın Paris Nüshası Üzerine 

 

 

1015 

63. 
014a/01 Taŋrınuŋ zīrā ʿAlīdür arslanı 
014a/02 kāfir olur her  ki sevmezse anı 

64. 
014a/03 Ebūbekir ʿÖmer ʿOsmānıla 
014a/04 dīnümüzüŋ  diregi dördi bile 

65. 
014a/05 birbirinden her  kim buları seçe 
014b/01 öziyle īmānı teninden ḳaça 

66. 
014b/02 ne ʿAlī ezdehāya buldı çāre 
014b/03 ne ezdehāya Ẕülfiḳār itdi yara 

67. 
014b/04 heybetinden ʿAlīnüŋ ol Ẕülfiḳār 
014b/05 iŋledi ādem gibi zār zār   

68. 
015a/01 Ẕülfiḳārı götürüp atdı yire 
015a/02 Cebra’il şolok saʿat dutdı yine 

69. 
015a/03 Ẕülfiḳāra virdi Ḥaḳ dil söyledi 
015a/04 gör ʿAlīye ne ʿitāblar eyledi 

70. 
015a/05 didi n’içün yā ʿAlī atduŋ beni 
015b/01 seni mi işideyin yāḫōẕ anı 

71. 
015b/02 kesme didi yā ʿAlī ben kesmezem 
015b/03 bir Çalabum adını ben baṣmazam 

72. 
015b/04 kes disün keseyin yedi ḳat yeri 
015b/05 öküzi balıġı ḳomayam didi 

73. 
016a/01 Ḳāf ṭaġın çalariseŋ iki bölem 
016a/02 pādişāh ögdügi ol Ẕülfiḳāram 

74. 
016a/03 örs çeküç yüzini ben görmedim 
016a/04 demürcinüŋ eline ben girmedim 

75. 
016a/05 Ẕülfiḳārıla Düldül Fāṭımā ʿAlī 
016b/01 üçümüz ḳardaşlaruz biz yā velī 

76. 
016b/02 bir almadan yaratdı ol Ḥaḳ bizi 
016b/03 rūzī ḳıldı hep  saŋa ḳamumuzı 

77. 
016b/04 Ḥaḳ Çalap almayı ol Muḥammede 
016b/05 virdi uçmaḳdan çıḳardı Aḥmede 

78. 
017a/01 aldı ol almayı Aḥmed dişledi 
017a/02 aŋa Fāṭımāyı Ḥaḳ baġışladı 

79. 
017a/03 yarusından Düldül oldı yā ʿAlī 
017a/04 yarusından beni yaratdı velī 

80. 
017a/05 çūn işitdi Ẕülfiḳāruŋ bu sözin 
017b/01 Ẕülfiḳāruŋ götürüp öper yüzin 

81. 
017b/02 Ẕülfiḳārı ḳınına ḳatdı giri 
017b/03 ṭopraġa urdı yüzin ḳıldı zārı 

82. 
017b/04 dir ilāhī suçumı baġışlaġıl 
017b/05 ben suç itdüm sen mürüvvet işlegil 

83. 
018a/01 kāfirlere şermsār itme beni 
018a/02 iy sulṭānlar  sulṭānı yüce ġanī 

84. 018a/03 Muṣṭafānuŋ nice varam ḳatına 
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018a/04 nice baḳam ay ṣūratına 

85. 
018a/05 cānum al yā baŋa ḳıl bir çāreyi 
018b/01 ezdehādan żaʿaf oldum key ḳatı 

86. 
018b/02 ʿAlī bildi çūnki günāh işledi 
018b/03 Ḥaḳ Çalap cömerd idi baġışladı 

87. 
018b/04 Ḥaḳ Çalap Cebrā’ile emr eyledi 
018b/05 ḥabībüm ol araya gelsün didi 

88. 
019a/01 arslanumı yavlaḳ ʿāciz eyledüm 
019a/02 Ẕülfiḳāra kesme diyüp söyledüm 

89. 
019a/03 raḥmete’l-lilʿālemīn ādem benüm 
019a/04 kim geldi kim ben anı maḥrūm ḳodum 

90. 
019a/05 gelsün ʿAlīye şefāʿat eylesün 
019b/01 oḫşayuban Ẕülfiḳāra söylesün 

91. 
019b/02 şol dem indi Cebrā’il gökden yire 
019b/03 Muṣṭafānuŋ ḳatına ḳondı yire 

92. 
019b/04 ayıtdı yā resūl ʿAlīye tīz iriş 
019b/05 ẓāhir oldı anda yavlaḳ düşvār iş 

93. 
020a/01 irşi gör atlaruŋ gör ḥālini 
020a/02 ʿAlī buŋaldı eger  yārenleri 

94. 
020a/03 buŋaldı ezdehādan yavlaḳ ʿAlī 
020a/04 secde ḳılup Ḥaḳḳa çaġırdı velī 

95. 
020a/05 çekdiler at Muṣṭafā bindi ata 
020b/01 irüşüben ol araya gör nite 

96. 
020b/02 ġāzīler çūn  Muṣṭafāyı gördiler 
020b/03 ḳamusı tekbīr ṣalavāt virdiler 

97. 
020b/04 didiler yüzi güneş güneşimüz 
020b/05 sensüzin düşvār oldı işümüz 

98. 
021a/01 bizi senden Ḥaḳ Çalap ayırmasun 
021a/02 bir gün ʿömri bize sensüz virmesün 

99. 
021a/03 didi kim yārenler ʿAlī ḳanı 
021a/04 gösterüp ezdehā ḳatında anı 

100. 
021a/05 ezdehā bu ṭaġ gibi yetmişdi 
021b/01 toz ṭopraḳ ʿAlīye ṣaçmışdı 

101. 
021b/02 Ẕülfiḳārı ança kim çalmışıdı 
021b/03 ezdehānuŋ yüregin almışıdı 

102. 
021b/04 ezdehā deprenmege ḳorḳarıdı 
021b/05 ezdehādan  ʿAlī artuḳ eridi 

103. 
022a/01 Muṣṭafā bu kez çıġırdı yā ʿAlī 
022a/02 uş irişdüm ḳayırmaġıl yā velī 

104. 
022a/03 Ḥaḳ Çalap günāhını baġışladı 
022a/04 senüŋile luṭf u  kerem işledi 

105. 
022a/05 hīç   ḳayırma Ẕülfiḳārı ṣal didi 
023a/01 ezdehādan  kendüŋi ḳurtar didi 
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106. 
023a/02 ʿAlī  işitdi Muḥammed āvāzını 
023a/03 secde ḳılup ṭopraġa urdı yüzi 

107. 
023a/04 naʿra urup bir kezin  ḥayḳırdı 
023a/05 ezdehā beliŋleyüp ṭurdı öri 

108. 
023b/01 ḫōş ṣalavāt getürür bir kez çalar 
023b/02 ezdehāyı ortadan iki böler 

109. 
023b/03 cengi gördi ġāzīler bu heybeti 
023b/04 ḳamusı tekbīr didiler key ḳatı 

110. 
023b/05 ayıtdılar dīn Muḥammed dīnidür 
024a/01 bugün bize va’llah bayram günidür 

111. 
024a/02 ezdehānuŋ yedi başın kesdiler 
024a/03 getürüp Kaʿbe şehrinde aṣdılar 

112. 
024a/04 anlar geçdi dünyāda kim ḳalısar 
024a/05 bize daḫı bir gün ecel iriser 

113. 
024b/01 işit imdi ne didi ol dīn eri 
024b/02 dirliginde gerek olam yaraġı 

114. 
024b/03 devlet  senüŋ eger  ümmet olduŋsa 
024b/04 tevbe ḳılup sen saŋa geldüŋse 

115. 
024b/05 dünyāda kimse bāḳī ḳalmış degül 
025a/01 dünyāda kimse murādın almış degül 

116. 
025a/02 her   kişi kim Ḥaḳ yolına cān  vire 
025a/03 bir cānına  yüzbiŋ cān  iḥsān ide{it} 

117. 
025a/04 ol gül  yüzlü Muḥammed aṣḥābıyla 
025a/05 dīn yolına oynadı cānlar  bile 

118. 
025b/01 evliyādur Mevlānā dīn çırāġı 
025b/02 dirliginde gerekdür āḫiret  yaraġı 

119. 
025b/03 bunı aydan Kirdeci  ʿAlīdurur 
025b/04 Ḳonyada Mevlānānuŋ ḳulıdurur 

120. 
025b/05 fāʿilātün fāʿilātün fāʿilāt 
026a/01 vācib oldur kim viresiz ṣalavāt 

121. 
026a/02 her   kim diler raḥmeti çok ḳazana 
026a/03 fātiḥa iḥsān ide bunı yazana 

122. 
026a/04 ol kişi  dünyāda  īmānıla geçe 
026a/05 kim baŋa bundan duʿā ḳılup geçe 

123. 
026b/01 yā ilāhī cümle īmān ehline 
026b/02 raḥmet eyle baḳma yavuz fiʿline 

 
026b/03 ʿāşıḳisen sen aŋa ey nīknām 
026b/04 diyüŋ muṭahhar ravżasına ṣalavāt 

 026b/05 temmet_biʿavni’l-lah 
 026b/06 taʿālā 
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TÜRK ATASÖZLERİNDE DOSTLUK 
VE ARKADAŞLIK 

 
M. Metin TÜRKTAŞ* 

 

İnsanların ilk yaratıldığı dönemlerde nasıl iletişim kurduğuyla ilgili çok 

çeşitli teoriler vardır. İlk iletişimin beden dili dediğimiz jest ve mimiklerle 

sağlandığı; düzensiz sesler çıkararak oluşturulduğu; doğada bulunan seslerin 

taklit edilip sonraki zamanlarda onlara anlamlar yüklenerek iletişim 

kurulduğu ya da dünyaya gelen ilk insanın zaten dili bildiği şeklindeki teoriler 

bunlardan bir kısmıdır. Bunlar, adı üstünde teori olduğu için bunların hangisi 

ya da hangilerinin doğru olduğunu bilmenin imkanı yoktur. Doğru olan şudur 

ki birden fazla insan bir araya gelince iletişim ihtiyacı duymuşlar ve bir şekilde 

iletişim sağlamak zorunda kalmışlardır. Bir arada yaşayan insanların sayısı 

arttıkça ilk başlarda sese ve çok sonraki zamanlarda hem ses hem de yazıya 

dayalı olan dil dediğimiz iletişim biçimi öne çıkmıştır. 

Beraber yaşayan insanların sayısının artması ve sözel dilin oluşmaya 

başlamasıyla beraber insanlar toplu halde yaşamanın gereği olarak bazı 

toplumsal kurallar oluşturmaya başlamışlardır. Bu kurallar, toplumlardaki 

kültürlerin ilk numuneleridir.  Beraber yaşayan ilk toplumlar zaman içinde 

dünyanın değişik coğrafyalarına dağılarak farklı toplumsal kurallar ve diller 

oluşturarak birbirlerinden farklı kültürler oluşturmuşlardır. Dünya üzerinde 

çok farklı dil ve kültür oluşmuş olmasına rağmen insanlığın her zaman doğru 

olarak kabul ettiği bazı kurallar, aşağı yukarı bütün kültürlerde görülmektedir. 

Doğru olarak kabul edilen bu kuralları nesilden nesile aktaran edebi türlerin 

en başında atasözleri gelmektedir. İnsanlığın kadim kültürlerinden gelen 

atasözlerine ilaveten milletlerin estetik anlayışı ve kültürlerinin değişmesiyle 

beraber her kültür kendi atasözlerini de oluşturmaya başlamıştır. Bu 

değişimlerde, inanç sistemleri ve dinlerin değişmesinin çok büyük etkisi 

olmuştur.  

  Atasözleri, bir toplumun atalarının uzun süren gözlem, deneyim ve 

tecrübelerinin sonucunda, doğruluğunu test ederek ilkeleştirdikleri ve zaman 

içinde toplum tarafından da kabul edilen kalıplaştırılmış ifadelerdir. 

 

 

* Dr. Öğretim Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, 

mturktas@pau.edu.tr 
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Toplumun kuralları ve değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasıyla 

toplumun devamının sağlanması amaç edinilir, bu yüzden de toplumun 

fertlerinin bu kurallara riayet etmesi istenir.  

 Türk kültürü içerisinde hayatın her alanında kullanılabilen 

atasözlerinde konu sınırlaması yoktur. Uzun tecrübelerden sonra oluşan 

birikim neticesinde özellikle toplumun genç kesimine öğüt verme konusunda 

atasözlerinin gücünün çok etkili olduğu bilinmektedir. Türkler, atasözlerini 

atalarından kalan en büyük kültür mirası olarak görmüşler ve gelecek nesillere 

atalarının tecrübelerinden yararlanmaları gerektiğini tavsiye etmişlerdir.  

Atasözleri, Türk sözlü kültürü içerisinde kozmik dönemi konu edinen 

mitlerle aynı dönemde oluşmuş en eski edebi türlerden biri olarak 

değerlendirilebilir. Sözlü kültür içinde her daim yaşamakta olan atasözlerini 

kültür tarihimizin bilinen ilk yazılı eserleri olan Göktürk Yazıtları ve bunun 

devamında Uygur dönemi yazılı metinleri; Divânü Lügâti’t-Türk ve Dede 

Korkut Kitabı’nda sıkça görebilmek mümkündür. 11. Yüzyılda Kaşgarlı 

Mahmut tarafından kaleme alınan Divânü Lügâti’t-Türk’te sav olarak 

adlandırılan ve birçok kelimenin açıklanmasında örnekleri verilen atasözleri 

14. yüzyıl Kıpçak Türkçesinde yine sav/sab olarak yer alır. Atasözleri, bu 

kelimelere ilaveten Türkiye Türkçesinde zaman içerisinde mesel, emsal, darb-

ı mesel, durub-ı emsal; günümüzde de atasözü ya da atalar sözü olarak 

adlandırılmaktadır. 

 İnsanların bir arada uzun süre mutlu olarak yaşayabilmeleri, 

toplumlarının devamını sağlayabilmeleri için o toplumu oluşturan bireylerin 

birbirlerine güvenmeleri, arkadaşlık ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmeleri 

gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de uzun tecrübelere dayanılarak 

üretilen atasözleri rehber edinilmektedir.  

Toplumsal bağların kuvvetlendirilmesinde en önemli unsurlardan biri 

olan dostluk ve arkadaşlık, Türk kültürünün önemli kadim unsurlarından 

biridir. Kültür tarihimizin birçok konusunda başvuru kaynağımız olan Divânü 

Lügâti’t- Türk’te bu kavramlar adaş: dost, arkadaş, (DLT I 155/17, 61/17); 

koldaş: arkadaş (DLT III, 11/3); köngüldeş: gönül arkadaşı (DLT I, 407/16) 

şeklinde günümüzdekine yakın anlamlarda kullanılmaktadır.  

Dost, bazı yan anlamları olmakla beraber; sözlüklerde sevilen, 

güvenilen, yakın arkadaş, gönüldeş, iyi görüşülen, düşman karşıtı (TDK 

Türkçe Sözlük) anlamlarına gelmektedir. Dost; birisini içten seven, onun 

daima iyiliğini isteyen kişi demektir. Dost; kötü günde de insanın yanında 

olan, sadık, dürüst, güvenilir, sır saklayabilen insan demektir. Bu bakımdan 

gerçek dostluklar uzun bir tanıma sürecinden sonra oluşturulabilir. Dostluk; 

arkadaşlıktan çok daha ileri düzeyde bir samimiyet gerektirir. İnsanın ev 

arkadaşı, iş arkadaşı, okul arkadaşı, asker arkadaşı vb. gibi birçok kesimden 
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birçok arkadaşı olabilir ama dost sayısı oldukça sınırlı olabilmekte hatta 

atasözünde olduğu gibi “çok dostu olanın hiç dostu olmamakta”dır.  

Bu çalışmada, toplumun geleceğinin sağlanmasında çok önemli 

unsurlardan birisi olan arkadaşlık ve dostluk üzerinde durulmuş ve bu 

kavramın Türk kültürü içerisindeki önemi Türk atasözleri ile vurgulanmıştır. 

Konu ile ilgili seçilen atasözleri yazılı kaynaklar taranarak seçilmiştir. Aynı 

anlama gelen fakat farklı kelimelerle ifade edilen atasözlerinden, tekrara 

düşmemek amacıyla, sadece en yaygın kullanılanı tercih edilmiştir. Seçilen 

atasözlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için de ayrıntıya girmeden kısaca 

açıklamaları yapılmıştır. 

 Dostluk ve arkadaşlık üzerine söylenmiş ve açıklanmış olan 

atasözlerimiz alfabetik sıraya göre şöyledir:  

Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır:  

Menfaatı için dostmuş gibi görünen biri, işini görecek başka bir fırsat 

bulunca gösterdiği yakınlıktan vazgeçer. 

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun: 

Kendine fayda sağlamayacak bir kişiyle arkadaşlık eden kişi kendi 

önlemini almalıdır. 

Açma sırrını dostuna, dostunun da dostu vardır o da söyler 

dostuna: 

Her ne kadar dostun da olsa her sırrını dostuna söyleme, onun başka 

dostları da olabilir, o da bu sırrı onunla paylaşabilir. 

Adam, adam sayesinde adam olur: 

İnsanlar iyi arkadaşları sayesinde, onların desteğiyle iyi adam olur. 

Adamın aynası arkadaşıdır: 

İnsanların davranışları arkadaşlarına benzer. 

Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir: 

Yaprakların ağacı güzelleştirdiği, verimli hale getirdiği gibi dostlar da 

insanı güzelleştirir, verimli hale getirir.  

Akılsızla arkadaş, boş boğazla yoldaş olma: 

Akılsız kişiyle arkadaşlık etme, sır tutmayan ve çok konuşan kişiyle 

yoldaşlık etme, seni pişman eder. 

Akranıyla uçmayan kuşun sesi havadan değil tavadan gelir: 

İnsan kendi yaşına yakın kişilerle arkadaşlık kurmalıdır, aksi durumda 

başına bela alabilir 

Arı ile kalkan bal başına, sinek ile kalkan leş başına: 
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İnsanı; iyi arkadaşı iyiliğe, kötü arkadaşı kötülüğe götürür. 

Arkadaş paradan daha pahalıdır: 

Arkadaşın değeri parayla ölçülmez. 

Arkadaşı dıştan değil içten seç: 

Arkadaşını tanıdığın, bildiğin, kendi yakınlarından seç ki sonra pişman 

olma. 

Arkadaşla Bağdat’a gidilir: 

Arkadaşın iyiyse onunla çok uzak yollara bile gidebilirsin. 

Ata dostu oğula mirastır: 

Baba dostlarının dostlukları çocuklarında da devam eder. 

Ayı derisinden post olmaz, eski düşmandan dost olmaz: 

Ayının derisinden post olamayacağı gibi eski düşmandan da dost 

olmaz. 

Ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır: 

Her insanın kusuru olabileceği gibi dostun da kusurları olabilir, onu 

öyle kabul etmek lazımdır. 

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: 

İnsan kendi karakterine uygun kişilerle arkadaşlık eder, arkadaşlar 

birbirlerine benzerler. 

Bin dost az, bir düşman çok: 

Ne kadar çok dostun olursa o kadar iyidir, zarar gelmez ama bir tane 

bile düşmanın varsa korkmalısın ondan zarar gelebilir.  

Bir dost kırk yılda kazanılır: 

Dost kazanmak kolay değildir, uzun bir deneyim gerektirir. 

Bir dostun bin düşman kadar kahrı olur: 

Dostluğun devam edebilmesi için gerekirse fedakârlık yapılır, sıkıntıya 

girilir. 

Boğazı büyük olanın dostu olmaz:  

Çok fazla yiyip içenin, yiyeceklerini paylaşmayanın dostu olmaz. 

Bozacının şahidi şıracı olur: 

Birbirlerine yakın özellikler taşıyan kişiler birbirlerini koruyup 

kollarlar 

Bülbülle gezen güle, ördekle gezen göle gider: 

Bir kişinin arkadaşı nereye giderse kişi de oraya gider. 

Bülbülle konuşan güle; kargayla konuşan küle: 
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Bir kişinin arkadaşı nereye giderse kişi de oraya gider. 

Can, canın yoldaşıdır: 

İnsan tek başına yaşayamaz, daima bir arkadaşa ihtiyacı vardır.  

Çok dostu olanın hiç dostu yoktur: 

Her karşısına çıkan insanla dost olmaya çalışan, gerçek dost bulamaz. 

Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun: 

Akılsız kimse dostuna bilmeyerek, farkında olmadan kötülük edebilir. 

Akıllı düşmanın yapabileceği kötülüğü insan akıl yoluyla sezebilir ve 

önlemini alır.  

Deveciyle konuşan kapısını büyük açar: 

Zengin insanlarla arkadaşlık eden kişi, mahcup olmamak için onlara 

ayak uydurmak zorundadır. 

Dost acı söyler: 

Yakın dostlar bir açığımızı gördükleri zaman uyarmaktan çekinmezler 

ama bu uyarı insana yine de ağır gelir. 

Dost ağlatır, düşman güldürür: 

Gerçek dost, arkadaşı kötü yola gittiği zaman onu vazgeçirmek için 

gerekirse sert davranır ama düşman bunu yapmaz, aksine destek verir. 

Dost başa, düşman ayağa bakar: 

Dostlar arkadaşına iyi niyetle bakar, hoşgörülü davranır; dost 

olmayanlar arkadaşın hatalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. 

Dost beğenmeyen dostsuz kalır: 

İnsanları hatalarıyla kabul etmek gerek, her insanın mutlaka hatası 

vardır. 

Dost dosttan sır saklamaz: 

Gerçek dost, arkadaşından sır saklamaz o da arkadaşının sırrını ifşa 

etmez. 

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler: 

Gerçek dost arkadaşının hatasını, bir daha yapıp da mahcup olmasın 

diye, yüzüne söyler. 

Dost dostun eyerlenmiş atıdır: 

İyi niyetli kimselerle arkadaşlık edenler, zor durumda kaldıklarında her 

zaman yardımlarına koşacak arkadaş bulabilirler. 

Dost düşman içinde belli olur: 

Gerçek dost, insanın kötü zamanlarında kendini gösterir. 
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Dost gelmeye gelmeye düşman olur; düşman gele gele dost olur: 

İnsanlar arasındaki ilişkiler yüz yüze olunca gelişir ve güzelleşir, araya 

mesafe koyunca ilişkiler soğuyabilir.  

Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli: 

Dostun ihtiyacı olduğu zaman ona yardım etmeli, düşman için daima 

dinamik durmalı. 

Dost içten ağlar, dıştan güler. Düşman ise dıştan ağlar, içten güler:  

Dost olan kişi arkadaşının başına bir şey gelince içten çok üzülür ama 

arkadaşına moral verebilmek için uğraşır, düşman ise dışarıdan ağlar ama için 

için sevinir. 

Dost ile ye iç, alış veriş etme: 

Dostlarımızla alış veriş yaparken çok dikkatli olmalıyız çünkü, araya 

çıkar ilişkisi girerse dostluk bozulabilir. 

Dost kara günde belli olur: 

Gerçek dost, insanın başına bir iş geldiği zaman belli belli olur. 

Dost kazanırsan tut, düşman kazanırsan güt: 

Dost kazanmak zordur, bu yüzden dosta sahip çıkmak lazımdır; düşman 

kazanmak kolaydır eğer düşmanın varsa onu gözden kaçırmamalısın. 

Dost olan vah der, düşman olan oh der: 

Birisinin başına bir şey gelince onun dostları üzülür ama düşmanları 

sevinirler. 

Dost sırrını dost bilir: 

Dost dostun sırrını bilir ama onu başkalarıyla paylaşmaz. 

Dost uyur düşman uyumaz: 

Dost, kötülük yapmayı düşünmediği için sakin durur ama düşman 

kötülük yapmak için daima fırsat kollar.  

Dost yatakta belli olur: 

Gerçek dost, başınıza bir şey geldiği zaman, yataklara düştüğünüz 

zaman sizinle ilgilenerek dostluğunu belli eder. 

Dost yoluna post olmalı: 

Dostun ihtiyacı olduğu zamanlarda onun yanında olunmalıdır, onun 

işlerini kolaylaştırmak lazımdır. 

Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur: 

Dost insana daima sevgi ve saygıyla bakar, yüzü güler; düşman ise 

içinden kötülük geçirir ve bu onun gözünden belli olur. 
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Dost zindan kapısında belli olur: 

Gerçek dost, insanın başına bir şey geldiği zaman belli olur. 

Dost, düşman içindir: 

Kişinin başına düşmanları tarafından bir bela gelirse dostları ona sahip 

çıkıp destek vermelidirler. 

Dostluk başka alış veriş başka: 

İki kişi arasındaki dostluk, alışveriş yaparken birinin ötekine özveride 

bulunmasını gerektirmez. 

Dostun attığı gül, onulmaz yara açar: 

Kişi güvendiği arkadaşından beklemediği bir hareket görürse buna çok 

kırılır. 

Dostun attığı taş baş yarmaz: 

Dostumuzun bizi hırpalaması bizim gücümüze gitmez. Bunun iyi 

niyetle ve bizim iyiliğimiz için yapıldığını biliriz. 

Dostun sertliğinden korkma, düşmanın yaltaklanmasından kork: 

Dost, sert davranırsa bu bizi koruduğu içindir; düşman yumuşak ve şirin 

görünerek kötülük etmek için fırsat kollar. 

Dostuna borçlu olma: 

İnsan yakın arkadaşına borçlu olup da zamanında ödeyemezse dostluğu 

bozulabilir. 

Dostuna güvenerek yola çıkan yolda kalır: 

Bir olay karşısında dosta her ne kadar güvenmek gerekirse de bazı 

aksilikler olabilir, bunlara karşı hazırlıklı olmak gereklidir.   

Dostunu överken yerecek yer bırak: 

Herkesin kötü bir tarafı olur. 

Düğün aşıyla dost ağırlanmaz: 

Dostlar için özel çaba harcanmalıdır, dost kazanmak için biraz cömert 

olunmalıdır. 

Düşenin dostu olmaz:  

Zenginle herkes dost olmak ister ama o zenginin başına bir şey gelip 

fakirleşince etrafında kimse kalmaz. 

Ekmeği evinden al, arkadaşı köyünden: 

Ekmeği en güvenilir olan yerden evinden al; arkadaşını da iyi tanıdığın 

bildiğin köyünden seç. 
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Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez: 

Eski dost dostluğunu kanıtlamıştır ondan düşman olmaz, yenisi ise daha 

tam tecrübe edilmemiştir ona karşı temkinli olunmalıdır.  

Gönül ne kahve ister ne kahvehane; gönül muhabbet ister kahve 

bahane: 

Gönül dostlarla sohbet etmek ister, diğer şeyler sohbet için araçtır. 

Gönül ne mey ister ne meyhane, gönül dost ister mey bahane: 

Gönül dostlarla sohbet etmek ister, diğer şeyler sohbet için araçtır. 

Güvenme dostuna, saman doldurur postuna: 

Dost bildiğin herkese inanma. Dost sandığın bazı kişiler kendi çıkarları 

için sana kötülük edebilirler. 

Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede, deli deliyi dakkada 

bulur: 

Aynı yolda olanlar, er ya da geç birbirlerini aynı hedefte bulurlar. 

Hayırsız dost, gereksiz post: 

Zor zamanlarda faydası olmayan dost gerekli değildir. 

 

Her şeyin yenisi, dostun eskisi: 

Dost ne kadar eskiyse dostluğu o kadar kanıtlanmış olur. 

İnsan insanın rahmanı, insan insanın şeytanıdır: 

İyi insan, iyi arkadaş kişiyi koruyup kollar; kötü insan, kötü arkadaş 

kişiyi yoldan çıkarır. 

İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar: 

Kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer. 

İt, itle gezer: 

Herkes kendisine benzeyen kişilerle arkadaşlık eder. 

İt ulur birbirini bulur: 

Birbirine benzeyen insanlar birbirlerini bulurlar. 

İt, itin kuyruğunu bırakmaz: 

Birbirine benzeyen insanlar beraber gezerler. 

İtle yatan bitle kalkar: 

Kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer 

İyi arkadaş, uzun yolu kısaltır: 

İyi arkadaş insana her konuda yardımcı olur. 
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İyi ile konuşan çuvalına un doldurur: 

İyi insanlarla konuşan dostluk eden kişi onlardan çok güzel şeyler 

öğrenir. 

Karga ile dost olanın burnu boktan kalkmaz: 

Kötü arkadaş edindiyseniz başınız daima belaya girer. 

Kiminle gezersen onunla anılırsın: 

Arkadaşın kötü ise sen de kötü bilinirsin, iyiyse de iyi. 

Kılavuzu horoz olan kümeste geceler: 

Kavgacı, dik başlı kimselerle arkadaşlık eden onların gösterdiği yoldan 

gider. 

Kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer: 

Kötü kişilerle arkadaşlık edenlerin sonu felaket olur. 

Körle yatan şaşı kalkar: 

Kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer. 

Kurt ile görüşürsen köpeği yanında tut: 

Kötü ile arkadaşlık ediyorsan daima temkinli ol, kendini savunacak 

gücün olsun. 

Kurt ile koyun dost olmaz: 

İyi niyetli birisiyle kötü niyetli birisi dost olamaz. 

Kurtla ortak olan tilkinin payı ya tırnaktır ya bağırsak: 

Güçlü ile hileci ortak olursa daima güçlünün dediği olur. Güçlü ne 

verirse hileci razı olmalıdır yoksa parçalanma tehlikesi vardır. 

Malı olmayanın dostu olmaz: 

Varlıklı kimselerin etrafında, sırf parası olduğu için sahte dostları 

bulunur 

Namerdi bir gördün, bir daha görürsen namertsin: 

Dürüst olmayan kişilerle görüşmeye devam edersen zamanla sen de ona 

benzersin, bu yüzden onunla teması kesmelisin. 

Parayla dost bulunmaz: 

Sevgi, güven ve dostluk para ile elde edilecek şeyler değildir. 

Topalla gezen topal olmaz ama aksar:  

Kusurlu kimselerle düşüp kalkanlar onlardan kötü huy kaparlar 

Üzüm üzüme baka baka kararır: 

Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler zamanla 

birbirlerine benzerler  
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Yoldan kal ama yoldaştan kalma: 

Yolculukta arkadaş çok önemlidir. İnsan iyi bir arkadaşla yolculuk 

yapabilmek için gerekirse yolculuğunu ertelemelidir. 

 

SONUÇ 

Atasözlerinde konu sınırlaması olmadığı için aklımıza gelebilecek her konuda 

söylenmiş atasözü bulabilmek mümkündür. Toplumların tarihi seyri içinde 

sosyal ve kültürel yapılarında değişiklikler olabilmektedir. Bu kültürel 

değişimin görüldüğü bazı atasözleri, zaman içinde geçerliliğini kaybetmiş 

olabiliyor. Bu tip atasözlerine eskiden yazılmış bazı yazılı kaynaklarda 

rastlamak mümkündür. Bazı atasözleri de oluşturulduğu dildeki kelimelerin 

anlamları zaman içinde değiştiği için farklı anlamlara gelebilmekte ya da argo 

sayılabilmektedir. Bu tip değişimler zaman zaman bazı atasözlerinin 

sorgulanmasına sebep olabilmektedir. Her edebi üründe olduğu gibi 

atasözlerini de üretildiği dönemin ve yerin bağlamı içinde değerlendirmek 

lazımdır. Buna ilaveten aynı konuyla ilgili oluşturulmuş bazı atasözlerinde 

tezatlık da görülebilmektedir. Bizim konumuzu teşkil eden dostluk ve 

arkadaşlık ile ilgili atasözlerinde de bu tezatlığa rastlamak mümkündür. 

Atasözleri bir yandan: “dostun attığı taş baş yarmaz”, “arkadaş paradan daha 

pahalıdır”, “bir dost kırk yılda kazanılır”, dost için ölmeli, düşman için 

dirilmeli”, “dost kazanırsan tut, düşman kazanırsan güt” diyerek dostun 

öneminden bahsederken; diğer yandan, “dostuna borçlu olma”, “dostuna 

güvenerek yola çıkan yolda kalır”, “dostunu överken yerecek yer bırak”, 

“güvenme dostuna, saman doldurur postuna” diyerek dostun da bir insan 

olduğunu ve ona karşı da temkinli olmak gerektiğini tavsiye eder. 

Atasözlerindeki bu tarihsel değişim ve zamanla oluşan bazı tezatmış gibi 

görünüm, atasözlerinin değerinden hiçbir şey kaybettirmemekte, aksine 

zamana bağlı kültürel değişimi takip edip ona ayak uydurduğu için onun 

değerini arttırmaktadır.  
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DENİZLİ İLİ AĞIZLARINDA 
ÜNLÜLER 

 

       Turgut TOK* 

 

  

Giriş 

Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği doğrultusunda, “Türk dilinin öz güzelliğini 

ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine 

yaraşır yüksekliğe eriştirmek” amacıyla, 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dil 

Kurumu’nun kurulmasından sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasında, kültürel 

değerler ve dil malzemesi derlemesi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.  

Denizli İli Ağızları, Türk Dili’nin tarihi dönemlerdeki bir çok ses ve 

şekil özelliklerini muhafaza etmesi açısından önemli bir konuma sahiptir. 

Teknolojik gelişmeler, ulaşımın kolaylaşması, yazılı-sözlü-görsel iletişim 

araçlarının her yere ulaşması gibi… etkenler dillerdeki ağız özelliklerinin gün 

geçtikçe kaybolmasına neden olmaktadır. Günümüzdeki gelişmeler ve 

yenilikler ağız metinlerinin ivedilikle kayıt altına alınmasını gerektirmektedir. 

Bu çalışma, Denizli merkez ilçeler dahil 19 ilçe merkezi, 167 mahalle 

(belde ve köy) olmak üzere toplam 186 yerleşimi kapsamaktadır.  

Bu çalışmaya esas olan dil malzemesi, öncelikle “Denizli İli Güney ve 

Güneybatı Bölgesi Ağızları” adlı doktora tezimizdeki metinlerdir1. Ayrıca 

Çivril, Hambat, Çal, Buldan ve Honaz ilçeleri sempozyumlarında ve diğer 

bölgelerde farklı zamanlarda kendi yaptığımız derleme çalışmalarından elde 

edilen dil malzemesi kullanılmıştır. 

 İnceleme sahamızda  derlenen dil malzemesi, deşifre edilmiş; deşifre 

edilen metinler, Türk Dil Kurumu tarafından geliştirilen Ağız Çalışmaları 

Çevriyazı İşaretleri ile, Times Turkish Transcription yazı tipinde bilgisayar 

ortamına aktarılmış ve dilbilgisi incelemeleri yapılmıştır. 

 

 

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

ttok@pau.edu.tr 
1Turgut TOK, Denizli İli Güney ve Güneybatı Bölgesi Ağızları, PAÜ Sosyal Bilmler Enstitüsü 

Basılmamış Doktora Tezi,  Denizli, Ekim 2002 
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İnceleme 

Denizli İli Ağızlarında Türkiye Türkçesi standart konuşma dilinde ve bir çok 

ağız bölgesinde kullanılan ünlülere nazaran oldukça çok sayıda ünlü 

kullanılmaktadır. Bu ünlülerin toplam sayısı 33 (otuzüç)’tür. Bu çalışmada 

bölgede kullanılan ünlüler, örnekler verilerek anlatılacaktır. 

 

1. Ünlüler (vowels) 

Denizli İli Ağızları’nda Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılan sekiz ünlü (a, 

e, ı, i, o, ö, u, ü)’nün yanında, bu ünlülerin birlikte kullanıldığı ünlü veya ünsüz 

seslerin etkisi, ses olayları ya da konuşan kişinin konuşma özelliklerine bağlı 

olarak değişikliğe uğramış ünlüler kullanılmaktadır. Bu ünlüler şunlardır:  

 á,  ạ,  ẹ,  ä,  í,  ıº,  iº,  ó,  ọ,  ộ,  ú.    

Bu ünlülerin dışında, bazı ses olaylarından dolayı ortaya çıkan ve sekiz temel 

ünlünün ā, ē, ī, į, ō, ô, ū, ǖ işaretleriyle gösterdiğimiz uzun olanları ve ă, ĕ, ǐ, 

ĩ, ǔ, ǚ işaretleriyle gösterdiğimiz kısa olanları mevcuttur. 

  

1.1. Yazı dilinde bulunmayan ünlüler 

á ünlüsü  

a sesi ile e sesi arasında, yarı kalın yarı ince, düz ve  geniş, orta damak 

ünlüsüdür2. Genellikle a>e veya e>a değişmesinin ara aşamasıdır. Herhangi 

bir nedenle geride boğumlanan a sesinin incelmesi ya da daha önde 

boğumlanan e sesinin kalınlaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bölge 

ağızlarında Türkçe olmayan sözcüklerde kalınlık-incelik uyumunun daha 

yoğun işletilmesi á sesinin kullanımını sıklaştırmaktadır. ç, ş, y gibi inceltme 

özelliği bulunan ünsüzler á sesinin kullanımını yoğunlaştırmaktadır. Derleme 

bölgemizin tamamında á ünlüsüyle karşılaşılır. Genel olarak ön ve iç seslerde 

görülür, son seste kullanımı azdır. 

biráz “biraz”, ámānetiñ “emanetin”, burá “buraya”,  ağáÇ “ağaç”, 

atışmáye “atışmaya”, tanımáyō “tanımıyor”, sáreyli “saraylı”, ġulúbá 

“kulube”, cánāzasına “cenazesine”, ġoşmá “koşmaya”, zurnáyle “zurnayla”, 

ásger “asker”, áĺmanıñ “elmanın”, 'aķsárey “Aksaray”, mapusānáde 

“mahpushanede”, áláķtirik “elektrik”, buráya “buraya”,  ḳoşmáPba 

“koşmuyor”, davátlılā “davetliler”, mezár “mezar”, olmáyíncá “olmayınca”, 

 

 

2 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun á işaretini (bkz. KİA. s.51), T. Gülensoy altı noktalı a işaretini 

(bkz. KYA. s.19),  Z. Korkmaz siyah punto a işaretini (bkz. GBAA. s.8, ve NYA. s.31), E. 

Gemalmaz ters a işaretini ( bkz. EİA. s.74 ), A. Caferoğlu ters e işaretini ( bkz. GDİAT. s. XIV) 

kullanırlar.      
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ġaláylanmış “kalaylanmış”, túrbá “türbe”, azráyil “azrail”, ġazállara 

“gazellere”, rekát “rekat”, ĥaTçá “Hatice”, súĺálem “sülalem”, fasíllá 

“fasülye”.  

 

ạ ünlüsü: 

a sesi ile ı sesi arasında kalın, düz, yarı geniş yarı dar bir ünlüdür3. Bazı 

ünsüzlerin etkisiyle a sesi daralma özelliği gösterir. Bölgemizde kullanımında 

a>ı ya da ı>a değişmesinin ara merhalesi olarak ortaya çıkan a-ı arası bir 

ünlüdür. ạ ünlüsü boğumlanma alanının a’ya daha yakın bir yerinde 

boğumlanan kapalı bir a ünlüsüdür. Bölge ağızlarında yükleme hal eki olarak 

kullanılan -a, yönelme hal eki -a’nın -ạ ve bulunma hal eki  -da’nın -dạ şekliyle 

kullanımı yoğundur. Bazen orta hecelerin darlaşma eğiliminin görülmesi 

sonucunda ạ ünlüsü yöre ağızlarında kullanılmıştır.  

yaylạ “yayla”, cíwarasınạ “sigarasını”, ĥorạsannı “Horasanlı”, 

bağlısạlā  “bağlasalar”, kebābạ “kebabı”, ġarġạlar “kargalar”, başınạ 

“başına”, bulmạyan “bulamayan”, añnaşmạdan “anlaşmadan”, ancạ 

“ancak”, ĥunnarạ “şunlara”, ĥaķķınạ “hakkını”, ozạmān “o zaman”, 

arạbạmızạ “arabamıza”, ġıyımdạ “kıyımda”, ĥaftạ “hafta”, ġararlımạca 

“kararlamaca”, altınạ “altına”, mıstạfē “Mustafa’ya”, daşlạyalım 

“taşlayalım”, tarafạ “tarafa”, avucundạ “avucunda”. 

 

ẹ ünlüsü: 

e sesi ile i sesi arasında ince, düz, yarı geniş yarı dar bir ünlüdür. Bölgemiz 

ağızlarında sık görülen bir ünlüdür4. Bazı ünsüzlerin etkisiyle e ünlüsünün yarı 

daralmasıyla oluşmuştur. Genellikle e>ẹ ve i>ẹ değişiminin ara merhalesi 

olarak ortaya çıkmasına rağmen, az  olsa da ı>ẹ dönüşmesi de bulunmaktadır. 

Bölge ağızlarında c, ç, ş, y gibi inceltme ve daraltma özelliği bulunan ünsüzler 

ẹ sesinin kullanımını yoğunlaştırmaktadır.Yumuşak damağın ön ve arkasına 

göre daha ortada oluşur. i’ye daha yakın olan ẹ ünlüsü, Eski Türkçedeki i 

 

 

3 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun a harfinin altına ^ işaretini (bkz. KİA. s.51), T. Gülensoy şapkalı 

â işaretini (bkz. KYA. s.19),  Z. Korkmaz a harfinin üzerine ° işaretini (bkz. GBAA. s.9, ve 

NYA. s.29), E. Gemalmaz α işaretini ( bkz. EİA. s.73 ) kullanırlar.      
4 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun e harfinin üzerine nokta işaretini (bkz. KİA. s.51), T. Gülensoy 

altı noktalı e işaretini (bkz. KYA. s.21),  Z. Korkmaz italik punto GBAA.’nda e ve NYA.’nda 

ẹ  işaretini (bkz. GBAA. s.8, ve NYA. s.31), E. Gemalmaz italik e işaretini ( bkz. EİA. s.75 ), 

A. Caferoğlu altı noktalı e işaretini ( bkz. GDİAT. s. XIV) kullanırlar.      
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sesinin tarihi gelişim seyrinde gösterdiği genişleme eğilimine uyarak ẹ’ye 

dönmektedir5: 

gẹce “gece”, pençirẹden “pencereden”, öldürmẹye “öldürmeye”, efẹ 

“efe”, işmẹvereñ “içmeyivereyim”, daşẹyōduķ “taşıyorduk”, hẹÇ  “hiç”, lẹre 

“lira”, gẹtdilē “gittiler”, çevrẹde “çevrede”, içinẹ “içine”, 'patatẹS “patates”, 

nẹy “ne”, ciddẹye “Cidde’ye”, erẹyōsuñ “eriyorsun”, dẹyōlar “diyorlar”, 

ẹniyō “iniyor”, çẹliklē “çelikler”, ẹretivē- “iletiver-“, birinẹ “birine”, 

asgerdẹ “askerde”, hẹķāyẹleri “hikâyeleri”. 

 

ä ünlüsü 

açık e ünlüsüdür. Çenenin daha çok açılması ve e’nin normalden daha uzun 

söylenmesi ile çıkan bir ünlüdür6. Çoğunlukla sözcük başında ve ilk hecede 

görülür. Bölge ağızlarında kullanımı yaygın olmamasına rağmen çalışma 

sahamızın tamamında görülmektedir.  

ändekilē  “onlar”, dälim “değilim”, ändē “o, şu”, äl “yabancı, yad”, 

kes'tänē  “kestane”, äleme  “aleme”, kändi “kendi”, händi “şimdi”, ävvel 

“evvel”, äsgiden “eskiden”, ärmání “Ermeni”, äni’ledi “enikledi”, gelinätesi 

“gelin ertesi”. 

 

 

í ünlüsü  

ı sesi ile i sesi arasında, düz, dar, yarı kalın yarı ince bir ünlüdür7. ı>i ve i>ı 

değişmesinin ara merhalesi olarak karşımıza çıkar. Bazen de a>í, e>í değişimi 

veya ç, ş, y gibi ünsüzlerin inceltme özelliği  sonucunda ortaya çıkar. Orta 

damağın i’ye yakın bir noktasında teşekkül eder, söylenirken ağız ı’ya göre 

biraz daha açık, i’ye göre biraz daha kapalıdır. Bölge  ağızlarında kalınlık-

incelik uyumuna sokulan yabancı dillerden giren sözcüklerde sıkça görülür. 

Derleme sahamızın tamamında í ünlüsüne rastlanılır: 

talímat “talimat”, arķídáşi “arkadaşı”, ĥaķíķāt “hakikat”, fasíllá 

“fasülye”, ġadífıdan “kadifeden”, ġōmadıñíki “koymadın ki”, ōlanlāķıní 

 

 

5 ẹ (e-i) ünlüsü ile ilgili olarak bkz. Reşit Rahmeti Arat, “ Türkçe Metinlerde e/i Meselesine 

Dair” Makaleler I, TKAE Yay. Ankara, 1987, s.334-341; Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye 

Türkçesi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994, s.19-25 
6 Bu ünlü için,  Z. Korkmaz GBAA.’nda ä işaretini (bkz. GBAA. s.6) kullanır. 
7 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun í işaretini (bkz. KİA. s.53), T. Gülensoy altı noktalı ı işaretini 

(bkz. KYA. s.21),  Z. Korkmaz siyah punto ı işaretini (bkz. GBAA. s.VII, ve NYA. s.32), E. 

Gemalmaz altı noktalı ı işaretini ( bkz. EİA. s.78 ), A. Caferoğlu ı harfinin altına <  işaretini ( 

bkz. GDİAT. s. XIV) kullanırlar.      
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“oğlanlarınkini”, faķír ísānız “fakir iseniz”, āĺímā “ağlamaya”, ġayví 

“kahve”, ĥaní “hani”, 'bíldírcin “bıldırcın”, romatízma “romatizma”, yí “yol, 

kere”, sādíce “sadece”, santím “santim”, dabíyat “tabiat, huy”, írado “radyo”, 

írbam “İbrahim”, píyñar “pınar”, vasáyíTci “şoför”, cívarda “civarda”, 

ġoyvíresiye “koyuverince”, sínamı “sinema”, ĥazíran “haziran”. 

 

ıº ünlüsü  

ı sesi ile u arasında, kalın, yarı dar yarı geniş, yarı düz yarı yuvarlak bir 

ünlüdür8. ı ünlüsünün biraz yuvarlaklaşması, u ünlüsünün biraz darlaşması 

sonucunda oluşur. Söylenirken dudaklar hafif yuvarlaklaşır. Genellikle ı>u 

değişiminin ara merhalesidir. Bölge ağızlarında kullanımı sık değildir. 

Birlikte kullanıldığı seslerin etkisiyle oluşur. Dudak ünsüzleri, ı° ünlüsünün 

ortaya çıkışında etkilidir.  

bunıº “bunu”, aşı°ra “aşure”, yavı°z “yavuz”, ġoyuvı°mış 

“koyuvermiş”, vapı°r “vapur”, ozı°man “o zaman”, durmı°şlā 

“durmuşlar”, ķavı°rma “kavurma”, avlı° “avlu”, boylı° “boylu”, cavı°rlā 

“kafirler”, palamı°d “palamut”, yavrı°m “yavrum”, ġalķmeyōdı° 

“kalkmıyordu”, doķı°z “dokuz”, ĥavı°zıñ “havuzun”  , māçı°P “mahçup”, 

orı°ya “oraya”, çavı°ş “çavuş”, buñarcı°ķ “Pınarcık”. 

 

iº ünlüsü:  

i sesi ile ü sesi arasında, ince, yarı düz yarı yuvarlak, yarı geniş yarı dar bir 

ünlüdür9. i ünlüsünün biraz yuvarlaklaşması, ü ünlüsünün biraz darlaşması 

sonucunda görülür. Söylenirken dudaklar hafif yuvarlaklaşır. Genellikle i>ü 

değişiminin ara merhalesidir. Bölge ağızlarında kullanımı yaygın değildir. i° 

ünlüsü ı° ünlüsüne göre daha az kullanılmaktadır.  

alēki°m “aleyküm”, göri°nek “görenek”, bizimi°çün “bizim için”, 

üni°versitẹden “üniversiteden”, onuñi°çün, doldurmaķi°çün “doldurmak 

için”, güliºzablecįm “Güliz ablacığım”. 

 

 

 

 

 

 

8 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun ı harfinin üzerine °  işaretini (bkz. KİA. s.53), E. Gemalmaz ters 

ı işaretini ( bkz. EİA. s.77 ) kullanırlar.      
9 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun i harfinin üzerine °  işaretini (bkz. KİA. s.53) kullanır.      
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ó ünlüsü:  

o sesi ile ö sesi arasında, yarı kalın yarı ince, geniş, yuvarlak bir ünlüdür10. 

Bölge ağızlarında genellikle Türkçe kökenli olmayan sözcüklerde kullanılır. 

Kalınlık-incelik uyumunun sonucunda ortaya çıkan o-ö arası bir ünlüdür. ö>o 

değişiminin ara merhalesidir. Boğumlanma noktası ön damak ünlüsü olan ö 

ile, boğumlanma noktası arka damak ünlüsü olan o’nun ara basamağında 

kalınlaşmış ö veya incelmiş o ünlüsü olarak görülür. Bölgemiz ağızlarında 

kalınlaşmış ö ünlüsü kullanımı yaygındır. ó ünlüsü, çalışma sahamızın tüm 

bölgelerinde kullanılmasına rağmen çok yaygın bir kullanımı 

bulunmamaktadır. Özellikle batı dillerinden dilimize giren sözcüklerde 

görülmektedir.  

tıraķtór “tıraktör”, senatōr “senatör”, anórmeĺ “anormal”, 

Tiktatórdüm “diktatördüm”, sílāĥşór  “silahşör”, otóbús “otobüs”, ķófộrlēden 

“kuaförlerden”, pırafesór “profesör”, şofórlǖ “şöförlüğü”, dókücēñ 

“dökeceksin”, óbúr “öbür”, pórofil “profil”. 

 

 ọ ünlüsü:  

o sesi ile u sesi arasında, kalın, yuvarlak, yarı geniş yarı dar bir ünlüdür11. o>u, 

u>o değişiminin ara merhalesidir. o’ya daha yakın bir ünlüdür. Bölge 

ağızlarında sınırlı kullanımı bulunmaktadır. Şahıs zamiri o, onlar ile işaret 

zamiri şu’nun kullanımında daha sık olarak ọ ünlüsüne rastlanır. ọ ünlüsü, 

derleme sahamızın bütün bölgelerinde rastlanılmasına rağmen, özellikle 

Beyağaç ve Kale ilçelerinde sık rastlanan bir ünlüdür.   

ķaTastrọ “kadastro”, patọz “patoz”, çọval “çuval”, yọnan “yunan”, 

bọbamgil “babamgil”, bọbalīñnā “babalığın ile”, ọnnādan “onlardan”, 

sọğan “soğan”, şọrda “şurada”, bọğaz “boğaz”, bọrlada “buralarda”, mazọT 

“mazot”, sọfralıķ “sofralık”, noĥọd “nohut”, parọĺā “parola”, ọlēç “ulama, 

ekleme” , doķTọr “doktor “, bọ “bu”. 

 

 

 

 

 

 

10 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun o harfinin üzerine eğik çizgi “ó”  işaretini (bkz. KİA. s.53), T. 

Gülensoy altı noktalı o işaretini (bkz. KYA. s.21),  Z. Korkmaz kalın punto ile o işaretini (bkz. 

GBAA. s.8, NYA., s.33.) kullanırlar.    
11 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun u harfinin altına <  işaretini (bkz. KİA. s.54), Z. Korkmaz ó 

işaretini (bkz. NYA. s.30), E. Gemalmaz italik o işaretini ( bkz. EİA. s.74 ) kullanırlar.      
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ộ ünlüsü:  

ö sesi ile ü sesi arasında ince, yuvarlak, yarı geniş yarı dar bir ünlüdür12. ö>ü, 

ü>ö değişiminin bir ara merhalesidir. Orta damağa dilin teması ile ortaya 

çıkar.  Bölge ağızlarının tamamında kullanımına rastlanılır. ộ ünlüsü, özellikle 

Beyağaç, Kale ve Serinhisar ilçelerinde daha yoğun bir kullanıma sahiptir.  

ebi gộmeci “ebe gömeci”, hộkümler “hükümler”, ộvenTire 

“üvendire”, ķófộrlēden “kuaförlerden”, ộretdi “öğretti”, zộhreyi “zühreyi”, 

yộremizde “yöremizde”, bộberi “biberi”, hộkümdār “hükümdar”, bộyük 

“büyük”, yộrük “Yörük”, gộzellį “güzelliği”, ộldǖdüklēnden 

“öldürdüklerinden”, yộrüyümeyō “yürüyemiyor”, hộkümeT “hükümet”, 

mộhendiS “mühendis, ộleki “öyle ki”. 

 

ú ünlüsü:  

u sesi ile ü sesi arasında, yarı kalın yarı ince, yuvarlak, dar bir ünlüdür13. 

Genellikle alıntı sözcüklerde kalınlık-incelik uyumu gereği ortaya çıkan bir 

ünlüdür. Orta damakda dilin orta damağa değmesi ile ortaya çıkar. Bölge 

ağızlarında kullanımı yoğun olmamakla birlikte çalışma sahamızın 

tamamında karşılaşılır. Çivril, Çal, Kale ve Tavas ilçelerinde kullanımı biraz 

daha yoğundur. 

músāfir “misafir”, ĺúġatımıza “lüğatimize”, gúlyabaní “gülyabani”, 

múnāķaşalı “münaşakalı”, súĺālem “sülalem”, búdeyi “buğdayı”, çúnkü 

“çünkü”, úlen  “ulan”, súāĺ  “sual, soru”, ķúsur “kusur, eksik”, úryāsında 

“rüyasında”, ĥaĺbúsam “halbuki”, vücúTdaki “vücuttaki”, túrbanıñ 

“türbenin”, ġulúbá “kulübe”, ĥúdudundu “hududunda”, otobúscülǖ 

“otobüscülüğü”, dúşmana “düşmana”. 

 

1.2. Uzun ünlüler (Long vowels) 

Anadolu ağızlarının ve Türkçe’nin ses yapısına uygun olarak, bölgemiz 

ağızlarında asli uzun ünlüler14 bulunmamaktadır. Alıntı sözcüklerde ise, uzun 

ünlülere rastlanırken, bunları kısa söyleme eğilimi hakimdir. Günümüz 

Standart Türkiye Türkçesi’nde uzun ünlü bulunmamasına rağmen, ünsüz 

düşmeleri, hece düşmesi gibi bazı ses olaylarından oluşan söyleniş süresi uzun 

 

 

12 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun ü harfinin altına <  işaretini (bkz. KİA. s.54) kullanır.      
13 Bu ünlü için, A.B. Ercilasun u harfinin üzerine eğik çizgi “ú”  işaretini (bkz. KİA. s.54), T. 

Gülensoy altı noktalı u işaretini (bkz. KYA. s.22),  Z. Korkmaz siyah punto ile u  işaretini (bkz. 

NYA., s.33.) kullanırlar.      
14 Bilgi için bkz. Z. Korkmaz, GBAA., s.10-23, T. Gülensoy, KYA., s.23-27, E. Gemalmaz, 

EİA., s.80-84, A. B. Ercilasun, KİA., s.55-58, M. Fuat Bozkurt, Kabil Avşar Ağzı, TDAY-

Belleten, Ankara, 1978, s.205-161 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kemal Daşcıoğlu’na Vefa Kitabı 

 

 

 

1036 

ünlüler bulunmaktadır. Bu ünlülerdeki uzunluk Arapça ve Farsçadaki 

uzunluktan daha kısa bir uzunluktur.  

 “Bilindiği gibi, boğumlanma süreleri normal (temel) ünlülerin 

boğumlanma sürelerinden daha uzun olan -yahut normal uzunluktaki iki 

ünlünün boğumlanması süresini içine alan- ünlülere uzun ünlüler diyoruz”15. 

Bölgemiz ağızlarında, ünlünün söyleyiş süresi esas alındığında ortaya çıkan 

uzun ünlüler şunlardır: ā, ē, ī, į, ō, ô, ū, ǖ. 

 Bölgemizin bütün ağızlarında uzun ünlüler kullanılmaktadır. Derleme 

sahamız olan Denizli İli’nde belirlediğimiz uzun ünlülerin ortaya çıkış 

nedenleri şunlardır: 

 

1.2.1. Hece kaynaşması ve düşmesi ile oluşan uzun ünlüler: 

Anadolu ağızlarında çok yaygın olarak rastlanır16. Sözcük içinde iki 

ünlü arasında bulunan ve düşme eğilimi olan kimi ünsüzlerin düşmesi ile iki 

ünlünün kaynaşarak uzun söylenmesi ile oluşurlar. Bu uzunluklar genellikle 

sözcük içinde bazen de sözcük sonunda hece kaynaşması sonucunda ortaya 

çıkarlar. Bölgemiz ağızlarında genellikle ç, g, ġ, ğ, h, ĥ, k, ķ, l, n, ñ, r, y 

ünsüzlerinin eriyip kaybolmaları ve her birinin kendi hecesinde bulunan 

ünlünün kendisinden önceki hecenin ünlüsü ile kaynaşmasıyla oluşur. 

Örnekleri şunlardır: 

 

-h-, -ĥ-  ünsüzlerine bağlı olarak oluşan uzun ünlüler 

māfaza “muhafaza”, mākime “muhakeme”, mēlē “mahalle”, sab'bā 

“sabaha”, zā “zahir”, ırāTsızlī “rahatsızlığı”, sābısı “sahibi”, şērē “şehire”, 

tarāTdan “taharetden”, veyāT “veyahut”, zēre “zahire”,  dā “daha”, postāne 

“postahane”, tārnı “tarhana”. 

 

-k-, -ķ-, -g-, -ġ-, -ğ-  ünsüzlerine bağlı olarak oluşan uzun ünlüler 

devraldī “devir aldığı”, çürǖnü “çürüğünü”, dedįni “dediğini”, affeddircēm 

“affettireceğim”, ālanda “akalanda”, bızālı “buzağılı”, oķutcēz 

“okutacağız”, geçirdįmizlē “geçirdiğimizle”, dēmenci “değirmenci”, ālā 

“ağalar”, aşā “aşağı”,  ġazyā “gazyağı”, bārnında “bağırında”, cıllīm 

 

 

15 Z. Korkmaz, a.g.e., NYA., s.36 
16 Bilgi için bkz. A.B. Ercilasun, KAİ, s.55-56, E. Gemalmaz, EİA., s.82., Z. Korkmaz, GBAA., 

s.10-12., T.  Gülensoy, KYA., s.23-25 
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“yıllığım”, oldū “olduğu”, böyücē “büyüyeceği”, bacā “bacağı”, güc'cǖ 

“küçüğü”, ġızcāz “kızcağız”. 

 

-r-   ünsüzlerine bağlı olarak oluşan uzun ünlüler 

dileklēñi “dileklerini”, biliyōñ mu? “biliyor musun?”, davılcılāñ 

“davulcuların”, ġalıveriyōm “kalıveriyorum”, ediverįz “ediveririz”, vācēsiñ 

“varacaksın”, üzēne “üzerine”, çıķāyō “çıkarıyor”, ġası “karısı”, gitTiklēñi 

“gittiklerini”, bābār “beraber”, ġālā “karılar”. 

 

-y-  ünsüzlerine bağlı olarak oluşan uzun ünlüler: 

bilēm “bileyim”, şurē “şuraya”, yēcek “yiyecek”, tālē “tarlaya”, tamamlēP 

“tamamlayıp”, orē “oraya”, arī “arıyı”  , tosbēñ “Tosbey’iñ”, şindē 

“şimdiye”, sôleyēm “söyleyeyim”, baķēm “bakayım”, burē “buraya”, yapēñ 

“yapayım”, üsēn “Hüseyin” . 

 

1.2.2. Ünsüz düşmesi ile oluşan uzun ünlüler  

Bölgemiz ağızlarında iç seste bulunan, düşme eğilimi gösteren ve iki ünlü 

arasında bulunan ğ, h, k, l, n, r, v, y ünsüzlerinin düşmesi ile17 yan yana gelen 

iki ünlü kaynaşmakta ve uzun ünlü oluşmaktadır. Bölgemizde görülen ünsüz 

düşmesiyle uzun ünlü oluşması örnekleri şunlardır: 

 

-ğ- ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar 

bubalīñ “babalığın”, dōram dōram dōranasıca “doğram doğram doğranası”, 

yǖlük “Yüğlük”, įneye “iğneye”, sālına “sağlığına”, çįneT “çiğnet”, yālamış 

“yağlamış”, bālı “bağlı”, yāmır “yağmur”, ālamaķ “ağlamak”, ōlum 

“oğlum”, pırōram “proğram”, ēri bǖrü “eğri büğrü”, dālarda “dağlarda”, 

ūráştík “uğraştık”, āzına “ağzına”, dōru “doğru”, ōlan “oğlan”. 

 

-h-, -ĥ-, h- ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar 

bōçası “bohçası”, zǖtü “Zühtü”, ġāvecilik “kahvecilik”, mākemem 

“mahkemem”, māsuzdan “mahsusdan”, tātalı “tahtalı”, vāşi “vahşi”, 

 

 

17 Bilgi için bkz. A.B. Ercilasun, KAİ, s.55-56, E. Gemalmaz, EİA., s.82., Z. Korkmaz, GBAA., 

s.10-15., T.  Gülensoy, KYA., s.24. 
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pēlivān “pehlivan”, velāsıl “velhasıl”, āydı “haydi”, mūtarlıķ “muhtarlık”, 

mēşūr “meşhur”, bāçi “bahçe” , māçı°P “mahçup”, istikām “istihkam”.  

-k-, -ķ- ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar: 

götürcēmiş “götürecekmiş”, ēsik “eksik”, yatırcēdi “yatıracakdı”, ēsiklik 

“eksiklik”, āşam “akşam”, ēşi “ekşi”, yǖsek “yüksek”, ōşanıyōdu 

“okşanıyordu”. 

 

-l-, -l ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar: 

hölōcek “şöyle olacak”, ōmecēñ “olmayacağım”, gözē “güzel”, nasī 

“nasıl”, āsam “alsam”, ātından “altından”, ādım “aldım”, gēmiş “gelmiş”, 

ġāmadı “kalmadı”, ā “al”, gēsiñ “gelsin”, yō “yol”, ātı “altı”, ōsuñ “olsun”. 

 

-m-, -n-, -n ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar: 

ġōşu ġōşudan “komşu komşudan”, bēzini “benzini”, gēÇlįmiñ “gençliğimin”, 

įsan “insan”, çıķāķā “çıkarken”, derikē “derken”, mēfāT “menfaat”, sōra 

“sonra”, ĥavadēkē “havadayken”, sōrā “sonra”. 

 

-r-, -r  ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar: 

ġadā “kadar”, yapālāķan “yaparlarken”, tālı “tarla”, mātinimi “martinimi”, 

mezē “mezar”, avşālı “avşarlı”, ağarī “ağarır”, sefē “sefer”, istēseñ 

“istersen”, barıbā “beraber”, canıvā “canavar” ķoķā “kokar”, dẹyōlā 

“diyorlar”, tōba “torba”, yımītē “yumurtaya”, āķıdaş “arkadaş”, umālā 

“Ömerler”, hē “her”, bükēdik “bükerdik”, keyēdi “giyerdi”, yörünǖyōmuş 

“yürünüyormuş”,  ġarışdırīsıñ “karıştırırsın”.  

 

-v-, v-  ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar: 

yômiye “yevmiye”, gôdesinde “gövdesinde”, ūr “vur”, ēmiziñ “evimizin”, 

tēfik “tevfik”, mēlid “mevlüt”, dēşirmiş “devşirmiş” . 

 

-y-, -y,  y-  ünsüzünün düşmesi ile oluşanlar: 

ġāri “gayri”, yaptīsā “yaptıysa”, çocūñǖzüne “çocuğun yüzüne”, pēniri 

“peyniri”, ērlisi “yerlisi”, şētan “şeytan”, bôle “böyle”, būdē “buğday”, 

şēler “şeyler”. zētin “zeytin”, sülēman “Süleyman”, şē “şey”, televizōn 

“televizyon”, alıġō “alıkoy“, ǖzüne “yüzüne”, bēgir “beygir”, hēsĩyeti 

“haysiyeti”, mādınoz “maydanoz”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Denizli İli Ağızlarında Ünlüler 

 

 

 

1039 

1.2.3. Tonlama ve vurgudan oluşan uzun ünlüler  

Sözcüklerin anlamını kuvvetlendirmek, daha etkili olmasını sağlamak, dikkati 

çekmek amacıyla yapılan vurgu ve tonlamalar yolu ile ünlülerde uzunluk 

oluşmaktadır. Türkçe’de konuşma dilinin bir özelliği olarak sözcüğün 

herhangi bir hecesi veya ekler vurgulanır. Bölge ağızlarında vurgu ve tonlama 

sık sık kullanılır. Vurgulama sırasında, aslen uzun olmayan ünlüler, normal 

ünlülere göre daha uzun söylenmekte ve uzun ünlüler oluşmaktadır.   

şim'dį “şimdi”, yā “ya”, cebiriyyē “cebren”, am'mā “ama”, 

olmeyincē “olmayınca”, 'bēk “pek”, kēydiñ “giydin”, ac'cıcēk azıcık”, 

bureyā “buraya”, sēl “sel”, yāv “, ĥanā “hani”, ōluylā “oğlu ile”, ġāyĭP 

“kayıp”, būdēy “buğday”, dẹyē “diye”, evelį “eveli”, dibinē “dibine”, 

'ōndan “ondan” , özelliklē “özellikle”, gẹcē “gece”, dāmar “damar” . 

 

1.2.4. Çift ünlülerin kaynaşması ile oluşan uzun ünlüler  

Bir sözcüğün son sesinin ünlü olması ve kendinden sonra gelen sözcüğün de 

ilk sesinin  ünlü olması durumunda karşılarız. Bu iki ünlünün yan yana 

gelmesi  sırasında, ünlüler kaynaşarak uzun bir ünlü oluştururlar18. Bölgemiz 

ağızlarında bütün çalışma sahamızda görülmektedir. Bölgemiz ağızlarında çift 

ünsüzlerin kaynaşması ile oluşan uzun ünlü örnekleri şunlardır: 

bellōcek “belli olacak”, bekiramcōlu “Bekir amca oğlu”, idārēdiñ 

“idare edin”, tarnāşı “tarhana aşı”, nįşlemişiñ “ne işlemişim”, sāT “saat”, 

nāpcek “ne yapacak”, oldūçün “olduğu için” , įnşāT “inşaat”, maşōlēñ   

“maşa olayım”, sar ōğlannār “sarı oğlanlar”, vādıní “vaadini”, gelindįçin 

“gelindiği için”, nārasıñ “ne arasın”, mıstāmcā “Mustafa Amca”,  derįçün 

“deri için”, sāTlik “saatlik”, hölōcek “şöyle olacak”. 

y ünsüzü bazen bu durumlarda koruyucu ünsüz olarak karşımıza çıkar. 

nẹyile “ne ile”, nẹyō “ne o”, neyōsa “ne olsa”, nẹyōcēk “ne 

olacak”, neyįdelim “ne edelim”, nẹyētsiñnē “ne etsinler”, neyētcēñ “ne 

edeceksin”  . 

 

1.2.5. Alıntı sözcüklerde bulunan uzun ünlüler 

İnceleme bölgemizde, kökeni Arapça veya Farsça olup yazı dilinin etkisi ile 

ağızlara geçmiş olan kimi sözcüklerde asli uzunluklar, genel olarak bölge 

ağızlarının özelliklerine uydurulmuş olmasına rağmen, bazı sözcüklerde 

devam etmektedir. Bu sözcükleriden bazıları şunlardır: 

 

 

18 Bilgi için bkz. A.B. Ercilasun, KAİ, s.57, E. Gemalmaz, EİA., s.82., Z. Korkmaz, GBAA., 

s.23., T.  Gülensoy, KYA., s.27 
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yāsin, māden, ámānet, tamām, vaķā, nām, āynı, bātıl, yabānį, hộkümdār 

“hükümdar”, ǐrāmāTlıķ “rahmetlik”,  Sāten “zaten”, yāni, meseĺā, tecāvüz, 

māĺ, pilāv, cāmí, āmįn, ĥāne, tāne, vāli. 

 

1.3. Kısa ünlüler (short vowels) 

Kısa ünlüler19, bölgemizde normal uzunluktaki ünlülerin boğumlanma 

süresinden daha kısa bir sürede boğumlanması şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bölgemiz ağızlarında  ă, ě, ĭ, ĩ, ŭ, ǚ ünlülerinde görülür. ă, ě 

ünlüleri birkaç istisnâî örnekde bulunmaktadır. 

 Kısa ünlülerin oluşmasında etkili olan bazı ses olayları vardır. Bu 

olayları şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Vurgusu zayıf olan orta hecedeki dar ünlülerin (ı, i, u, ü) düşme 

eğilimi göstermesi, 

2. Ulama ile birbirine bağlanan iki sözcükden birincisinin son, 

ikincisinin ilk seslerinin ünlü olması durumunda, ünlülerden birinin düşme 

eğilimi göstermesi, 

3. Alıntı sözcüklerde, söyleyiş kolaylığı sağlanılması eğiliminin 

etkisi ile, 

4. Hece yutumu sonucunda ünlünün kısalma eğilimi göstermesi, 

5. Bazı ünsüz düşmeleri sonucunda, ünlünün uzaması yerine 

kısalma eğilimi göstermesi, 

6. Akıcı ve sızıcı olan l, m, n, r, s, ş, y, z ünsüzlerinin yanlarında 

bulunan a, e, ı, i, u, ü ünlülerinin kısalma eğilimi göstermesi, 

7. Şimdiki zaman çekiminde, zaman kipi  -yor’un  Eski  Türkçe’deki 

asıl kullanımını yaşatması  ve -yoru, -yorŭ, -yorı, -yorĭ şekliyle yoğun 

şekilde kullanılması, 

8. Yalın veya türemiş bir sözcükde, son hecedeki ünlünün düşme 

eğilimi göstermesi sonucunda, ünlülerde kısalma eğilimi bölge ağızlarında 

görülmektedir. 

Bölge ağızlarının tümünde kısa ünlüler görülmektedir. Bu kısa ünlüler 

şunlardır: 

 

 

19 Bilgi için bkz. A.B. Ercilasun, KAİ, s.59-62, E. Gemalmaz, EİA., s.80-84., Z. Korkmaz, 

GBAA., s.23-24., T.  Gülensoy, KYA., s.27-28,  
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ă ünlüsü  

Kısa a ünlüsü, bölge ağızlarında çok nadir görülmektedir. Özellikle birleşik 

sözcüklerde ve ulama yapılan durumlarda görülür.  

tarnăaşı “tarhana aşı”, omurcăağeci, “omurca ağacı, üzüm asması”, 

'ġarădorū “kara doruk”, barăbar “beraber” , ġarăüsēn “kara Hüseyin”, 

ġarăosmannā “Kara Osmanlar”, amcăōlu “amca oğlu”. 

 

ě ünlüsü  

Kısa e ünlüsü bölgemizde birkaç örneğine rastladığımız bir  sestir. Genellikle 

ulama olan sözcüklerde görülmektedir. ě ünlüsünün çoğu bölgelerde birkaç 

kullanımına rastlanılmıştır. Çal, Buldan, Tavas, Çameli ve Serinhisar’da daha 

fazla örnek bulunmaktadır. 

gelivěce’lē “geliverecekler”, kepāzzěetcek “kepaze edecek”, ġaḩběolcēk 

“kahpe olacak”, něişleriñ “ne işlerim”, derě “dere”, něetcēñ “ne 

edeceksin”, něetcēklē “ne edecekler” . 

 

ĭ ünlüsü  

ı ünlüsü boğumlanma süresi en kısa ünlüdür. Kısa ı ünlüsü, normal ı 

ünlüsünden daha da kısadır. Bölge ağızlarında genellikle ek fiilin zaman 

çekiminde fiil kökü olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, ĭ ünlüsü dar ünlü 

olmasından dolayı, vurgusuz orta hecede düşme eğilimi gösterip boğumlanma 

süresi çok kısa olarak kullanılmaktadır. Bazen de ön seste ĭ türemesine 

rastlanılır. Bu durum az görülmekle birlikte, yabancı sözcüklerin söylenişinde 

kolaylık sağlanılması eğiliminin etkisi olarak kabul edilebilir. Çalışma 

sahamızın tamamında kullanılan bir sestir. 

sonĭra “sonra”, ĥuruPbatırĭ “vuruyor”, yıķayĭverēñ “yıkayıvereyim”, 

ĭrab'bım “rabbim”, ķalķarĭdım “kalkar idim”, yalĭñız “yalnız”, çıralĭ oluķ 

“çıralı oluk”, mavĭzerle “mavzerle”, fotĭġrafını “fotoğrafını”, çoķallarĭdı 

“toplanırlar idi”, varĭdı “var idi”, yılanĭdım “yılan idim”, daraķĭ “tarağı”, 

ĭrāT “rahat”, baķmışlarĭmış “bakmışlar imiş”, abalĭōlu “abalı oğlu”, 

sıçĭradı “sıçradı”, onlarĭlā “onlar ile”, yanarĭdı “yanar idi” , varĭsa “var 

ise”, ġarĭsı “karısı”, atālarĭdıñ “atarlar idin”, parĭatıyōllā “para atıyorlar”. 

 

ĩ  ünlüsü  

ĩ ünlüsü boğumlanma süresi en kısa olan ünlülerden biridir. Kısa ĩ ünlüsü, 

normal i ünlüsünden daha da kısadır. Bölge ağızlarında genellikle ek fiilin 

zaman çekiminde fiil kökü olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, ĩ ünlüsü dar ünlü 

olmasından dolayı, vurgusuz orta hecede düşme eğilimi gösterip boğumlanma 
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süresi çok kısa olarak kullanılmaktadır. Bazen de ön seste ĩ türemesine 

rastlanılır. Bu durum az görülmekte olup, alıntı sözcüklerin söyleyiş kolaylığı 

sağlanılması eğiliminin etkisi olarak kabul edilebilir. Bölge ağızlarında en çok 

görülen kısa ünlüdür.  

pēlĩvān “pehlivan”, ibĩrām “İbrahim”, cicĩana “cici anne, üvey anne”, eyĩlik 

“iyilik”, birĩsi “birisi”, ĩşeyde “şeyde”, birĩbirini “biribirini”, gülerĩkē 

“güler iken”, dikerĩdim “diker idim”, isĩyanetmiş “isyan etmiş”, etlĩaş “etli 

aş, güveç”, genÇĩken “genç iken”, kilometĩre “kilometre”, hepĩsi “hepsi”, 

evĩmiz “evimiz”, keyerĩdik” giyer idik”, derlerĩki “derler ki”, ikĩsi “ikisi”, 

gelirĩmiş “gelir imiş”, ĩlāf “laf”, birĩni “birini”, mesĩlā “mesela”, sürerĩdi 

“sürer idi”, çalışmazĩdik “çalışmaz idik”, merkePĩlen “merkep ile”, 

gelinĩnēn “gelin ile”, vazĩyette “vaziyette”, ĩliman “limon”. 

 

ŭ ünlüsü  

Boğumlanma süresi daha kısa olan bir ünlüdür. Bölge ağızlarında genellikle 

ek fiilin zaman çekiminde fiil kökü olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bölgede 

şimdiki zaman çekiminde, zaman kipi  -yor,  Eski  Türkçe’deki asıl 

kullanımını yaşatmakta  ve -yoru, -yorŭ, -yorı, -yorĭ şekliyle yoğun şekilde 

kullanılmaktadır. Bölge ağızlarının tamamında kullanılan bir ünlüdür.  

soğŭra “sonra”, ġocŭana “koca anne”, ġavŭrulmuş “kavrulmuş”, ulŭ ağác 

“ulu ağaç”,  meşūrŭmuş “meşhur imiş”, varıyorŭ “varıyor”, gelēyorŭ 

“geliyor”, ġocŭanecįm “koca anneciğim”, olurŭdu “olur idi”, sağıyorŭ 

“sağıyor”, odunŭnu “odununu”, oķulŭdu “okul idi”, sırtını sıvazlēyorŭ 

“sırtını sıvazlıyor”, batıPduruyorŭ “batıp duruyor”, yapēyorŭ “yapıyor”, 

yoğŭmuş “yok imiş”, yumrūñŭlan “yumruğun ile”, geliyorŭ 

“geliyor”,veriyorŭ “veriyor”, olurŭmuş “olur imiş”, ŭrum “Rum”. 

 

ǚ ünlüsü  

Normal ü ünlüsünden daha kısa sürede boğumlanan bir sestir. Öteki kısa 

ünlülerde olduğu gibi ek fiilin kökü ve vurgusuz orta hecenin düşme eğilimi 

gösteren ünlüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. ĭ, ĩ, ŭ ünlülerine göre kullanımı 

daha azdır.  

köpǚrü “köprü”, kövǚmüzüñ “köyümüzün”, bölǚ bölü “böyle böyle”, tüvü 

tümǚrü “tüyü tümürü”, öldürǚcēm “öldüreceğim”, öldürǚcesēñ 

“öldüreceksen”, süpürǚvē “süpürüver”, köyǚmüş “köy imiş”, ĥasanǚsēn 

dayı “Hasan Hüseyin Dayı”, şükǚrü “Şükrü”, hölǚmüş “şöyle imiş”, 

yörüğǚmüş “yörükmüş”, gübǚre “gübre”, kösülǚ mēmeTağa “Köseli 

Mehmet Ağa”, hörǚebe “Huriye Ebe”, gülüşülǚyō “gülüşülüyor”, öñǚmüzü 

“önümüzü” , töbǚōsuñ “tövbe olsun”. 
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Sonuç 

Ünlüler hakkında verdiğimiz bu bilgilerden hareketle, bölge ağızlarında 

görülen ünlü türlerini boğumlanma özelliklerine göre şöyle bir tabloda 

gösterebiliriz: 

 

Tablo: Ünlüler 

 

ÜNLÜLER 

DÜZ DÜZ-YUVARLAK YUVARLAK 

GENİŞ GENİŞ-

DAR 

DAR DAR DAR-

GENİŞ 

GENİŞ 

 

 

 

KALIN 

K

I

S

A 

ă  Ĩ ŭ  ŏ 

N

O

R

M

A

L 

a ạ  ı,  ı° u ọ o 

U

Z

U

N 

ā  ī ū 

 

 ō 

KALIN-

İNCE 

N

O

R

M

A

L 

á ä í ú  ó 

 

 

 

İNCE 

K

I

S

A 

ě  Ĩ ǚ   

N

O

R

M

A

L 

e ẹ i,  i° ü ộ ö 

U

Z

U

N 

ē 

 

 Į  

 

ǖ 

 

 ô 
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ÜNLÜLERİN ÇEVRİYAZI ALFABESİ 

a  

á : a-e arası ünlü 

ạ : a-ı  arası ünlü 

ā : uzun a ünlüsü 

ǎ : kısa a ünlüsü 

e  

ẹ : e-i arası ünlü 

ä : açık e ünlüsü 

ē : uzun e ünlüsü 

ĕ : kısa e ünlüsü 

ı  

í : ı-i arası ünlü 

ıº : ı-u arası ünlü 

ī : uzun ı ünlüsü 

ǐ : kısa ı ünlüsü 

i  

iº : i-ü arası ünlü 

į : uzun i ünlüsü 

ĩ : kısa i ünlüsü 

o  

ó : o-ö arası ünlü 

ọ : o-u arası ünlü 

ō : uzun  o ünlüsü 

ǒ : kısa o ünlüsü 

ö  

ô : uzun ö ünlüsü 

ộ : ö-ü arası ünlü 

u  

ú : u-ü arası ünlü 

ū : uzun u ünlüsü 

ǔ : kısa u   ünlüsü 

ü  

ǖ : uzun ü ünlüsü 

ǚ : kısa ü ünlüsü 
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