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XIX. YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNDE HAKKÂRİ  
SANCAĞININ KAZALARI 
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

imangaltepe@hotmail.com 
 

 
Özet 

 
Osmanl İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yüzlerce batl seyyah 

Anadolu coğrafyasna gelmiş, edindikleri intibalar kaleme alarak, eserlerini 
ülkelerinde neşretmişlerdir. Bizde makalemizde, seyyahlarn bu eserlerine 
dayanarak, Hakkari’ye bağl Çölemerik merkez kazas, Elbak, Gever, Şemdinli, 
Mahmudi, Norduz, Çal, Mamuret-ül Hamid, Beytüşşebab, Uramar ve İmadiye 
(Ahmediye) kazalarn incelemeye çalştk. Bu eserlerde özellikle kazalarn siyasi, 
sosyal, nüfus ve ekonomik durumu ile mimari eserleri üzerinde durulmuştur. Coğrafi 
olarak ise kazalarda bulunan dağ, ova, akarsu vb. belirtilmiştir. Ayrca bölge 
halknn etnik ve dini kökeni hakknda verilen bilgilerin yannda, misyonerlik 
faaliyetleri ve bununla beraber kazalarda açlan yerli ve yabanc okullar hakknda da 
malumat verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Seyyah, Hakkari, Kazalar, Tarih, Sosyal, Ekonomi 

 
Abstract 

 
At the last periods of Ottoman Empire, many of European travelers had visited 
Anatolian geography. These travelers had journals of their visits and they had 
published these. So, in this article we tried to study Çölemerik, Elbak, Gever, 
Şemdinli, Mahmudi, Norduz, Çal, Mamüret-ül hamid, Beytüşşebab, Uramar ve 
İmadiye (Ahmediye) districts according to these works. Main subject is the political, 
social, demographic and economic situation and architectural edifices. 
Geographically, it has been given information about mountains, valleys, rivers etc. 
of the districts. Besides the informations about ethnic and religious origin of the 
people of that region, there are informations about missionary works and local and 
foreign schools which were on duty in those districts. 
 
Keywords: Traveler, Hakkari, Districts, History, Social, Economy 
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Hakkâri vilayetinde yaplan araştrmalar neticesinde bölgenin 

eskiçağlardan itibaren yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir. Yavuz Sultan 
Selim döneminde bölgenin Osmanl Devletine dahil edilmesi üzerine, 
devlete bağl bağmsz hükümet statüsünde irsî (ocaklk) bir sancak beyliği 
kurulmuş ad da Hakkâri Beyliği olmuştur1. XIX. yüzyln ortalarnda 
Çölemerik vilayet merkezi olmuştur. Hakkâri’nin eski ismi Çölemerik’tir. 
Hakkâri ismi, 639 ylnda ilk Müslüman fetihleri döneminde bu bölge için 
kullanlan Hakkâriyye adndan gelmektedir. Biz bu çalşmamzda, 19. 
yüzylda bölgeye gelen batllarn (özellikle V.Cuinet) eserlerine dayanarak 
Hakkari Sancağnn kazalarn sosyal, ekonomik, nüfus, yer alt ve yer üstü 
zenginlikleri ile tarihi eserlerini incelemeye çalşacağz.  

 
ÇÖLEMERİK MERKEZ KAZASI 
 
Çölemerik kazas, Hakkâri Sancağnn bat merkezinde yer 

almaktadr. Kuzeyinde Elbak, doğusunda Gever, güneyde Uramar, batda 
Çal ve kuzey-batda Norduz tarafndan çevrelenmektedir. Bu merkez kaza 3 
nahiyeye bölünmüştür ve toplam 120 köy vardr. Hakkâri sancağnn 
yöneticisi, bir mutasarrf ve kendilerine bağl 3 nahiyenin müdürleri 
tarafndan yönetilmektedir. Bu 4 yönetici daha önce belirtilen idari kurul 
tarafndan desteklenmektedir. Layard Çölemerik şehrini, Zab vadisine 
bakan, kulelerden ve burçlardan oluşan güçlü bir kalenin koruduğunu 
belirtmektedir2. 

 
Nüfus: Çölemerik merkez kazasnn toplam nüfusu aşağdaki gibi 

33.900 dür. 
 

 
Türkler 

 
2.800 

 
Müslümanlar 

  
Kürtler 

 
14.100 

Ermeniler 2.000 
 

Nasturiler 
 

5.000 
 

 
Hristiyanlar 

 

Özerk Nasturiler 10.000 

Toplam  33.900 
                            

                                                 
1 Dündar Aliklç: Abbasi Devlet’inden Hakkâri Beyliği’ne İrisân Beyleri, İstanbul 2005, s. 
8. 
2 A.H. Layard: Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, London 1853, s. 426. 
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Çölemerik’te, bir hükümet konağ ve 800 nizam askerden oluşan 
iki taburun yerleştirildiği bir kşla bulunmaktadr. Ayrca adalet saray, iki 
cami, bir gümrük bürosu, bir telgraf bürosu, tekel bürosu ve 75 öğrencinin 
devam ettiği bir rüştiye okulu vardr. Bu şehirde 300 ev 20 dükkân 
bulunmaktadr3. 

 
Ev saysnn nüfusa oranla az olmasnn sebebi bu bölgede her 

evde bir ailenin oturmasyla ve her ailenin en az 10 kişiden oluşmasyla 
açklanabilir. Her bir aile büyük baba ve anneler, onlarn oğullar ve aileleri, 
çocuklar ve torunlardan oluşmaktadr. Burada 10 rakam ortalama olarak 
alnan bir rakamdr, aslnda burada kastedilen en az on olmasdr.  

Bu bölgede evlerin çoğunluğu, tepenin yamaçlarna, arkasn dağa 
yaslanmş vaziyette üst üste yaplmştr. Alttaki srann damlar sahipleri 
tarafndan teras olarak, yukar sray oluşturan evlerin oturanlar tarafndan 
ise yol olarak kullanlmaktadr. Çölemerik’ten Van’a kadar olan mesafe 
Norduz üzerinden 132 km, Başkale üzerinden 190 km.dir. Bu yerlerden ilki 
Çölemerik’in 50 km kuzey batsnda ve ikincisi de 100 km kuzey 
doğusundadr4. 

Çölemerik’te kalntlar görülebilen eski bir kale vardr5. Bu kale 
şehrin ortasnda ve bulunduğu kayalğ tamamyla kaplamaktadr. Ancak 
XIX. yüzyln sonunda sadece kalntlar kalmştr. Biraz daha uzağnda daha 
küçük bir kaleye benzeyen eski bir caminin kalntlar vardr. Yine bu 
bölgede, komşu dağlardan kaynağn alan ve Büyük Zap Irmağna dökülen 
Katramast adnda bir rmak bulunmaktadr. 

Çölemerik’in iklimi özellikle yaz boyunca scaklk oldukça 
yüksektir. Yönetici, sivil işçiler ve garnizonda dâhil olmak üzere halk bu 
bölgenin başlca 3 büyük zirvesinin -Sumbi, Dez ve Dahol- bulunduğu 
ortalama 3.350 metre yükseklikteki temiz ve serin havann bolca olduğu 
çevre dağlarn yüksek bölgelerinde çadrlar altnda yaşamak üzere şehri 
boşaltmaktadrlar. Bütün kaza dağlktr ve bu dağlarn yamaçlarndaki 
ormanlar genelde  meşelik ve ardç ağaçlar ile kapldr. Buralardan bolca 
maz toplanmaktadr. Köylerde ve çevrelerinde çok sayda söğüt, kavak ve 
titrek kavağa rastlanmaktadr.Vadiler oldukça nadir olsa da, özellikle 
Çölemerik çevresinde tahl tarmna uygun iyi topraklar bulunmaktadr. 
Kazada bol miktarda buğday, arpa, msr, pirinç ve tütün üretilmektedir. 
Merkezdeki bahçelerde  ve çevrelerinde bolca sebze üretilmektedir ve meyve 
bahçeleri, kara ve ak dut, kiraz, erik, ceviz, elma ve armut ağaçlaryla 
doludur. Çölemerik merkez kazasnda büyük koyun ve keçi sürüleri 

                                                 
3 Vital Cuinet: La Turquie D’Asie, L’Anatolie Orientale Trébizonde, Erzéroum, Bitlis, 
Van, Diarbékir, C.I, Les Edition ISIS, Réédition refondue de l’édition de Paris 1891, 
İstanbul 2001, s. 245. 
4 Vital Cuinet: a.g.e., s. 246. 
5 F.R.Maunsel: “Central Kurdistan”, The Geographical Journal, Vol.8, No.2 (Aug., 1901), 
s. 132. 
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yetiştirilmektedir. Çok fazla katr da bulunmaktadr. Arclk oldukça 
yaygndr; kaliteli olan bal bolca üretilmektedir6. 

 
Önemli yerler:  
Çölemerik’in 19 km. kuzey doğusunda Nasturi Patrikliğinin 

merkezi olan Koçaness köyü bulunmaktadr. Köyün doğusu  1.000 metreden 
daha yüksek bir kaya ile çevrelenmiş olup ağaçlklarn ortasnda yer 
almaktadr7. Koçaness köyü, Nasturi Patriği Mar Shimun’un burada ikameti 
dolaysyla önemli bir merkez olarak görülebilir8.  Mar Shimun, Nasturilerin 
Patriğidir. Koçaness köyünde ikamet etmektedir. Layard9 eserinde bu 
patriğin kendisini, Bedir Han Bey’in zulmünden kaçarak kurtardğn ifade 
etmektedir10. 

Koçaness’nin nüfusu tamamyla Nasturilerden oluşmaktadr ve 
800 kişi civarndadr. Bir Amerikan Protestan misyoneri, 1884 ylndan 1886 
ylna kadar burada eşiyle birlikte kalan misyonerlerin yerine, buraya gelerek 
yerleşmiştir. Bu tarihten önce Protestan misyonerler her yl Koçaness’den 
geçerek Mar Shimun (Aziz Simon)’u selamlamak ve ziyaret etmek üzere 
gelmişlerdir11. Davis, 1950’li yllarn başnda bölgede pek Nasturi 
kalmadğn ancak İslamlaşan Nasturilere rastlamann mümkün olduğunu 
belirtir12. 

 
ELBAK KAZASI 
 
Elbak kazas Hakkâri sancağnn kuzey-doğusunda yer almaktadr. 

Kuzeyinde Mahmudî ve İran, doğusunda İran, güneyinde Gever ve 
Çölemerik merkez kazas, batda ise Norduz ve Mamüret-ül-Hamit kazalar 
bulunmaktadr. Bu kaza idari olarak 180 köyü içine alan 8 nahiyeye 
bölünmüştür. Kaza bir Kaymakam ve 8 nahiyenin müdürleri tarafndan 
yönetilmektedir. Bu 9 memur kazann idare kurulunu oluşturur. Kazann 
askeri amiri Başkale garnizonunu yöneten albaydr. Müslümanlarn dini 
yöneticileri 20 şeyh ve molladr. İslâmî hukukla ilgili olarak da Başkale’deki 
naip görevlidir. Ayn şehirde Gregoryen Ermenileri 2 papaz’a, Yahudiler de 
2 haham’a sahiptirler. 

 

                                                 
6 Vital Cuinet: a.g.e., s. 246-47. 
7 Henry Binder: Au Kurdistan En Mesopotamie Et En Perse, Maison Quantin, Paris 1887, 
s.165 
8 F.R.Maunsel: a.g.e., s. 132. 
9 Henry Layard’n hayat ve eserleri için baknz; AH.Layard: Ninova ve Kalntlar, Çev: 
Z.Avşar, İstanbul 2000. 
10 A.H. Layard: a.g.e., s. 424. 
11 Vital Cuinet: a.g.e., s. 247. 
12 P.H. Davis: “Lake Van and Turkish Kurdistan: A Botanical Journey”, The Geographical 
Journal, Vol.122, No.2 (Jun., 1956), s.164. 
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Nüfus: Elbak kazasnn toplam nüfusu 42.870 kişiden 
oluşmaktadr. 

                                  

Türkler 
 

5.690 
 

Müslümanlar
 

Kürtler 
 

22.580

 
 

28.270 
 

Ermeniler 
 

3.000 
 

Hristiyanlar 
Nasturiler 10.000

 
13.000 

 
Yahudiler                                                  1.600 
Toplam  42.870 

       
Başkale; Elbak kazasnn merkezi, kaymakamn resmi ikametgâh, 

çeşitli kamu hizmetlerinin merkezi ve Hakkâri sancağnn genel karargahdr. 
Çölemerik’in 100 km kuzey-doğusunda ve Van’n 90 km güney-doğusunda 
bulunmaktadr. Yüksekliği 2.560 metredir. İran-Türkiye snr bu şehre 
sadece 25 km uzaklktadr. Başkale’de komşu illerden insanlarn, Halep’ten 
ve Musul’dan gelen tüccarlarn ve özellikle de Başkale’de elçi yardmcs 
bulunduran İran kervanlarnn da geldiği haftalk bir pazar kurulmaktadr. Bu 
pazar üç gün boyunca, pazar, pazartesi, sal günleri devam etmektedir. 
Erzurum ve Siirt sakinleri de kendi topraklarnda yetiştirdikleri ürünleri 
buraya getirmektedirler. Ayrca Halep ve Musullu, Ermeni ve Suriyeli hatta 
Avrupal ve İstanbullu tüccarlar da bu pazara katlmaktadrlar. Gelenler 
oradan öküz, inek, koyun, keçi, at, yün ya da tiftik satn alrlar. Her hafta 
İran kervanlar pazara  2–3 bin yük çeşitli taze meyve ve sebzeler 
getirmekte, bununla beraber İran’dan ve Rusya’dan farkl malzemeler de 
gelmektedir. Bu ticaret daha çok İranllar ve Yahudiler tarafndan 
yaplmaktadr.Sonbaharda çok sayda ticaret kervan önemli miktarda kuru 
üzüm, bal, sumak, maz, kuru incir ve narla birlikte İmadiye çevrelerinden 
Başkale’ye gelmektedirler. Bu farkl yiyecekleri sattktan sonra, dönüşte İran 
mallar ve genellikle buğday ve diğer tahllar satn almaktadrlar.  

Daha yukarda verilen Elbak kazas nüfusunun içine dahil olan 
Başkale’nin merkez nüfusu 7000’dir13. 

 
 

Osmanl 
Türkleri 

3.850 

Ermeniler 1.500 
Yabanc 

Katolikler 
50

                                                 
13 Vital Cuinet: a.g.e., s. 247-48. 
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Yahudiler 1.600 
TOPLAM 7.000 

 
Başkale denilen yer, bir dağ yamacnda kurulu bir kale ile 

eteklerinde kurulmuş bir köydür14. 
Bu şehirde hükümet konağ, kşla, cephane, 2 cami, 1 Ermeni 

kilisesi, 2 sinagog, 700 ev ve Ermeniler, İranllar, Yahudiler ve bazlar da 
Kürtler tarafndan işletilen 250 dükkân bulunmaktadr15. Son zamanlarda bir 
umumi hamam inşa edilmiş fakat neredeyse yknt halindedir. Başkale’nin 
İran ve Hindistan’la olan ilişkisinin önemi, bu iki ülke arasnda özel posta 
ulaşm için telgraf istasyonunun burada kurulmuş olmasndan 
kaynaklanmaktadr. Bu şehirde bulunan kşla, 4 alay nizamdan oluşmaktadr. 
Fakat bu alaylardan ikisi sürekli olarak Çölemerik’e bağldr. Güvenlik 
hizmeti 300 zaptiye tarafndan yerine getirilmektedir. Başkale’de sivil, asliye 
ve ticari mahkemeler ve ayrca şer-i mahkemeler de bulunmaktadr. Ayrca 
birde belediye binas vardr. Şehrin ortasnda şehre tamamyla hakim olan bir 
yükseklikte, eskiden yerli beylerin kullandğ eski bir kalenin kalntlar 
yükselmektedir. Osmanl hükümeti tarafndan ellerinden her şeyi alnan bu 
beyler, bugün komşu Pisan köyünde ikamet etmektedirler. 

Başkale şehrinde toplam 205 öğrencinin devam ettiği 5 okul 
bulunmaktadr. 

 
Müslümanlar                            1 Rüştiye okulu             75 öğrenci 
                                                 1 İlkokul                        40 öğrenci 
 
Gregoryen Ermeniler               1 İlkokul                        50 öğrenci 
Yahudiler                                 2 İlkokul                        40 öğrenci 
 
TOPLAM                                                                  205 öğrenci16. 
 
 
Başkale de Surb Bartholomeos Manastr 
 
XIX. yüzyln sonlarnda ve XX. yüzyln başnda bölgeye gelen 

W.Bachmann, Başkale’de bulunan Surb Bartholomeos kilisesi hakknda 
eserinde oldukça geniş bilgi vermiştir. Bu kilise Başkale’ye kuzey-doğu 
istikamette ve 5 saat uzaklkta geniş bir vadide bulunmaktadr. Bölge halkna 
ait küçük evler manastrn etrafnda grup halinde yerleşim göstermektedir.  

Bachmann’n eserindeki bilgiler şöyledir: “Yüksek duvarlar ile 
çevrili arazinin kubbeli görüntüsü ise bir kale görüntüsü ortaya 
                                                 
14 Mehmed Hurşîd Paşa: Seyahatname-i Hudud, Çev: Alaattin Eser, Simurg Yay., İstanbul 
1997, s. 239. 
15 Vital Cuinet: a.g.e., s. 248. 
16 Vital Cuinet: a.g.e., s. 249. 
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koymaktadr. Büyük bir avlu, din adamlarna ait evler ve misafirhaneler 
kiliseye batdan bağlanmaktadr. 

Zemin ve iç yap: Avlularn içinden ve tesisin arasndan doğu bat 
yönünde kiliseye ulaşlmaktadr. Tüm yap kapal bir alan üzerine inşa 
edilmiştir. Bir dikdörtgen ve kenar uzunluğu 17 m. x 31 m. içinden küçük bir 
giriş kaps olan bat duvar ortasndan içeriye, büyük 1. odaya 
ulaşlmaktadr. Bu oda kare zeminli, doğu – bat yönünde ve uzunluğu ise 
10.50 m., kuzey-güney yönünde ise 12.80 m.dir. Duvar ve tavan özenle 
dövülen kireç taşndan imal edilmiş ancak birçok yerinde hâlâ önceki alç 
svalar fark ediliyor. Yerler ise kaba dövülmüş taş plakalarndan 
oluşmuştur. Kilisenin diğer odalarnda tavan ve yerlerde ayn yapm tekniği 
kullanlmştr. Özellikle dikkate değer olan 1. odadaki kubbe tarzdr. Dört 
güçlü kemer, bütün odann uzunluğu ve genişliği üzerine gerilen bütün 
kubbenin kendi iç çaprazn oluşturmaktadr. Onlarn üzerindeki yüke sahip 
olan kemerler, kuzey bat ve güney bat köşesi geniş bir duvar kolonu 
karşlkl diğer köşeler üzerine her iki serbest duran kolonlar ve her iki yüzey 
duvar direkleri, yarm kolonlara yaslanmaktadr. Duvara dayanan destekler 
de kemerli kubbeler ile bağlanmş, duvarn mukavemetini arttrarak bütün 
kubbelere dayanak sağlamaktadr. Yükselen kubbeler, kemerler ve asl 
kubbelerin arasn doldurmaktadr. Orta alan iç çapraz kemerli kubbeler 
oluşturmaktadr ve başlkl bir kubbe ile tamamlanmaktadr ve tepe noktas 
kare kesit oluşturmaktadr. 1. odann eyer biçimli çatsna çan kuleleri 
taklmştr. Yuvarlak çubuk profil üzengi yüksekliğinde kemer kubbelerin, 
duvar kolonlarnn ve duvarlarnn etrafn çevrelemiştir. Doğu duvar ile 
yarm kolonlar arasnda bir kopukluk söz konusudur17. Burada duvar 
ortasndaki kap, 2. odaya çkmaktadr. Bir profili dikdörtgen eğimli olan 
çerçeve, yapy saryor ve bu yarm daire şeklinde üstte sona eriyor. Bu eğik 
yap her üç taraftan kapya doğru atlan güçsüz kolonlar ile süslenmiş, 
bunun arasnda şaftl duvar kenarnn sağ köşesinden öne çkmaktadr. Bu 
kolonlarn taşdğ basit taban ve bölüm üzerine sonuncu kolonun şaft 
süssüz yarm daire şeklinde kabarmş yay ile devam etmektedir. Karşlkl 
serbest duran kolonlar hem de yaslanan yarm kolonlarn olmas ile bu 
bölümler kabarmştr. Altna dikdörtgen plakalar oturtulmuştur ve basit 
süslemelerden oluşmaktadr.  

1. oda kuzey ve güney duvarnda küçük bir pencere ile 
şklandrlmş ve diğer küçük pencereler ana bölümün pencereleri ile 
birbirlerine bağlanmşlardr. Kuzeyden güney duvarnn yars hariç yerden 
3 m. üzerinde içten açlan bir pencere giriş koridorundan çok ince dik 
merdiven ile duvar cephesinden çatya götürmektedir. Yukarda küçük bir 
çat ile kapatlmştr. Cemaatin ana toplanma odas olan 1. odann 
dekorasyonu, gerçekten çok yetersizdir. 2. oda önündeki kapnn arasndan 
sunak odasna girilmektedir. Orada duran basit bir yatak biçiminde seki, 
                                                 
17 Walter Bachmann: Kirchen Und Moscheen İn Armenien Und Kurdistan, Leipzig, J.C. 
Hinrichs'sche Buchhandlung 1913, s. 23. 
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bunun sağnda ve solunda iki kötü yatak sandalyesi bulunuyor. Tuhaf olan 
bütün Ermeni kiliselerinde her daim bulunan taş, duvar ve kubbelerde ölçülü 
çaklan haç ve yaztlardr. 2. odann kapsnda iki basamak yukarya götürür 
ve aynen diğer taraftan aşağya inilmektedir.  

Bütün takip eden oda gruplar zemin plannda görüldüğü üzere 
haç şeklinde planlanmş öyle ki bu kapal alanda haç kanatlar arasnda 
duran oda bölümlerinin içinde küçük hücrelerin 4, 5, 6 ve 7 içerisine 
yerleştirilmiştir. Kuzey, güney ve batda bulunan haç kollar geniş bir kemer 
ile ve sunak yerinin üzerindeki varil kubbeler kare dörtlüsünü 
snrlamaktadr. Onun üzerinden pencereler içinden krlan tambur ve bu 
keskin yay kubbe tesis edilmiştir. Haç kollarnn sonunda durmas ve sözü 
edilen kemer ile snrlandrlan oda bölümleri ile yarm daire varil ile kubbe 
srasnda bu doğu Apsis beş yönlü oyuk ile uygun yarm kubbe ile 
kapatlmştr ve içinden küçük bir orta pencereden clz bir şk almaktadr.  

Bu yöntem üzerine olan dörtlü kare içinin yuvarlak çemberin 
dştan on iki tarafl tambur, içinden üst köşesi gergin yay ile arkasnda yatan 
midye şeklinde köşelik, her şeyden önce bir üst koridor olarak sekiz köşe 
meydana getirmektedir. Bu sekiz köşe üstüne kuvvetli bir profilin çeyrek 
çubuk arasnda plakalardan oluşan yüzük tabakas oluşmaktadr. Bunun 
üstüne tambur yaps sadece 3.50 m. yüksekte üzerinde dört yüksek ince 
pencere tarafndan bölünmektedir. Tek parça profil tamburun iç duvar sivri 
yay kubbesi üzerinedir ve tepe noktas yerden 17 m. yükseklikte 
bulunmaktadr. Doğu taraf dikdörtgen alan ve yay şekli arasnda olan sekiz 
köşeli üst koridorda bir uzun yazt bulunmaktadr ki bununla belki bütün 
bina ile ilgili dönem saptamas yaplabilir. Ancak örnek alnacak başka bir 
yap özelliği de bulunmamaktadr18.  

Oda 2’nin doğu tarafndan sonra Apsis(3), 4 m. derin varil 
kubbesi olan sunak yerinin 2. odaya göre 1.20 m. zemine ve beş tarafl 
oyuğa karş yükseltilmiştir. Her ikisinin ayrlan bölümü alçdan yaplmştr 
ve yağl boya ile boyanan sunak yerinin duvar resmi sağ ve solundan sunak 
masas ve iki küçük kap ile bölünmüştür. Her bir yannda bu kaplarn 
arkasnda yan duvarlarnda birer oyuk bulunmaktadr. 2. odann bat 
tarafnn çapraz kolundan küçük oda olan 6 ve 7 numaral odalara 
ulaşlabilir. Bunlarn yüksekliği 2.50 m. ve uzunlamasna kubbe ile 
donatlmştr. Her ikisinin doğu duvarn ortasnda boy mesafesinde küçük 
bir taş konsol ve dş duvarda şk çatlaklar bulunmaktadr. Bunun dşnda 
odalar tamamen boştur.  

Bir küçük kapdan çapraz kolda kuzey tarafndan ulaşlan 4. oda 
ayn şekilde uzunlamasna kubbe ile çalşlmştr. Kuzey duvarnn zemininde 
bir mezar plakas bulunmakta olup bunun da üstünde duvarda küçük bir 
oyuk mevcuttur. Bu mezar üzerine ayrntl bilginin, bilgisi olmayan 
papazdan elde etmek mümkün olmamştr. Bu yeri tarif ederek aziz 

                                                 
18 W. Bachmann: a.g.e., s. 24. 
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Bartholomeus’un iskeletinin burada olduğunu ve Ermeni göçü srasnda 
burada öldürüldüğünü ve onun adna bu manastrn inşa edildiğini ortaya 
koyabilirdi. Doğu duvarnda ufak bir şk çatlağ bu oday çok az 
aydnlatyor. Tümü ayn büyüklükte olan 4. ve 5. odalar, sunak yerinin 
güneyinde bulunmas dşnda dikkate değer bir özellikleri yoktur. Küçük bir 
kap üzerinde yerden 5 m. yükseklikte bir oda mevcuttur ve 1 m. 
yüksekliğinde bir duvar açklğ bulunmaktadr ve alçak bir koridora 
açlmaktadr ve 4. ve 5. odalar sunak yerinin üzerinde yer almaktadr. Bu 
koridoru kontrol etmek mümkün olmad, farknda olduğumuz ama bunun 
gibi gizli yüksek odalarn nerede ise bütün bilinen Ermeni kiliselerinde 
mevcut olduğudur.  

2. odann şklandrmas yeterli ölçüde kuzey ve güney 
duvarlarndaki büyük pencereler ile ve tamburdaki dört yüksek pencere ile 
sağlanmaktadr. Odalarn iç ksmlarnn donanmlar 1. odann sadeliğinde 
ve basit olarak gerçekleştirilmiştir. Bir tek sunak yerinin olduğu yerdeki 
duvar resmi dşnda bir süsleme mevcut değildir. Bu dörtlünün duvarlarn 
uzun bölümlerin üzerindeki kemer kubbeler üzerinden iki profil duvarlar 
bölmektedir. Alttaki öne çkan alçak tavan plakal bir testere, üstteki, 2 
küçük plaka üzerinde yar çubuklar. Dörtlü, kubbeli bölümün güneyinde tek 
başl bir kartal kabartmas bulunmaktadr ve çapraz koldaki kuzey son 
duvarnda, zeminden 1 m. yükseklikte bir havuz ile duvara imal edilmiş vaftiz 
oyuğu bulunmaktadr.  

Dş yaps: Sra dş olarak dikkati çeken ise kilisenin dş 
duvarlardr. Özellikle bat bölümünün giriş duvar. Kuzey ve güney duvar 
uzunluğu ve doğudaki kalkan duvar tümüyle ayn yaplmştr. Güçlü ve üç 
parçal profilli bir ayağn, 1.26 m. yükseğinde, ortalama 1.80 m. aralkla 
sütunlar bulunmaktadr. Bunlarn iki kubbeli yarm çubuklardan var olmas 
ve 6 m. yüksekliktedir, çatnn oyuk boğaz altnda kuzey ve güney duvarnda 
sağa doğru kvrlmaktadrlar19. Doğu duvar ayn düzenlemeyi gösteriyor. 
Yatay sütun sonlar, üzerinde alçak ve üçgen kalkan bölümü tamamen 
süslemesizdir. Sütunlarn snr içinde temel dikdörtgen alana pencere 
açklklar dşnda dekoratif bir çalşma yaplmamştr.  

Ana bölüm: Ana girişin sağ ve sol bölümleri ayn şekilde sütunlar 
ile ancak zengin profilli dikdörtgen alanlara bölünmüştür. Bu alanlarn 
yüksekliği aynen diğer duvarlarda olduğu gibidir ancak genişlikleri fark 
yaratmaktadr. Bu şekilde bu bölüm tamamen farl bir yap ortaya 
çkarmaktadr. Güney-bat köşesinin köşe sütunu herhangi bir yerden 
alnmş kaba duvar kolonu ile imal edilmiştir. Ana girişin üst ksmnda iki 
sağnda ve üç solunda, dikdörtgen alan içerisinde aralkl zengin profilli 
küçük pencereler dş duvarlar bölmektedir. Bat cephesinin ana giriş kap 
yaps tümüyle kendine özgü formlar ortaya koymaktadr. Bir geniş ve zengin 
damarl olan, üstte sağ kvrml çerçeve, derin yarm çember yay ile 

                                                 
19 W.Bachmann: a.g.e., s. 25. 
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kapatlmş oyuğun etrafn sarmaktadr. Arka duvarnda 1.60 m. cephesine 
karş geride asl kap bulunmaktadr. Muhtemelen boyutlar daha fazla olan 
bu kapnn dş profili oyuğun içerisinde kalmş ve iki küçük sütun üzerinde 
sivri bir kubbede işaretlenmiştir. 2. odann kaps gibi bunun da kaps eğik 
gövdesi ile üç küçük sütun ve üstünde sivri yay kabarklğ ile yaplmş ancak 
daha sonra küçük ana girişlerin inşa edilmesi ile kaybolmuştur. Bu sivri yay 
üzerine bu oyuk duvarndan kalma, yarm çember alannda yüksek 
kabartmal bir figür-grubu bulunmaktadr. Bu bir süvarinin ata dönüşmesini 
ve ikinci bir şekli geçmesini tasvir etmektedir. İkinci şekil çok güçlü bir 
sakatlama geçirmekte ve belki herhangi bir masal kahramann ifade 
etmektedir.  

Derin oyuğun gövdesi kendine has bir süsleme ile kendini 
göstermektedir. Her tarafnda, üzerinde dşa çalşlmş insan boyunda yarm 
daire hücre üst üste durmakta her iki cephenin sütunun, insan boyu 
yüksekliğindeki yarm daireli oyuklarn üzerinde birer figür hafif kabartmal 
bir biçimde ve günümüzde kafalar kopmuş bir biçimde bulunmaktadr. Bu 
dört figür çift baznda birbirine benzemektedir. Dördü de rahip elbisesi ile 
giydirilmiş ve bir ip ile kalçalarndan birbirine bağlanmştr. Bu alttaki 
ikisinin elinde uzun haçlar diğeri ise kemerlerine taklmştr. Yukardaki 
figürlerin ellerinde zincir vardr. Burada bir şehit tasvir edilmiştir. Yarm 
çember yayn tepe noktasnda görülen iki kuvvetli ve sakatlanan başlarn 
yüksek kabartmas bulunmaktadr. Bu oyuğun çerçevesi, bütünü oluşturan ve 
kuvvetli ve döndürülmüş kabark profilli iki ince kolon üstünde 
bulunmaktadr. Az önce sözü edilen oyuğun çerçevesi dikdörtgen, bir ksm 
içeri doğru ve ön cepheden dşarya doğru, bir sivri kubbeli alan ile 
çevrelenmiş ve üzerinde kabartma yüzeyli iki figür grubu bulunmaktadr20.  

Burada tahtn üzerine oturmuş görünen tanr ve etrafn kuşatan 
melek kümesidir. Bu bütün grubun tasarm düzensiz ve amatörce 
yaplmştr. Tanr figürün ayaklar, kafalar karşlkl duran iki aslann 
üzerindedir. Yay şeklinde olan, hortum tarz kollarnn sağnda küçük bir 
figür oturtulmuş, muhtemelen bir aziz, solunda ise küçük bir melek 
görülmektedir. Sol omuzun üstünde bir güvercin oturmakta ve yine sağnda 
üzerinden süzülen küçük bir melek, serbest olan sağl sollu alanlar, fantastik 
melek figürleri ile doldurulmuştur. Bu grubu çerçeveleyen profil, güçlü bir 
çeyrek çubuk ile üzerinde iki güçlü plakadan oluşmaktadr. Üstteki plaka bir 
yarm daire yay süsü ile bezenmiş ki ayn tasarm bat bölümündeki 
sütunlarda da mevcuttur. Keskin yay üzerine binen bir bodur yap ve bunun 
üzerine kesik yayn tepe noktas üzerinde, bir güçlü yatay kabark profil iki 
bölümü oluşturmaktadr. Bu yap daha yakn zaman bugüne taşmaktadr. 
Kendine özgü bütün dş duvarlar dövülen sar kireç taşlar ile çalşlmştr.   

Bütün kilisenin örtüsü taş plakalar ile gerçekleştirilmiş ve taşyc 
kubbe ile alç kalntlar ile açk bir biçimde durmaktadrlar. Yardmc 

                                                 
20 W.Bachmann: a.g.e., s. 26. 
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malzeme olan ahşap hiçbir yerinde bulunamamştr. Tüm çatnn altnda ise 
kiliseye ait üç bölüm mevcuttur. En büyük alan tambur ve kubbe üzerine, 
dörtlü yeri olan 2. oda ki buray on iki tarafl çadr çat örtüyor. Bina 
duvarlarndaki taşlar yatay bakldğnda koyulu ve açkl taş renkleri ihtiva 
etmektedir. Tamburun alt ksmn, kemer çatnn ilk çizgisi yüksekliğindeki 
kabark profil oluşturmaktadr. Kemer çat az eğilimi ve bugün sadece 2. oda 
grubunu örtmektedir. Muhtemelen bir dönem 1. oday da kapsamaktayd. 
Yakndan bakldğnda hiç şüphesiz ilk denk gelen 1. odadaki alçak 
kubbedir. Büyük bir olaslk ile depremden dolay düştüğü ve bununla 
birlikte bütün bat cephesini de zedelemiş olabileceğidir. Eldeki malzemeler 
ile olabildiğince iyi bir biçimde yeniden yaplandrlmştr. Bu, yapnn 
birçok yerinde ve ayn zamanda güney bat köşesindeki sütunlardan 
anlaşlmaktadr.  

Bu yeni kubbe eskisinden oldukça daha yüksek olduğu, öyle ki bir 
kemer çatsna bağlantsnn artk düşünülemediği ortadadr. 1. odann çevre 
duvarlarndan azami bir biçimde faydalanlmştr. Üzerinde dört kemer olan 
manastr, kubbe snrna eklenen daha yüksek yap ile dikine kemer çats 
mimarisi olarak hiçbir biçimde geriye kalan yapya uygun olmayan ve daha 
sonra yaplan çan kuleleri üzerine binmektedir.  

Üçüncü yap, bölümdeki küçük kuledir ve daha önce bahsi 
geçmiştir. Tarihi ile ilgili bu Aziz Barholomeos kilisesinde sorun 
yaşanmaktadr. Tam olarak zaman ifade edebilecek, 2. odann güney 
tarafnda dörtlü duvardaki yazs okunamayan yazt hariç, yaztlara 
rastlanmamştr. Ermeni göçü sonrasnda manastr 4. yy da yaplmş ve 
kilise Aziz Bartholomeus’un mezar üzerine inşa edilmiştir21. Zemin plan 
mevcut olan kilisenin bat cephesinin, dş duvarlarnn sütun düzenlemesi, bu 
yüksek yapnn dörtlü kuleleri ve son olarak şekilli süslemesinin çok daha 
sonraki bir zamanda yapldğna işaret etmektedir.  

Bunun için şu anda, tasvir edilen figür süsleri bir ipucu verebilir. 
Bu bölgede, Van Gölünde bir ikinci Ermeni kilisesi olduğu ve bunun da 
zengin şekilli süslemeleri ile tanndğ bilinmektedir. Bu, 916 ylnda kurulan 
Van Gölünde Akdamar adasndaki kilisedir. Bir karşlaştrma yapldğnda 
figürlerin tasvirleri arasnda bu iki kilisenin dikkati çeken benzerlikler, hem 
teknik hem de kullanlan maddelerin ele alnş tarz ile anlaşlmaktadr. 
Ancak Akdamar’daki kilisenin şekillerine göre daha amatörce ve daha kat 
bir biçimde uygulanmştr. Buna iyi bir örnek olarak Deir’deki dört aziz 
resmi gösterilebilir. Sanatç figürlerin başlarn ifade etmek için daha iyi bir 
yöntem bulamamştr ve duvarda öne çkartmştr, bedenleri ise aksine daha 
duvarn içinde gömülü kalmştr.  

Benzer beceriksizlik kendini ana grupta, bat cephesinin çat 
tepesinde göstermektedir. Ortadaki figürün, tahtn üstündeki tanrnn yüz 
ifadesi, pek kötü sonuçlanmş ve görünüşü daha ziyade yücelik dolu iyilik 

                                                 
21 W.Bachmann: a.g.e., s. 27. 
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ifadesi dşnda hafif garip bir tebessüm ile ifade edilmiştir. Akdamar’daki 
sanatçnn daha başarl olduğu ama teknik olarak aynsnn olduğu 
görülmektedir. Yüzey kabartmal figürler yaklaşk 2 ila 5 cm duvar yüzeyinin 
önünde ve figürlerin dş hatlar ve detaylar kaba hatlar ile derinlik 
verilmeden çalşlmştr. İnsan figürlerinin başlar burada ve orada iri 
badem gözler ile Asur kabartmalarn hatrlatmaktadr. Zaman bakmndan 
her iki kilisenin de birbirine yakn tarihlerde inşa edildiğini ortaya 
koymaktadr.  

Akdamar Kilisesi kesin olarak 10. yüzyln ilk çeyreğinde inşa 
edilmiştir, o halde Deir’deki kilisenin de 9. yüzylda yapldğn söylemek 
çok da yanlş olmaz. Daha sonraki zamanda önemli bir tadilat ve genişletme 
kilisenin öndeki kare boyutundaki odalarnda ilgili kubbe yaplar ile 
gerçekleştirilmiştir”22.  

 
Tarm ve Hayvanclk: Elbak kazas aşağ yukar düz arazilerden 

ve dağlardan meydana gelmektedir. Burann toprağ çok verimli değildir; 
biraz hariç halkn çoğunluğu tarmla uğraşmaktadr. Başlca tarm yaplan 
ürünler buğday, arpa, çavdar, dar, kenevir ve ketendir. Hakkâri sancağn 
bütün insanlar aydnlanma için keten yağ kullanmaktadrlar. Bunu mum ve 
petrole tercih etmektedirler. İçine dövülmüş fitil daldrarak küçük lambalar 
içinde bu yağ yakmaktadrlar. Ayn ketenden elde edilen ipler, hayvanlar 
bağlamada da kullanmaktadrlar23. 

Koyunlar ve keçilerden Başkale’de batman 20-25 kuruştan satlan 
5.000 batman yün ve batman 60-90 kuruş arasnda değişen 2.000 batman 
tiftik elde edilmektedir. Bunlarn toplam değeri 287.500 kuruş yapmaktadr. 

Başkale ve çevrelerinde sebze tarm yaplmasna ve köylerin 
etrafndaki ağaçsz alanlara söğüt ve kavak dikilmesine başlayal çok 
olmamştr. Bununla birlikte Suritad, Massiru ve Şivelan kazalarnn birçok 
bölgesinde yabani kavak, söğüt, ayva ve elma ağaçlarna rastlanmaktadr. 

 
Dağlar: Elbak kazasnn en yüksek dağlar İran snrnda bulunan 

Soram dağlardr. Başkale’nin 50 km kuzey-doğusunda, İran’n Selmas 
bölgesi içinde Büyük Zap rmağ bu dağlardan kaynağn almaktadr. 
Dağlarn ortalama yüksekliği 3.000 metredir. Bu dağlarda 11.500 civarnda 
olan Kürt ve çeşitli aşiretlerden insanlar yaşamaktadrlar. 

 
Çitak ya da Merziki aşireti                3.000 
Hartoşi aşireti                                    3.500 
Pinyaniş aşireti                                  4.000 
Hinare aşireti                                    1.000 
Toplam                                            11.500  kişi 
 

                                                 
22 W.Bachmann: a.g.e., s. 28. 
23 Vital Cuinet: a.g.e., s. 249. 
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Ayrca, İran’daki Selmas kentine giden yol üzerinde, Başkale’ye 
20 km uzaklkta, Şiküfti nahiyesine bağl Der köyünde, Havari Aziz 
Bartelemeo’nun mezar üzerinde yer alan bir manastr ve büyük bir kilise 
bulunmaktadr. Bu manastr ve kilise,  kraln, kraliçenin ve toplam 12 şehrin 
Hristiyanlğa geçmesine kzan Pagan papazlarnn kşkrtmas üzerine 
Ermeni kralnn kardeşinin emriyle Aziz ve şehit havarinin 71 ylnda canl 
olarak derisinin yüzüldüğü yere inşa edilmiştir. Bu yap malzemesi krmz 
ve siyah taş ocaklarndan alnmş olan görkemli bir yapdr. Bu azizin 
zenginliği kadar tarzyla dikkat çeken mezarna dua etmek için haç vazifesini 
yapmak için Rusya’dan, İran’dan ve diğer çevre illerden insanlar buraya 
gelmektedir. Bu mezarda Azize ait kutsal emanetler artk yoktur. Çünkü bu 
emanetler önce Lipari adasna, daha sonra Benevent ve Kral 3. Othon 
zamannda da Roma’ya, azizin adn taşyan kiliseye taşnmştr. 

Aziz Bartelemeo Manastrnda hayran olunan nadir nesneler 
dikkati çekmektedir. Azizin ayinlerinde ortaya çkan değerli çeşitlilikteki 
bütün nesneler; Hristiyan hatta Müslüman olsun Rusya’da, İran’da ve 
Türkiye’de Der kilisesine ait olarak görülür. Bunlar doğal olarak haclar ve 
bütün ülkelerden, bütün dinlerden ziyaretçilerin bu manastra braktklar 
zenginliklerin en değerlileridir24. Kilise ise Büyük Zap Irmağnn kysnda 
küçük bir tepenin üzerinde yer almaktadr. Ermeni Gregoryen olan 
manastrn keşişleri tarafndan hizmet verilmektedir. Bu manastrda ayn 
mezhebe mensup 50 genç çocuğun devam ettiği bir okul da bulunmaktadr. 

Sorader Köyü: Büyük Zap Irmağ boyunca ve bu rmağn sağ 
kollarndan biri üzerinde Der’in 10 km kuzeyinde 600 kişinin oturduğu 
Sorader adnda bir köy bulunmaktadr. Bu köyde ayn döneme ait Der’deki 
kilise tarznda ve ayn malzemeden yaplmş bir kilise de bulunmaktadr. 
Fakat diğer taraftan Başkale çevrelerinde Orader, Kanereş, Kanik, Kaşkol, 
Hanasser, Soran ve Sorbaç köylerinde ve diğer birçok yerde bulunan yknt 
halindeki yaplar muhtemelen daha eski dönemlere tarihlenmektedir. Bu 
yaplar düzenli bir şekilde yontulmuş kuru duvar şeklinde taştan yaplardr. 
Her taşn 2,25 m uzunluğu, 1,50 m genişliği ve 1,12 m yüksekliği vardr. Her 
zaman hesaba katlmas gereken bir ayrntda, bu harabelerin ve eklentilerin 
büyük bir çoğunluğu bunlarn yapldğ zamanda buralarda oldukça fazla 
insann yaşadğn ve köylerin büyük ve çok sayda olduğunu akla 
getirmektedir. Ayrca yine bu dönemde ölülerin mağaralara gömülme 
geleneğinin olduğu görülmektedir. Çünkü elbiselerle, taklarla süslü zrhlarla 
kadn ya da erkek cesetlerine rastlanmaktadr. Bu cesetlerin yannda pastan 
ypranmş gün şğna çknca dökülen klçlar, oklar  ve diğer malzemeler 
ile süslemeli  bardaklar gömülmüştür. 

Sorader köyünde daha yukarda bahsettiğimiz gibi büyük taşlarla 
yaplmş bir yeralt yolu bulunmaktadr. Bu yol küçük bir nehre çkmaktadr. 

                                                 
24 Vital Cuinet: a.g.e., s. 250. 
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Bu da herhangi bir kuşatma esnasnda su ihtiyacn buradan gidermek için 
olabilir. 

Pisan: Başkale’de tutuklanan ve her şeyi ellerinden alnan 
bölgenin beyleri, güney batya doğru 15 km uzakta bulunan küçük Pisan 
köyünü mesken tutmuşlardr. Buras bugün hepsi Kürt olan 150 kişinin 
yaşadğ küçük bir yerdir. Hüsrev Paşa iki asr önce bu köye, 300 metre 
yüksekliğindeki bir kayann üzerine, bir kale ve medrese yaptrmştr. 
Paşann ve ailesinin mezar bu kale içinde bulunmaktadr. O kaleden sadece 
ykntlar günümüze ulaşmştr. Anlatldğna göre 1856 ylndaki Krm 
savaş esnasnda 600 Rus askeri İran’ geçerek Selmas bölgesinden Pisan’a 
girmişler ve kaleyi ele geçirmişler ve birkaç ay boyunca burada kalmşlar. 
Daha sonra bir gece Kürtler baskn yaparak kaçmay başaran ikisi hariç diğer 
Rus askerlerini öldürmüşlerdir25. 

 
 
GEVER KAZASI 
 
Gever kazas Hakkâri Sancağnn doğusunda yer almaktadr. 

Snrlarn kuzeyde Elbak kazas, doğuda İran, güney-bat ve güney-doğuda 
Şemdinli ve batda da Uramar kazas ve Çölemerik merkez kazas 
oluşturmaktadr. Bu kaza idari olarak toplam 260 köyü içine alan 5 nahiyeye 
bölünmüştür. İdari yönetim burada Kaymakam ve nahiyelerin yöneticisi olan 
5 müdür tarafndan yerine getirilmektedir. Bu alt yöneticiye yerel heyetler 
eşlik etmektedir. Diza garnizon taburunun kumandan Gever kazasndaki 
askeri birlikleri de yönetmektedir. Müslümanlar için dini otoriteler naipler ve 
mollalardr. Ermeni Gregoryenler, Nasturiler ve Keldaniler kendi 
papazlarna sahiptirler.Yahudilerin ise Diza’da yaşayan bir hahamlar vardr. 

Gever kazasnn toplam nüfusu 26.200 dür. 
 

 
Türkler 

 
1.900 

 
Müslümanlar 

  
Kürtler 

 
12.800 

 
 

14.700 
 

 
Ermeniler 

 
1.900 

Nasturiler 9.000 

 
Hristiyanlar 

Keldaniler 300 

 
11.200 

 

Yahudiler                                    300 
Toplam  42.870 

 
Diza, Gever kazasnn merkezi olmakla beraber, Kaymakamn 

resmi ikametgâhnn, diğer kamu hizmetlerinin, mahkemenin ve dini 
                                                 
25 Vital Cuinet: a.g.e., s. 251. 
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otoritelerin, posta ve telgrafn, gümrük ofisinin, Osmanl kamu borcu ve 
tekelin, sağlk hizmetlerinin, jandarma birliklerinin ve polisin bulunduğu 
yerdir. Buras 2133 metre yükseklikte, Van’n 180 km güney doğusunda, 
Çölemerik’in 70 km doğusunda ve devaml olarak ticari ilişkilerde 
bulunduğu Urmiya İran-Türkiye snrnn 25 km batsnda bulunan küçük bir 
şehirdir. 

Yukarda belirtilen kaza nüfusunun içinde dâhil olmak üzere 
küçük Diza şehrinin nüfusu 3600 dür. 

Osmanl Türkleri        1.000 
Kürtler                        1.700 
Ermeniler                      600 
Yahudiler                      300 
TOPLAM :               3.600 kişi26. 
 
Diza’da Hükümet konağndan başka, yarm tabur askerin 

bulunduğu bir kşla, askeri hastane ve 150 zaptiyeden oluşan jandarma, 
belediye, bir cami, bir Ermeni kilisesi, bir Sinagog, bir sağlk ocağ, telgraf 
istasyonu, 30 dükkânlk bir pazar ve 400 kadar ev bulunmaktadr. 

Okullar: Camide, kilisede ve sinagogda olmak üzere 3 tane 
ilkokul vardr. Bu okullar o mekânlarn görevlileri tarafndan 
yönetilmektedir. Toplam 110 öğrencileri vardr. 

Camide bulunan ilkokul               40 öğrenci 
Kilisede bulunan ilkokul              50 öğrenci 
Sinagogta bulunan ilkokul            20 öğrenci 
TOPLAM :                                  110 öğrenci 
1885 ylndan sonra Diza’da, Keldani cemaatine mensup kişilerin 

bulunduğu Gever kazas köylerine hizmet vermek amacyla, Musul patriği 
tarafndan Alkoç’taki manastrdan gönderilmiş bir Keldani papaz 
bulunmaktadr. Bu papaz her birinde 25 öğrencisi olan 2 okulla 
ilgilenmektedir. Kazada 5 ilkokul ve 4 öğretmen ve 160 öğrenci vardr. Bu 
kazann baz köylerinde ayrca Urmiya’dan gelme Amerikan Protestan 
misyonerlerinin bazen Nasturi ve Ermeni çocuklar çekebildiği okullar 
bulunmaktadr. 

 
Tarm ve Hayvanclk: Çok verimli olan bu kaza topraklarnda, 

Başkale ve çevresinde yetişen ürünlerin aynlar yetişmektedir. Fakat burada 
daha çok ve daha geniş otlaklar bulunmaktadr. Dağlar kadar çok ovalar 
vardr. Diza ovas özellikle çok dikkati çekmektedir. En az 40 km uzunluğa 
ve 20 km kadar genişliğe sahiptir. Kaynağn Celo dağlarndan alan ve 
Büyük Zap Irmağna dökülen Nehil Irmağ bütün ovay sulamaktadr. 
Yüksek dağlarla çevrili olan bu Diza Ovasnn bataklk olmayan 
bölümlerinde, düzenli bir şekilde tarm yaplmaktadr. Burada tarmda, 

                                                 
26 Vital Cuinet: a.g.e., s. 252. 
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Musul’dan ve Hazarn kysndaki İran vilayeti Mazanderna’dan getirilen, 
mandalar kullanlmaktadr. Bu mandalardan, kuru ot ve buğday hasatlarn 
büyük ağr arabalarda çekmek üzere yararlanlr. Bu arabalardan her biri 
ortalama 1000 okka (1200 kg)’dan fazla yük taşyabilmektedir27. 

Gever kazasnda çok sayda manda, öküz, inek, koyun ve keçi 
sürüleri bulunmaktadr. Fakat kşlar çok sert geçtiği için bunlarla uğraşmak 
oldukça zordur. Kşn buralarda kar kalnlğ bazen 4 hatta 5 metreye kadar 
çkmaktadr. İlkbaharda karlarn erimeye başlamasyla birlikte ayakkablarla 
ya da dağllarn çark adn verdikleri ayakkablaryla karn üzerinde 
yürümek imkânsz hale gelmektedir. Karn içinde batmamak için 50 cm 
çapnda söğütten örme, yerlilerin leğen dedikleri bir şeyi ayaklarn altna 
bağlayarak ve elde uzun bir sopayla dengeyi kaybetmemek için bacaklar 
biraz açarak yavaşça yürümek gerekmektedir. Diğer mevsimlerde Gever, 
Şemdinli ve Uramar kazalarnda Nasturiler keçi derisinden yaplma reşik 
adn verdikleri ayakkablar giymektedirler. Bu ayakkablarda dağlarn dik 
yamaçlarnda kaymamak için kll ksmlar dşa dönük vaziyette 
durmaktadr. 

 
Dağlar: Diza vadisini çevreleyen yüksek dağlar Celo Dağlardr. 

En yüksek zirvesi Gever ve Uramar kazalarn birbirinden ayran Keleno 
tepesidir. Yüksekliği 4000 metre civarndadr. Gever’de yaşayan Celo 
Nasturi kabilesi buraya yerleşmiştir. Burada orman yoktur. Fakat etraftaki 
dağlarda ya da ovalarda, köylerin yaknlarnda söğüt, kavak, ceviz, elma ve 
yaban armutlarndan oluşan küçük ağaçlklar vardr. Ayrca Gever’in mazs 
çok ünlüdür.  

 
Dikkati çeken yerler: Diza’nn 8 km kuzey-doğusunda Nehil 

Irmağnn sol yakasnda 600 kadar Ermeni’nin yaşadğ Kerpel Köyü 
bulunmaktadr. Her yl, 15 Ağustosta, Hz. Meryem’in göğe yükseldiği gün, 
Osmanl Devletinin, İran’n ve Rusya’nn farkl yerlerinden gelen her 
milletten ve her mezhepten 10 bin kadar insan burada toplanrlar ve burada 
beraber 3-4 gün geçirmektedirler. Bu gelenlerin bir ksm eğlenmek için bir 
ksm ise ticaret yapmak için gelmektedirler. 

 
ŞEMDİNLİ KAZASI 
 
Şemdinli kazas Hakkâri Sancağnn güney-doğusunda 

bulunmaktadr. Kuzeyinde Gever kazas, doğusunda İran, güneyinde Musul 
vilayeti ve batsnda da Uramar ve İmadiye vilayetleri vardr. İdari olarak 
toplam 140 köyü içine alan 4 nahiyeye bölünmüştür28. Buradaki idari 
otoriteler Kaymakam ve 4 nahiyenin müdürleridir. Bunlara yönetim kurullar 
eşlik etmektedir. Askeri yönetim ise bir nizam birliğinden oluşan Nehri 
                                                 
27 Vital Cuinet: a.g.e., s. 253. 
28 Vital Cuinet: a.g.e., s. 254. 
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garnizon komutan tarafndan gerçekleştirilmektedir. Bu şehrin naibleri ve 
camilerin imamlar sivil ve dini kanunun yorumlayclardr. Nasturilerin 
Mar-Hananişo da bir Başpiskoposlar ve Yahudilerinde Nehri’de bir 
hahamlar vardr. 

 
Nüfus: Kazann toplam nüfusu 18.470 tir. 
 

 
Türkler 

 
2.000 

 
Müslümanlar 

  
Kürtler 

 
13.270 

 
 

15.270 
 

Nasturiler                   3.000 
Yahudiler                                          200 
Toplam  18.470 

 
                           
Kazann merkezi olan Nehri, Kaymakamn resmi ikametgâh, 

çeşitli hizmetlerin merkezi ve Şemdinlili kazasnn kamu hizmetlerinin 
görüldüğü ve Diza garnizonluğuna bağl küçük bir yerdir. Nehri, Nehil 
Irmağ kysnda 1.220 metre yüksekliğinde Van’n 250 km güney-
doğusunda Türkiye-İran snrna 30 km uzaklkta ayn zamanda İran’daki 
Urmiya şehrine de 90 km uzaklkta bulunan bir yerdir. Nehri’nin nüfusu 
yukarda verilen rakamlarn içine dahil olmasyla birlikte 2900 dür. Burada 
nüfusu Türkler 500, Kürtler 2200 ve Yahudiler de 200 kişi ile 
oluşturmaktadrlar. 

Bu şehirde kaymakamlk konağndan başka, iki cami 
bulunmaktadr. Bu camilerden oldukça güzel olan biri 1880 ylna doğru 
İran’da Kürt aşiretlerine saldrda bulunmas sebebiyle Osmanl hükümeti 
tarafndan Mekke’ye sürülen ve orada ölen Şeyh Übeydullah’n 
mirasçlarna ve oğluna aittir29. 

 
Tarmsal Üretim ve Hayvanclk: Şemdinli kazasnn bütün 

topraklar istisnasz dağlktr, en küçük tarm arazisi dahi çok değerlidir. Bir 
dönüm yani 9 adet 100 m² toprak bu kaza ve Çölemerik, Çal, Beytüşşebab 
ve Uramar kazalarnda 4 bin ila 8000 kuruş arsndaki değerlerle 
satlmaktadr. Diğer taraftan Türkiye’nin başka yerlerinde çok iyi durumdaki 
bir dönüm tarlann fiyat 200 ile 300 kuruş arasnda değişmektedir. 

Şeminli kazasn oluşturan 4 nahiyede 4 farkl yerel aşiret 
yaşamaktadr. Bunlar Zerzan, Kumaro, Gerdit ve Eriki aşiretleridir. Bunlarn 
geçim kaynağ, özellikle İran’a ihraç edilen 500.000 okkadan (yaklaşk 
600,000 kg) fazla tütünden oluşmaktadr. Gerdit nahiyesinde ayrca buğday, 

                                                 
29 Vital Cuinet: a.g.e., s. 255. 
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arpa, msr, pirinç, pamuk üretilmektedir. Bununla beraber bağclk, armut, 
elma, erik, kiraz, incir ve nar da yetiştirilmektedir. Eriki ve Kumaro 
nahiyesinde de baz tahl ürünleri üretilmektedir. Fakat bu nahiyede daha çok 
tütün tarm göze çarpmaktadr. Bu yörede en çok pastallar halinde 10.000 
okka tütün, Zerzan nahiyesinde ise tütünden başka bir tarm yoktur. Yllk 
400.000 okka tütünü Nehri köyü kysnda yetiştirmektedirler. İran’da çok 
tutulan bu tütün srklar üzerinde kurutulur daha sonra da elde birbirine 
sürterek ufalanarak ezilmekte ve bu şekilde Urmiya, Kuri, Koy, Şino, 
Sukbulaktan gelen alclara satlmaktadr. Bu tütünün okkasnn fiyat 4 ile 
10  kuruş arasnda değişmektedir.  

Şemdinli kazasnda ağaç yapraklaryla beslenen katr ve keçiler 
yetiştirilmektedir. Çünkü kazada ot nerdeyse hiç yoktur. Manda, öküz ve 
inek yetiştiriciliği yaplmamaktadr. Sadece her köyde tahl tarm yapmak 
için oldukça az olan toprağ sürmek için yeterli olacak 2 ya da 3 çift öküz 
vardr. 

 
Ormanlar: Bu dağlk bölgeler ayn zamanda ormanlk alanlardr. 

Ormanda bulunan başlca ağaçlar maz ve çeşitli meşe türlerinden 
oluşmaktadr. Bu bölgede yabani elma, armut, erik, kiraz ve dut gibi meyve 
ağaçlar da bulunmaktadr30. 

 
Dağlar: Şemdinli kazasnn bulunduğu yer olan Celo Dağlarnda, 

çok sayda tepe vardr. Nehil rmağnn kaynağn aldğ Şehidu’dan başka 
Reşeroyan, Küre ve Migrhevti tepelerinin yüksekliği 3900 metre 
civarndadr. 

 
Dikkati çeken yerler: Nehri’ye 15 km uzaklkta, kuzey-doğuya 

doğru bir Nasturi başpiskoposu eski Mar-Hananişo Kilisesinde ikamet 
etmektedir. Neredeyse kazann bütün köylerinde Hristiyanlğn ilk 
zamanlarna ait benzer kiliseler bulunmaktadr. Göçebe aşiretlerin istilas ve 
yağmas üzerine Kumaro nahiyesine bağl köylerde olduğu gibi bu kiliselerin 
çoğu terkedilmiştir. Bu bölgede Hristiyanlk’n eskiden daha yaygn olarak 
yaşandğ görülmektedir31.  

Yine bu dönemde Şemdinli şeyhinin emrinde 1500 silahl ve atl 
adam bulunmaktadr. Hizan şeyhi Celaleddin, Rus-Türk harbi esnasnda 
30.000 atls ile birlikte Beyazt çevresinde yağma faaliyetinde bulunmuştur. 
Celeddin’in dedesi Ubeydullah’ta 40.000 atls ile İran’da Urmi şehrini istila 
etmiştir32. 

 
MAHMUDİ KAZASI 

                                                 
30 Vital Cuinet: a.g.e., s. 256. 
31 Vital Cuinet: a.g.e., s. 257. 
32 Bertram Dickson: “Journey İn Kurdistan”, The Geographical Journal, Vol.35, No.4. 
(Apr., 1910), s. 370. 
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Mahmudi kazas önceleri Van’a bağl iken sonralar Hakkâri’ye 

bağlanmş olan bir kazadr. Bu kazann hükümet merkezi Hoşab Kalesi’dir33. 
Mahmudi kazas, Hakkâri Sancağnn kuzeyinde bulunmaktadr. 

Batsnda ve kuzeyinde Van merkez sancağ, doğusunda İran ve güneyinde 
Elbak ve Mamuret-ül-Hamit kazas bulunmaktadr. Kaza toplam 91 köyü 
içine alan 5 nahiyeye bölünmüştür. Yönetim kaymakam ve 5 nahiyenin 
müdürleri tarafndan gerçekleştirilmektedir.  Askeri yönetim ise 
Mahmudi’nin merkezi olan Saray’da devaml olarak bulunan iki adet nizam 
birliğinin komutanlar olan binbaş ve kolağas tarafndan yerine 
getirilmektedir. 

 
Nüfus: Mahmudi kazasnn toplam nüfusu 31.689 dur. 
 
Osmanl Türkleri           2.480 
Kürtler                         23.200 
Ermeniler                      2.500 
Nasturiler                      1.000 
Yezidiler                       2.500 
TOPLAM:                 31.680 
 
Yukarda belirtilen 23.200 Kürdün 12.000’i aşağdaki aşiretlere 

mensuptur. 
Milan                3000 
Mukori              4000 
Takuri               3500 
Şemsiki             1500 
Toplam:           12000 
 
Kazann merkezi, kaymakamn resmi ikametgâh, birliklerin genel 

merkezi, çeşitli kamu hizmetlerinin merkezi olan Saray, Türkiye-İran 
snrnn 10 km batsnda ve Van’n 90 km güney doğusunda bulunmaktadr. 

Bu merkezin nüfusu yukarda belirtilen nüfusun içine dahil 
olmakla beraber 3000.dir. 

 
Osmanl Türkleri    2.000 
Nestroyenler           1.000 
Toplam                   3.000 
 
100 kadar evden oluşan bu kasabada tamamyla Nasturiler 

yaşamaktadr.  Yerlilerin iki kat sayda olan Osmanl Türkleri ise 
garnizonun askerleri, gümrükçüler, sağlk memurlar ve devletin diğer 

                                                 
33 Mehmed Hurşîd Paşa: a.g.e., s. 239. 
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memurlarndan oluşmaktadr. Kasabaya adn veren kaymakamlk saray, 
kşla, sağlk ocağna bağl dispanser ve gümrük binalarndan başka kamu 
binas bulunmamaktadr. Ayrca Nasturilere ait bir de kilise bulunmaktadr. 

Tekelin burada İran’a satş yapan bir bürosu vardr. Burada pazar 
yoktur fakat 10 kadar dükkan bulunmaktadr. Saray’da ülke içine hizmet 
eden bir telgraf istasyonu bulunmaktadr. 

Neredeyse tamam ova olan Mahmudi kazasnn topraklar 
verimlidir. Ovay sulayan büyük bir rmak olmasa da saysz dereler ve su 
kaynaklar bolca bulunmaktadr. Ovada özellikle buğday, arpa, msr, keten 
tarm yaplmaktadr. Sğr, at, koyun ve keçi yetiştirilmekte ve bu bölge 
halk için ticarette önemli bir yer tutmaktadr34.  

 
Hoşap Kalesi 
9 Ağustos 1911’de Bachmann’n Hoşap Kalesi hakkndaki notlar 

şu şekildedir: “Yüksek kayalklarda inşa edilmiş olan Mahmudiye Saray’nn 
kalntlar, nehrin ve yörenin üst ksmlarnda olup tablo gibi bir manzara 
oluşturmaktadr. Bu kalenin nispeten iyi durumda kalan yaplarnn büyük 
bir ksm Ermenilerin zamanndan kalmadr. Yap malzemesi olarak alç 
harç ile kaplanmş, kaba yontulmuş kaya parçalar kullanlmştr. 
Müslümanlarn zamannda kalenin iç cephesine devasa bir Minare ilave 
edilmiştir. İnşasnda, temiz bir işçiliği olan, krmz kumtaşlar 
kullanlmştr. Bat kanadndaki giriş kaps zengin görünümlü heykeller ile 
çerçevelenmiştir Bir kitabe çerçevenin orta ksmn süslemektedir. Yüksek 
kubbe altndan kulenin içine girilmektedir. Dar çkşn yannda kvrlan 
mazgal dişler, yüksek duvarlar ve burçlar korumaktadr. İki keskin 
dönüşten ve ardndan dik bir çkştan sonra, dş görünümü çok kenarl, içten 
ise oval olan ve mütevaz ölçülerdeki ana binaya ulaşp, temel yaşam 
alanna varlabilmektedir. Güney tarafnda nehre dik uzanan iki ince kule 
durmaktadr. Kuzey tarafndaki kuvvetsiz bir taş duvar, geniş ön bahçeyi 
kulenin içinde kalmasn sağlyordu. Ön bahçenin içinde bir Cami’nin 
kalntlar bulunmaktadr. Kuzey tarafn dşnda izole edilmiş kubbede ise 
nöbetçi kulesinin kalntlar bulunmaktadr”35. 

 
NORDUZ KAZASI 
 
Norduz kazas, Hakkâri Sancağnn kuzey-batsnda 

bulunmaktadr. Kuzeyinde Mamuret-ül-Hamit, kuzey doğusunda Elbak, 
güney-doğusunda Çölemerik ve batsnda da Çal ve Van merkez sancağ 
bulunmaktadr36. Kaza idari olarak 80 köyü içine alan 2 nahiyeye 
bölünmüştür. Norduz kazasnn yöneticileri Kaymakam ve 2 nahiyenin 
müdürleridir.  
                                                 
34 Vital Cuinet: a.g.e., s. 257. 
35 W.Bachmann: a.g.e., s. 4. 
36 Vital Cuinet: a.g.e., s. 258. 
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Nüfus: Kazann toplam nüfusu 17.600 dür. 
 
 Osmanl Türkleri            1.000 
 Kürtler                          11.000 
 Ermeniler                        2.600 
 Nasturiler                        3.000 
 TOPLAM :                  17,600 kişi. 
 
Kazann merkezi, kaymakamn resmi ikametgâh, kamu 

hizmetlerinin merkezi Marane, 400 Nasturi’in ikamet ettiği küçük bir 
köydür. Bu rakama devlet memurlar dâhil değillerdir. Kazada çoğunlukta 
olan Kürtler arasnda küçük Şidan aşiretine mensup 4000, Alleveano 
aşiretine mensup 2000 kişi sayabiliriz. Bu iki aşirette, büyük bir aşiret olan 
Hartoşi aşiretinden ayrlmşlardr. 

 
Hokots-Vank Kilisesi: “Kurtuluş Manastr” anlamna gelen 

Hokots-Vank manastr ve ayn isimle anlan kilisesi olmasa, kaza da ve kaza 
merkezinde dikkati çeken hiçbir şey yoktur. Bohtan çaynn kaynağndan 
fazla uzak olmayan ve küçük bir kolu üzerinde bulunan bu güzel yap, bu 
bölgede çok ünlüdür.  Daha yukarda belirtilen Aziz Bartelemeo manastr ve 
kilisesinden daha önce yapldğ söylenmektedir37. 

 
ÇAL KAZASI 
 
Çal kazas Hakkâri Sancağnn batsnda bulunmaktadr. 

Kuzeyinde Van merkez sancağ, doğusunda Uramar, Çölemerik ve Norduz 
kazalar, güneyinde İmadiye ve batsnda da Beytüşşebab kazas 
bulunmaktadr38. Kaza idari olarak toplam 136 köyü içine alan 6 nahiyeye 
bölünmüştür. Kazann idari yöneticileri kaymakam ve 6 nahiyenin 
müdürleridir. Kazann toplam nüfusu  43.890 dr. 

 
Osmanl Türkleri                840 
Müslüman    Kürtler      11.090 
Toplam:                        11.930 
 
Nasturiler                            960 
Hristiyanlar                   31.000 
Toplam:                        31.960 
GENEL TOPLAM:     43.890 
 

                                                 
37 Vital Cuinet: a.g.e., s. 259. 
38 Vital Cuinet: a.g.e., s. 259. 
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Kazann merkezi, kaymakam, mahkemeler ya da modern hukuk ve 
şer-i hukuk hakimi olan naip, mal müdürü ve jandarmann merkezi olan Çal, 
Büyük Zap Irmağnn kollarndan birinin üzerinde kurulu küçük bir 
kasabadr. Tiari ve Tkhouma aşireti gibi birçok özerk Nasturi aşiretlerinin 
köyleri de bu kasabann yaknndadr. Çölemerik’in 60 km güneyinde ve 
İmadiye’nin 28 km kuzey doğusundadr.  

Nüfus: Çal kasabasnn toplam nüfusu, yukarda verilen 
rakamlarn içine dahil olmak üzere 1.200 dür. 

Osmanl Türkleri  (yöneticiler, zaptiyeler)            200 
Kürtler                                                                    800 
Yahudiler                                                               200 
TOPLAM                                                           1.200 39. 
Tarmsal Üretim: Çal kazas tamamyla dağlk ve ağaçlktr. 

Köylerin etrafnda çok az açklklar vardr. Bolca meyve veren bağlar, 
zeytinlikler, dut, incir, nar, badem, şeftali, kays, armut, elma ağaçlar 
bulunmaktadr. Dut ağacnn bol sayda bulunmas ipek böcekçiliğinde 
büyük kolaylk sağlamaktadr. Kaliteli ve çok miktarda ipek üretimi 
yaplmaktadr. Fakat koza azlğndan dolay birçok bölgede ipek kozas 
yetiştiriciliği terk edilmiştir. Bu kaza da ayrca buğday, arpa, msr ve rmak 
kysnda da pirinç tarm yaplmaktadr. Çal’n şarap ve bal çok ünlüdür. 
Pamuk tarm ve özellikle de tütün tarmndan çok iyi ürün elde 
edilmektedir. Kazada çok sayda orman bulunmaktadr. Ormanda bulunan 
başlca ağaçlar meşe, ceviz, dut ve diğer yabani meyve ağaçlardr. 
Buralardan bol miktarda maz ve diğer orman ürünleri elde edilmektedir.  

 
Dikkati çeken yerler: Bu yörenin en dikkat çeken yeri  Nasturi 

Tiari aşireti topraklarnn ortasnda, Büyük Zap Irmağnn üzerinde yer alan 
Aşuta şehridir. Bu şehirde bu kabileye mensup en az 6.000 kişi vardr. 
Buras papaz snfyla birlikte piskoposun ikametgâhdr. Mar-Sava manastr 
ve kilisesi Aşuta yaknlarnda bulunmaktadr. 

 
MAMURET-ÜL-HAMID KAZASI 
 
Mamuret-ül Hamit kazas, Hakkâri Sancağnn kuzey-batsnda yer 

almaktadr. Batsnda Van merkez sancağ, güneyinde Norduz, doğusunda 
Elbak ve kuzeyinde Mahmudi kazas bulunmaktadr40. İdari yönetim toplam 
70 köyü içine alan 2 nahiyeye bölünmüştür. Yönetim kaymakam ve 2 nahiye 
müdürüyle gerçekleşmektedir. Bunlara idare meclisleri eşlik etmektedir. 

 
Nüfus: Mamuret-ül Hamit kazasnn toplam nüfusu 16.840 dr. 
 
Osmanl Türkleri                660 

                                                 
39 Vital Cuinet: a.g.e., s. 260. 
40 Vital Cuinet: a.g.e., s. 261. 
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Kürtler                           13.180 
Ermeniler                         3.000 
TOPLAM                     16.840  
 
Kazann merkezi, kaymakamn resmi ikametgâh, çeşitli kamu 

hizmetlerinin ve bir mahkemenin merkezi olan Hoşap, Van’n 45 km güney-
doğusunda ve Başkale’ye 36 km uzaklkta bu iki şehri birbirine bağlayan yol 
üzerinde bulunmaktadr. Hoşap Çay burann ortasndan geçmektedir. 
Türkiye-İran snr Hoşap’a 55 km uzaklktadr. Bu kasabann nüfusu 
yukarda belirtilen rakamn içine dahil olmak üzere  hepsi Kürt olan 500 
kişiden oluşmaktadr. Elli yl kadar önce buras 800 evin olduğu ve 8.000 
kadar kişinin yaşadğ küçük bir şehirdir. O zamanlar şehirde 2 cami ve 2 
kilise bulunduğu belirtilir. Bu dönemde ise dördü de yknt halindedir. 
Şehrin kalntlar ortasnda 200 metre yüksekliğindeki bir kayann üzerinde 
yer alan eski kale için durum ayn değildir. Büyük boyutlu taşlarla oldukça 
sağlam bir şekilde yaplan bu güzel yapnn tarihi Vaspurakan kralnn 
zamanna kadar gitmektedir. Şu an bile hâlâ iyi durumdadr. Kale’de özenli 
mimarisiyle oldukça geniş bir salonuyla birlikte, 200 salon ya da oda 
bulunmaktadr. Burada yerel beylerin zamannda camiye çevrilmiş çok güzel 
bir şapel de bulunmaktadr. Şimdiki kasabann tam ortasndan geçen Hoşap 
Çayn üzerinde 50 metre uzunluğunda ve düzgün taşlarla örülmüş iki 
kemerli bir köprü bulunmaktadr. Bunun yapm Hüsrev Paşa’ya 
atfedilmektedir. Fakat muhtemelen bu köprünün yapm tarihi de kalenin 
yapmyla ayn zamana denk gelmektedir. 

Hoşap’n batsnda ve Van’n güney-doğusunda taştan yaplmş 40 
metre uzunluğunda diğer bir köprü Van ve Hakkâri Sancağnn snrlarn 
belirlemektedir. Hoşap çaynn kysnda bu köprünün hemen yannda bir 
muhafz birliği bulunmaktadr. Burada yolcularn güvenliğini gözetmekle 
görevli iki zaptiye bulunmaktadr. Bu köprüye rmağn güllerle dolu kysna 
atfta bulunmak için Gülün-Hatem ya da Gülün yeri ad verilmektedir41. 

 
Tarmsal Üretim: Mamuret-ül Hamit kazas neredeyse 

tamamyla, zengin Havotsor vadisinin uzants olan ve buradan Van’a kadar 
uzanan Hoşap ovasndan oluşmaktadr. Batya doğru Başet dağ ve güney-
doğuya doğru ünlü Çuk-Gedik ve Güzel dere geçitlerinden başka dağlk 
bölge yoktur. Kazann verimli topraklar, Van Gölüne dökülmek için merkez 
sancaktan geçmeden önce bütün bölgeyi güney doğudan kuzey-batya doğru 
kat eden, Hoşap çay tarafndan sulanmaktadr. 

Günümüzde burada sadece halkn ihtiyacna yetecek kadar tahl 
tarm yaplmaktadr. Çünkü bölgenin halk iklimin yumuşaklğ, kşn düşen 
karn azlğ ve otlaklarn bolca bulunmas sebebiyle oldukça büyük oranda 
koyun yetiştiriciliğine yönelmişlerdir.  

                                                 
41 Vital Cuinet: a.g.e., s. 262. 
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Dağlar ve dikkati çeken yerler: Başet dağ, Mamuret-ül Hamid 

kazasnn batsna doğru olan bölgede bulunmaktadr. Yüksekliği 4.000 
metre olarak tespit edilmiştir. 

Van-Başkale arasndaki yol üzerinde Hoşap’a aşağ yukar 11 km 
uzaklkta ünlü Çuh-gedik geçidi bulunmaktadr. Yaz mevsiminde buradan 
geçmek 3 saati bulmaktadr. Çuh dağlarnda kar oldukça bol bulunduğundan 
kervanlar burada iki yol çizmişlerdir; birisi yaz mevsimi boyunca kullanlan 
geçit, diğeri de kardan kaçnmak için dağn tepesinden geçen ve kşn 
kullanlan geçittir. Kşn geçilen dağn tepesi 2600 metre yüksekliktedir.  

Başkale tarafnda Çuh-gedik çkşnda dikkati çeken güçte çok iyi 
kalitede petrol kaynaklar bulunmaktadr. 

Çuh-gedik geçidine paralel ayn noktadan çkan ve ayn noktaya 
varan başka bir geçit ise oldukça büyük sayda koyunu buraya çeken bitki 
zenginliğinden dolay “Güzel Dere” adn taşmaktadr. Bu geçit daima 
karanlk gibi olduğundan kervanlar tarafndan terkedilmiş durumdadr. 
Güney doğuya doğru yönelen ve Başkale’nin altnda Büyük Zap suyuna 
dökülen Çuh suyu  ve Van Gölüne döküldüğü yere varmak için kuzey-batya 
doğru karş yolu izleyen Hoşap çay kaynaklarn buradan almaktadrlar42. 

 
BEYTÜŞŞEBAB KAZASI  
 
Beytüşşebab kazas Hakkâri Sancağnn güney-doğusunda 

bulunmaktadr. Kuzeyinde Van merkez sancağ, doğusunda Çal ve İmadiye, 
güneyinde Diyarbakr vilayeti ve batsnda da Diyarbakr ve Bitlis vilayetleri 
bulunmaktadr. Kaza idari olarak toplam 80 köyü içine alan 7 nahiyeye 
bölünmüştür. İdari yönetimi kaymakam ve 7 nahiyenin müdürleri tarafndan 
gerçekleştirilmektedir. 

 
Nüfus: Beytüşşebab kazasnn toplam nüfusu 18.700 dür. 
 
Osmanl Türkleri               900 
Kürtler                          11.100 
Nasturiler                        5.000 
Keldaniler                       1.700 
TOPLAM                    18.700 kişi 
 
Kazann merkezi, kaymakamn resmi ikametgâh ve çeşitli kamu 

hizmetlerinin merkezi olan Elki, Nasturiler ve Keldanilerin oturduğu 
bölgeler arasnda dağlarn ortasnda yer almaktadr. Buras ormanlarn 
çevrelediği ve dağlk alanlarda bulun bütün diğer kazalar gibi ulaşm zordur. 

                                                 
42 Vital Cuinet: a.g.e., s. 263. 
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Nüfusunun tamam 600 Nasturiden oluşmaktadr. Ve bu rakam yukarda 
verilen rakamn içine dâhildir43. 

 
URAMAR KAZASI 
 
Hakkâri Sancağnn merkezinde yer alan Uramar kazasnn 

kuzeyinde Çölemerik, doğusunda Gever ve Şemdinli kazas, güneyinde 
İmadiye ve batsnda da Çal kazas bulunmaktadr. Kaza idari olarak toplam 
32 köyü içine alan 2 nahiyeye bölünmüştür. İdari yönetimi kaymakam ve 
nahiyelerin müdürleri tarafndan gerçekleştirilmektedir. 

 
Nüfus: Uramar kazasnn toplam nüfusu 25.910dur. 
 
Osmanl Türkleri                      870 
Kürtler                                 14.000 
Nasturiler                                    40 
Özerk Nasturiler                  11.000 
TOPLAM                           25.910 
 
Özerk Nasturiler Celo aşiretine ve Kürtler de Heriki aşiretine 

mensupturlar. Bu son aşiret Şemdinlili kazasna ait ve bu aşiretin başlca 
topraklarn oluşturan snrdaki Heriki nahiyesine adn vermiştir. Uramar 
kaynağn Durek dağnn güneyinden alan ve Büyük Zap Irmağna dökülen 
ayn isimdeki rmağn sol kysnda bulunan küçük bir şehirdir. 

Nüfus: Merkezin nüfusu yukarda verilen toplam rakamn içine 
dahil olmak üzere 3,040 dr. 

 
Kürtler                  3.000 
Nasturiler                  40 
Toplam                3.040 
 
Uramar’da ikamet eden krk Nasturi, bu şehirde bulunan iki 

kiliseyi korumakla görevlidirler. Koçanes’de ikamet eden Mar-Shimun  
milisleri ya da Nasturi patrikliği Küçük Dez aşiretinin adamlarndan 
oluşmaktadr44. 

Dağlk Uramar kazas halk, yöneticilere fazla boyun eğmemekte 
ve vergilerini ödemekte sorun çkarmaktadrlar. Bu yörede tarma müsait 
toprak çok az olduğundan küçük miktarda buğday ve arpa üretilmektedir. 
Fakat birkaç pirinç tarlalar ve oldukça iyi ürün veren çok sayda sebze 
bahçesi bulunmaktadr.  Çok sayda üzüm bağlar vardr ve bu bağlar 
oldukça bakmldr; üzümleri oldukça iyi kalitededir. Bağclktan başka 
başlca tarm yaplan ürünler tütün ve ormanda yabani durumda bolca 
                                                 
43 Vital Cuinet: a.g.e., s. 264. 
44 Vital Cuinet: a.g.e., s. 265. 
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bulunan meyve ağaçlardr. Bahçelerinde özellikle dikkati çeken ürünler 
elma, armut, erik ve cevizdir. Aralarnda çoğunlukta bulunan maz elde 
edilen maz gibi çok çeşitli meşe ağaçlar bolca bulunmakta ve ardç 
ağacnn bolca rastlanldğ zengin bir orman oluşturmaktadrlar. Bu 
ormanda çok az sayda ot bulunmaktadr toprağn dik olmasnn yanna birde 
bunu eklersek büyük keçi ve katr sürülerinden başka bir hayvan 
yetiştiriciliği imkânsz hale gelmektedir.  

Uramar kazasndaki dağlarn en yüksek zirveleri bu kazay Gever 
kazasndan ayran 4000 metre yükseklikteki Keleno ve  Şemdinli kazasna 
bağl Heriki nahiyesi tarafndaki snr oluşturan 3657 metre yükseklikteki 
Sat Dağdr45. 

 
İMADİYE (AHMEDİYE) KAZASI46  
 
İmadiye kazas H.1865 ylnda Musul’dan ayrlarak Hakkâri 

Sancağna bağlanmştr47. 
İmadiye48 kazas Hakkâri Sancağnn güneyinde yer almaktadr. 

Kuzeyinde Çal ve Uramar, doğusunda Şemdinli, güneyinde Musul ve 
batsnda da Beytüşşebab kazas bulunmaktadr. Kaza idari olarak toplam 
366 köy içeren 5 nahiyeye ayrlmştr. İdari yönetim kaymakam ve 
nahiyelerin müdürleri tarafndan gerçekleştirilmektedir. Ayrca İmadiye 
kazasnda Keldani bir piskopos bulunmaktadr. 

 
Nüfus: İmadiye kazasnn toplam nüfusu 23.940 dur. 
Osmanl Türkleri                860 
Kürtler                           13.680 
Nasturiler                         3.000 
Keldaniler                        3.000 
Yahudiler                         1.900 
Yezidiler                          1.500 
TOPLAM                     23.940 49 
 
Kazann merkezi, kaymakamn resmi ikametgâh, çeşitli kamu 

hizmetlerinin, modern hukuk  ve şer-i hukuk mahkemesinin merkezi, 
Keldani piskoposunun ve burada yaz geçiren Musul’un Dominik misyoner 
papaznn da yan zamanda ikametgâh,  Nizam müfrezesinin ve Küçük bir 
jandarma karakolunun merkezi de olan İmadiye bu yörede oldukça ünlü, iyi 

                                                 
45 Vital Cuinet: a.g.e., s. 266. 
46 Eskiden Musul vilayetinin bir kazasyken şimdi Hakkari vilayetine dahil edilmiştir. XVII. 
Yüzylda İmadiye’ye gelen J.B.Tavernier bu kent hakknda ksa bilgiler vermiştir. Bkz; J.B. 
Tavernier: Tavernier Seyahatnamesi, Çev: T.Tunçdoğan, İstanbul 2006, s. 297. 
47 Mehmed Hurşîd Paşa: a.g.e., s. 230 
48 İmadiye Türkiye snr yaknndadr ve Irak’ta Kürtlerin yoğun olarak yaşadklar kenttir.  
49 Vital Cuinet: a.g.e., s. 266. 
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korunmuş, serin bahçeler ve bağlarla dolu güzel bir vadinin 400 metre 
yükseğindeki bir düzlükte yer alan küçük bir şehirdir. 

 
Nüfus: Merkezin nüfusu yukarda verilen rakamn için dahil 

olmakla birlikte 5.000 dir. 
 
Osmanl Türkleri      400 
Kürtler                    2.100 
Keldaniler                 600 
Yahudiler               1.900 
TOPLAM             5.000 kişi 
 
Eski tarihli ama oldukça iyi korunmuş kale duvarlar bütün 

yamaçlardan başlayarak bütün düzlüğü çevreler. Şehirde scaklk yaz 
boyunca aşrdr fakat kşlar oldukça yumuşaktr. Hiçbir zaman kar 
görülmez. Yazlar şehir bomboştur. Şehirde sadece satclar ve Yahudiler 
kalmaktadr. Yöneticiler ve garnizon dahi, bahçelerin arasnda vadinin serin 
yerlerine yerleşirler. Bu şehir vilayetin merkezi olan Van’a 150 km, 
Sancağn merkezi olan Çölemerik’e 65 km uzaklkta ve Musul’un 80 km 
kuzeyinde bulunmaktadr. Her yl son baharda 125 km uzaklkta bulunan 
Başkale ile kervanlar araclğ yaptklar çok iyi bit ticari ilişkiye sahiptirler. 
Ormanlarndan toplanan ürünler gibi İmadiye kazasnn başlca tarmsal 
üretimi Kervanlar tarafndan Rus ve İranl tüccarlarn çok sk geldiği 
Başkale’ye taşnmakta ve orada satlmaktadr.  

Çok iyi sulanan verimli eşit miktarda düzlüklere ve güzel 
ormanlarla kapl dağlara ayrlmş olan İmadiye kazas bunlardan başka 
buğday, arpa, msr ve pirinç üretimi yapmaktadrlar. Badem, şeftali, kays, 
erik, armut ve elma ağaçlarnn yan sra Zeytin ve dut ağaçlar da bolca 
bulunmaktadr. Bu yörede ayrca Pamuk ve İran’da çok iyi tutulan tütün 
tarm da yaplmaktadr. 

İmadiye kazasnn insanlar devlete tam bir bağmllk göstermişler 
ve vergilerini düzenli olarak ödemişlerdir50. Bu kazada yaşayan Yezidilerin51 
tabi’inden Adi bin Müsafir adl şahsa tabi olduklarn, bu kişinin İmadiye’ye 
bağl Baizre köyündeki kabrini ziyaret ederek buraya “Şeyh Adi” dedikleri 
ifade edilmektedir52. İmadiye Sancağnda vaki Şeyhan kazas sakinlerinin 
Yezidi olduğunu ifade eden M.Hurşit Paşa, bunlarn şeytana taptklarn ve 
ellerinden gelse şeytan diyenleri öldüreceklerini belirtmektedir53.  

 
 

                                                 
50 Vital Cuinet: a.g.e., s. 267. 
51 Yezidiler hakknda bkz; M.F. Millingen: Kürtler Arasnda Doğal Yaşam, Çev:N.Mestçi, 
İstanbul 1998. 
52 Mehmed Hurşîd Paşa: a.g.e., s. 228. 
53 Mehmed Hurşîd Paşa: a.g.e., s. 227. 
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Nasturiler: 
Keldaniler eskiden Nasturiler’in bir parçasydlar. İsa’nn tanrsal 

ve insani olan iki doğasnn birbirinden bağmsz olduğunu, bunlarn birlik 
oluşturan iki ayr kişilik meydana getirdiğini söyleyen Nasturiler, dinde 
sadece çocuksu ritüel ve ayin farkllklar görmektedirler. Ayn zamanda 
Mezopotamya Hristiyanlar olarak da adlandrlan Keldaniler ise 16. 
yüzyldan beri Papa’nn otoritesini tanyorlard. Eski kültlerinden kalan 
sadece birkaç uygulamay, örneğin rahip evliliğini korumuşlardr. 
Misyonerler onlara Roma kilisesinin prensiplerini yavaş yavaş yeniden 
benimsettiler. Misyonerlik faaliyetleri ayn zamanda Mesyanik Nesturiler 
veya Asuri Nasturiler de denen Nasturiler, 1831’den beri süren İngiliz ve 
Amerikan Protestanlğn yayma çalşmalarn müspet karşlamşlardr. 
Henry Binder misyonerlerin bu topluluklara birçok önemli hizmette 
bulunarak Müslümanlarn dini fanatizmlerine karş koruduklarn ifade eder. 
Ancak burada Türk tarihini iyi analiz edemediğini vurgulamakta fayda 
görüyorum. Dört beş asrdr Müslümanlarla beraber yaşayan bu farkl 
dindeki insanlar, herhangi bir baskya maruz kalmadklar gibi, inançlarn 
rahat yaşayabilmeleri hususunda devlet her türlü kolaylğ göstermiş ve 
yaşama haklarna sayg göstermiştir. Osmanl’y belki bu dini topluluklar 
misyonerlerden koruyamadğ için eleştirmek gerekebilir. Çünkü 
misyonerler bu insanlar kullanp bir kenara attktan sonra ülkeyi terk 
etmişler, akabinde dş ülkelerle işbirliği kuran bu insanlara karş tavr alan 
halkn artk kendilerine güvenmemesiyle aclar baş göstermiştir. 

1843 ylnda, Nasturiler, dağlarla çevrili Büyük Zap yöresinde 
kendilerini güvende hissederken Türklerden yana bir korkular olmamştr. 
Nasturilerin, kendilerini geçici ve ruhani olarak yöneten bir patrikhaneleri 
vardr. Patrikhane, Hakkâri yaknlarndaki küçük bir köy olan Koçanes’de 
yer almaktadr. Patrikhane Mar Shimun adn taşmaktadr. Patriklik ikinci 
dereceden miras yoluyla geçer. Şöyle ki yeğen, amcay takip eder. 
Gelecekteki patriğin annesi hamile ise, çocuğun doğumdan önce bile dinsel 
rejime uymas için sadece sebze ve meyve ile beslenebilir. Eğer doğan çocuk 
kz olursa, dini bir hayat sürmesi gerekir54. 

W. Bachmann 15 Haziran 1911 ylnda “İmadiye”’ya gelmiştir. 
Buradaki tarih yaplarn bir ksmn resmederek hakknda bilgi vermiştir.  

 

                                                 
54 Henry Binder: a.g.e., s. 97. 
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İmadiye, Bat kapsna çkş yeri. 

 
Bachmann, yapnn inşa tarihini vermemekle beraber çok eski 

tarihli olduğunu ifade etmektedir. “İmadiye” şehrinde küçük ve fakirlere ait 
evler, kayalk platonun üzerine uzunlamasna yerleştirilmişlerdir. Bu 
yaplarn güneye bakan tarafnn bir ksmnda, Araplardan kalma, yaylmş 
ve harabe bir iç kale ve platonun mezarlar ile55 çevrelenmiş, alçak 
ksmlarda tuhaf görünümlü, başka bir eser bulunmaktadr. Bu harabe eser 
daha önceki gezginlerin de merakn uyandrmştr. Layard bu harabe 
yaplarda bir Hristiyan Kilisesinin kalntlarn, Ainsworth ise ateşe 
tapanlara ait bir ateş tapnağnn kalntlarn eserlerinde yazmaktadrlar.  

 

                                                 
55 W.Bachmann: a.g.e., s. 1. 
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İmadiye, Kayalk yap (Sarnç). 

 
Muhafaza edilebildiği kadar ile bütün yap aşağ yukar 3 m 

zeminin altnda inşa edilmiştir. Temeli kare şeklindedir, 29 m boyu ve 17 m 
eni vardr. Uzun ekseni güneydoğu-kuzeybat yönündedir. İç ksmnda ayn 
biçimde kayalklardan yontulan üç sra ve her srada dörder bodur direkten 
oluşan bask piramit şeklinde bir yap bulunmaktadr. Kaba bir biçimde 
düzeltilen kaya duvarlar güneybatda ve kuzeydoğuda 3 m boyundadr. 
Fakat güneydoğuda kalan ksmlarn tamamna yakn, kuzeydoğudaki 
bölümlerin ise tamam tahrip olmuştur. Yan duvarlar, hafif eğimli olup 2 m 
yüksekliktedir ve 35 cm eninde bir aralğa sahiptirler. Güneydoğu ksmnda 
3 m derinlikte bir hücre, güneybat duvarnn ortasndaki üst bölümünde ise 
biraz daha küçük, ikinci bir hücre sağlam olarak görülebilmektedir. Bu hücre 
büyük olaslkla bir mezarlktr. Bu mezarlk daha sonralar yaplmş 
olmasndan dolay günümüze kadar muhafaza edilebilmiştir . 

Kayalk yapnn güney ve doğu köşesinde, duvara dikey vaziyette 
30 cm eninde oluklar oyulmuştur. Doğu köşesinde ki oluklar, küçük iki 
kurna ile bağlantldr. Onlar da yine yapnn çevresinde kayp olan, 
bozulmuş kanalcklar ile birleşmektedirler. Tüm bu tesisatn kalntlar bir 
eski sarnc çağrştrmaktadr ki su ktlğ olan kayalk platoda, bu yapnn 
gerçekten sarnç olmas imkân dâhilindedir56.  

Direkler başlangçta düz bir tavan taşmşlardr. Onlarn basklar, 
daha önce bahsi geçen duvarlarnda, boşluklarn oluşmasna sebep 
olmuşlardr. Güneydoğudaki derin hücre, göz ile görülebildiği kadar ile 
daha geç bir tarihte biçimlendirilmiştir. Bu yapnn sarnç olarak çökmesi ve 
işlevini yitirmesinden sonra Hristiyan Kilisesi olarak kullanlmş olma 
ihtimali vardr.  

                                                 
56 W.Bachmann: a.g.e., s. 2. 
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“İmadiye” kayalk yap ( Sarnc) Temel şekli 

 
 

 
“İmadiye” kayalk yap (Sarnc) Bölüm A-B57. 
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Özet 
 

Ürgüb kazas ile ilgili ilk bilgiler 1476 tarihli olup, bu ylda Karaman Eyaleti’ne 
bağl bir kazadr. 1518 ylnda yaplan idari düzenlemede kaza Niğde Sancağ’na 
bağlanmştr. Ürgüb, 1518 ylnda birisi gayrimüslim olmak üzere yedi mahalleden 
oluşmuş bir kasaba hüviyetindedir. Kazada 27’si Ürgüb nahiyesine, 16’s ise 
Uçhisar nahiyesine bağl 43 köy mevcuttur. Bu köylerin 29 u Müslüman köyü iken, 
7 si ise gayrimüslim köyüdür. 7 köyde ise Müslüman-gayrimüslim karşk ikamet 
etmektedir. 1518 ylnda Ürgüb kazasnda 2.273 nefer,  1.521 hane nüfus kaytl idi. 
Kazada kaytl nüfusun 1.747 neferi Müslüman olup, kaza içerisinde % 76.86’lk 
bir paya sahiptir. Gayrimüslim nüfus ise % 23 lük bir oranla 526 neferdir. Kaza 
ekonomisi büyük ölçüde ziraî faaliyetlere dayanmakta olup, zirai faaliyetler 
içerisinde en önemli yeri hububat üretimi işgal etmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Ürgüb, Uçhisar, idari yap, iskan, nüfus, ekonomi, ziraat 
 

The Town Ürgüb at the Beginning of 16 th. Century 
 
The first accounts about Ürgüp can be dated at 1476 when Ürgüp is a town of 
Karaman Province. In 1518, it was binded to Niğde Sanjak/Sub-Province with an 
administrative arrangement. At the same time, in 1518 Ürgüb was a town which 
had 7 quarter one of which was non-Moslem/Gayrimüslim. There were 43 villages, 
27 of which were of Ürgüb and 16 of which were of Uçhisar. Off all these villages, 
29 were Moslem, 7 were non-Moslem. At the 7 villages Muslims and non-Moslems 
were living together. In 1518, there were in Ürgüb 2.273 person and 1521 houses. 
1.747 of these persons were Muslim and they had % 76.86 part of position. On the 
other hand, non-Moslem population had % 23 part of position and they were 526 
person. The economy of the town mostly depended on agriculture. Off all these, the 
main agricultural value was the grain.  
 
Key Words: Ürgüb, Uçhisar, administrative structure, settlement, population, 
economy, agriculture   
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Kaynaklar 
 
Bu çalşmamzda başlca kaynaklarmz Karaman Eyaleti tahrir defterleri 
olacaktr. Tahrir, ksaca, Osmanl Devleti’nde I. Murat devrinden itibaren 
Osmanl padişahlarnn fermanyla, ehil ilim adamlar arasndan seçilen 
tahrir eminleri ve emirlerindeki kâtipler vastasyla Osmanl ülkesinde 
bulunan tüm arazilerin, buralardan alnacak vergilerin ve buralarda yaşayan 
vergi mükellefi erkek nüfusun kaydedilmesi işlemidir. Yaplan tahrirlerin 
kayda geçirilmesiyle de tapu-tahrir defterleri ortaya çkmaktadr. Bu 
defterlere Defter-i Hâkânî de denilmektedir1. Bu çalşmamzn ana 
kaynağn İstanbul Başbakanlk Osmanl Arşivi Tapu-Tahrir Tasnifi’nde 
bulunan 455 numaral Karaman Eyaleti mufassal tahrir defteri teşkil 
edecektir. Defter 1518 ylnda gerçekleştirilen tahrir sonuçlarn ihtiva 
etmektedir. Ürgüb Kazas söz konusu defterde 781–814. sayfalarda yer 
almaktadr. Bu tasnifte bulunan 63 numaral defter de ayn tahririn 
sonuçlarn ihtiva etmektedir. Ancak bu defterde Niğde Sancağ’na 
dolaysyla da Ürgüb Kazas’na ait ksmlar mevcut değildir. Bu defterden 
sadece 1518 yl itibariyle Karaman Eyaleti’nin dolaysyla da Ürgüb 
Kazas’nn idarî durumunun tesbitinde yararlandk. Bunlarn dşnda istifade 
ettiğimiz defterler ise aşağda metin içerisinde verilecektir2.  

 
1 – Ürgüb Kazasnn İdari Yaps 
 
Osmanl Devleti hâkimiyetine girdiği ilk dönemlerden başlayarak, 
Cumhuriyet dönemine kadar, Karaman Eyaleti Niğde Sancağ’na bağl bir 
kaza olarak varlğn devam ettiren Ürgüb’ün idari yapsyla ilgili ilk bilgiler 
1476 tarihlidir. Bu tarihli Evkaf Defterine göre Karaman Eyaleti, aralarnda 
Ürgüb vilayetinin de dâhil olduğu 8 vilayeti ihtiva etmekteydi3. Bu tarih 
itibariyle eyalette bir sancak düzeninden bahsetmek için erkendir. Burada 
vilayet terimi sonralar daha sk kullanlacak olan kaza teriminin muadili 
olarak kullanlmş olmaldr. Dolaysyla bu tarihte Ürgüb Vilayeti (kazas) 
henüz Niğde Sancağ-Kazas ile bağlants olmayan, müstakil bir kaza 
olmaldr. Daha sonraki defterlerde Ürgüb kazasnn nahiyeleri olarak 
kaydedilmiş olan, Develi ve Karahisar- Develi nahiyelerinin de defterde 

                                                 
1 Tahrir ve tahrir defterleri hakknda detayl bilgi için bak. Ö.Lütfi Barkan; Hüdavendigar 

Livas Tahrir Defterleri I, Ankara 1988; Mustafa OFLAZ; “Tahrir”, Yeni Türkiye 
Dergisi Osmanl Özel Says – I, S. 31, Ankara 2000, s 522 – 535. 

2 Karaman Eyaleti-Niğde Sancağ ile ilgili tahrir defterleri hakknda detayl bilgi için bak. 
Mustafa OFLAZ; 16. Yüzylda Niğde Sancağ (baslmamş doktora tezi), Ankara Ün. Sos. 
Bil. Ens., Ankara 1992, s 1-19; Mustafa OFLAZ, “Baz Karaman Eyaleti Mufassal 
Defterlerinin Tarihlenmesi Meselesi”, Akademik Yorum, S. 2 (Kş 1992), Trabzon 1992, s 
37 – 41. 

3 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-u Kadime Arşivi, 564 numaral Karaman Evkaf 
Defteri (KK 564), s 1 
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kayd olmakla birlikte, bu nahiyelerin Ürgüb’e bağl olup olmadklar 
hususunda kesin kaytlara bu defterde rastlayamyoruz. 
 
Karaman Eyaleti vakflarn ihtiva eden 1483 tarihli evkaf defterinde, daha 
sonraki tarihlerde müstakil birer kaza olacak olan Develi ve Karahisar(- 
Develi), Ürgüb Kazas’nn nahiyeleri olarak gözükmektedir4. 1500 tarihli 
Karaman evkaf defterinde de kaza ayn idari yap içerisinde görülmektedir5. 
Kaza, bu tarihte üç nahiyeden oluşmaktadr: Ürgüb, Develi ve Karahisar- 
Develi nahiyeleri6. Üç evkaf defterinde de, 1502 tarihli mufassal defterde ilk 
olarak karşlaştğmz Uçhisar nahiyesi ile ilgili bir kayda rastlayamyoruz. 
Henüz bu tarihte Uçhisar nahiyesi oluşmamş m idi, yoksa nahiyede evkaf 
olmadğ için mi defterde kaytl değildir, bunu kesin olarak tesbit 
edemiyoruz.  
 
1476, 1483 ve 1500 tarihli defterler evkaf defteri olduğu için, vakf kaytlar 
ve idari yapyla ilgili küçük bilgilerin dşnda, kaza hakknda detayl bilgi 
mevcut değildir.  
 
Ürgüb Kazasna ait kaytlarn mevcut olduğu ilk mufassal defter 1502 
tarihlidir. Karaman Eyaleti daha önceki tarihlerde de tahrir edilmiştir. Zira 
Başbakanlk Osmanl Arşivi Maliyeden Müdevver tasnifinde eyalete ait 
1466-1467 tarihli bir tmar defteri bulunmaktadr. Ancak bu defterde Ürgüb 
kazas ile ilgili bilgiler mevcut değildir. Bu tarihte Ürgüb Osmanl 
Devleti’ne ilhak edilmemiş miydi yoksa 1502 tarihli mufassal defterde 
olduğu gibi defter parçalanmş mdr bunu tam olarak tesbit edemiyoruz. 
Diğer taraftan yukarda bahsettiğimiz vakf defterlerinden en az biri yaplan 
bir tahrir sonucunda hazrlanmş olmal ve bu tahrire ait mufassal bir defter 
bulunmaldr. Ancak şu an için böyle bir defter mevcut değildir. 1502 tarihli 
Karaman mufassal defterinde eyalet dâhilinde yeni düzenlemelerin yapldğ 
görülür. Bu düzenlemeden Ürgüb kazas da nasibini almş ve Develi ve 
Karahisar- Develi nahiyeleri kazadan ayrlarak, Karahisar- Develi adyla 
müstakil bir kaza haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile snrlar daralan 
kazada yeni bir nahiye ortaya çkar: Uçhisar nahiyesi. Defterlerdeki mevcut 
kaytlara göre, bu tarihlerde henüz eyalet dâhilinde sancak yaplanmasna 
geçilmemiş olup, kazalar doğrudan eyalete bağldr7. 1502 yl itibariyle de 
Ürgüb müstakil bir kaza durumundadr. 
 
                                                 
4 Taksim Atatürk Kitaplğ Muallim Cevdet Yazmalar Kataloğu, 0.116/1 numaral Karaman 

Evkaf Defteri (TAK 0.116/1), fihrist, s 1. 
5 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-u Kadime Arşivi,565 numaral Karaman Evkaf 

Defteri (KK 565), fihrist, s 1. 
6 KK 565, Evkaf- Nahiye-i Develü, tabi-i Kaza- Ürgüb, s 153; KK 565, Evkaf- Nahiye-i 

Karahisar, tabi-i Nahiye-i Ürgüb, s 156. 
7 İstanbul Başbakanlk Arşivi, 42 numaral Niğde mufassal defteri (TD 42) ve 46 numaral 

Karahisar- Develi mufassal defteri (TD 46), s 1, 13–31. 
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1502 tarihli mufassal defter Karaman eyaletinin ilk derli toplu defteridir. 
Ancak defter birisi büyük, dört parçaya ayrlmştr ve Ürgüb kazas dşnda 
bütün kazalara ait bilgiler mevcut olup, Ürgüp kazasna ait ksmlarn büyük 
bir ksm kayptr. Dolaysyla Ürgüb Kazas’nn 1502 ylndaki durumuyla 
ilgili detayl bilgilere tam olarak ulaşamyoruz8. 1502 tahririnin sonuçlarn 
ihtiva eden 46 nolu defter parçasnn sonunda verilen listeye göre, kazada, 
1502 yl itibariyle, 1.924 nefer kaytldr. 1.717 avarz hane kayd olan kaza, 
eyalet nüfusunun % 3.30 luk ksmn barndrmaktadr.  
 
Karaman eyaletinin liva (sancak) düzeniyle ilgili net bilgilere ilk olarak 1518 
tarihli mufassal defterde rastlyoruz. 1518 tarihli Karaman mufassal 
defterinin başnda eyaletin sancak düzeniyle ilgili bilgiler bulunmaktadr. Bu 
bilgilere göre Ürgüb Kazas, oluşturulan Niğde Livasna (sancak) 
bağlanmştr. Kaza, Ürgüb ve Uçhisar olarak iki nahiyeden oluşmaktayd9. 

 
Tablo 1 – Niğde Sancağ’nda İdari Yapnn Gelişimi ve Ürgüb Kazas 

 
1476 (a) 1483-1500 (b) 1502 (b) 1518 (c) 

Kaza-y Niğde 
Nahiye-i 
Melegübi 
Nahiye-i 
Melendos 
Nahiye-i 
Şamard 

Kaza-y Niğde 
Nahiye-i 
Melegübi 
Nahiye-i 
Melendos 
Nahiye-i 
Şamard 
Nahiye-i Bor 

Kaza-y Niğde 
Nahiye-i 
Melegübi 
Nahiye-i 
Melendos 

 
 

Nahiye-i 
Anduğ 
Nahiye-i 
Şücaaddin 

Kaza-y 
Anduğ 
Nahiye-i 
Şücaaddin 

Kaza-y Anduğ 
Nahiye-i 
Şücaaddin 
Nahiye-i 
Ortaköy 

Kaza-y Ürgüb 
Nahiye-i 
Uçhisar 

Kaza-y Ürgüb 
Nahiye-i Uçhisar 

Vilayet-i Niğde 
Nahiye-i 
Melegübi 
Nahiye-i 
Melendos 

 
 

Nahiye-i 
Anduğ 
Nahiye-i 
Şücaaddin 

 
Vilayet-i Ürgüb 
 
Nahiye-i 
Karahisar 

 
Nahiye-i Develi 

Kaza-y Ürgüb 
 
Nahiye-i 
Karahisar 

 
Nahiye-i Develi 

Kaza-y 
Karahisar- 
Develi 
Nahiye-i Develi 

Kaza-y 
Karahisar- 
Develi 
Nahiye-i Develi 

 
 
                                                 
8 1502 ve 1518 tarihli Karaman mufassal defterleri hakknda detayl bilgi için bak. Mustafa 

Oflaz; “Baz Karaman Eyaleti Mufassal Defterlerinin Tarihlenmesi Meselesi”, Akademik 
Yorum, S. 2 (Kş 1992), Trabzon 1992, s 37 – 41. 

9 İstanbul Başbakanlk Arşivi 63 numaral Karaman mufassal defteri (TD 63), s 4. 
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a) KK 564 nolu deftere göre hazrlanmştr 
b) KK 565 ve TAK 0.116/1 nolu defterlere göre hazrlanmştr 
c) TD 42, 46 nolu defterlere göre hazrlanmştr 
d) TD 455 nolu deftere göre hazrlanmştr 
 
Kazann snrlarn çizecek olursak; bugünkü Nevşehir ilinin Ürgüp 
kazasnn tamamyla birlikte, Nevşehir merkez kazasnn tamam, Avanos, 
Gülşehir, Acgöl, kazalarnn ise aşağ yukar büyük bir ksm Ürgüb 
kazasnn snrlar içine dahil olmaktadr. Kaza adeta doğu-bat istikametinde 
Ürgüb ve Uçhisar nahiyeleri arasnda paylaşlmş olup, kaza bölgesinin doğu 
ksmlar Ürgüb nahiyesini, bat ksmlar ise Uçhisar nahiyesini 
oluşturmaktayd. Dikkat çeken bir önemli nokta da, bugün il ve kaza 
merkezleri olan Nevşehir, Avanos ve Acgöl’ün bu tarihlerde birer köy 
konumunda olmalardr. Avanos Ürgüb nahiyesinin; Nevşehir Muşkara, 
Acgöl de Dubada adyla Uçhisar nahiyesinin köyleri idiler. Gene bugün bir 
ilçe merkezi konumunda olan Gülşehir’e ise 16. yüzyl başlarnda 
rastlayamyoruz. Ancak 16. yüzyl sonlarna doğru Arabsun adyla Uçhisar 
nahiyesinin köyleri arasnda yer almaktadr. 
 
2 – İskân Yaps 
 
İskân geniş manasyla bir beşeri yerleşmedir.  Konar-göçer halde bulunan 
guruplarn bir müddet için yerleşmeleri, münferid meskenler, çiftlik, köy, 
kasaba ve şehir geçici veya devaml, toplu veya dağnk, küçük veya büyük 
bütün yerleşmeler iskân birimleri olarak kabul edilmiştir. Bu durumda iskân 
birimleri olarak şehir, kasaba ve köyler, göçebe ve yar göçebe guruplarn 
geçici konakladklar mezra, yaylak ve kşlaklar karşmza çkar. İskân; 
toplum ve toplumun muhtelif kesimlerinin sosyal ve ekonomik 
organizasyonuna bağl olarak, bu yapya kendi menfaat doğrultusunda 
müdahale ettiği için devleti de yakndan ilgilendirmektedir10.  
 
Malazgirt savaşnn kazanlmasndan sonra Anadolu’ya büyük bir Türkmen 
akn başlamşt. Anadolu’ya gelen Türkmenler yavaş yavaş göçebelikten 
yerleşik hayata geçerek daha ziyade yeni köyler kuruyor veya çoğu 
terkedilmiş eski köylere yerleşiyorlard. 13. yy. ortalarnda Orta Asya’dan 
başlayarak Anadolu’ya kadar uzanan Moğol istilas Anadolu'ya doğru yeni 
bir göç dalgas başlatr. Bu istila srasnda Türkistan, Horasan ve 
Azerbaycan'dan pek çok göçebe Türkmenle birlikte yerleşik şehirli-köylü 
unsur da Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'daki Türk nüfus hzla artmştr. Bu 
gelenlerin çoğu yerleşik hayata geçerken, bir ksm Türkmenler ise ormanlk 
ve dağlk kesimlerde yurt tutmuşlard11.  
                                                 
10 Yusuf Halaçoğlu; 18. yy'da Osmanl İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin 

Yerleştirilmesi, Ankara 1988, s 2. 
11 Faruk Sümer; Oğuzlar, İstanbul 1980, s 157. 
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Osmanl Devleti Karaman Eyaleti’ni ele geçirdiği srada bölgenin iskân 
büyük ölçüde sağlanmşt. Niğde sancağ dahilinde Niğde ve Bor’la birlikte 
Ürgüb kazas iskân yönünden daha eski ve oturmuş bölgeler olarak 
gözükmektedir. Bununla birlikte kaza dahilinde şehir olarak niteleyeceğimiz 
bir iskan merkezi bulunmamaktadr. Çok eski bir yerleşim merkezi olmasna 
rağmen Ürgüb, bir kasaba hüviyetindedir.  
 
a) Ürgüb Kasabas 
 
16. yy. Niğde Sancağ'nn ehemmiyetli kasabalarndan olan Ürgüb, eski 
yerleşim merkezlerinden birisidir. Anadolu’nun eski tarihinden bahseden 
seyyah ve tarihçiler bugünkü Nevşehir'in bulunduğu yerde "Nyasa" adl bir 
yerleşim merkezinin bulunduğundan bahsederler ki, burasnn şimdiki 
Nevşehir mi yoksa Nevşehir’in bugünkü kasabalarndan olan Nar m olduğu 
belli değildir. Bizans devrinde ehemmiyetli bir Rum şehri haline gelen ve bir 
Rum başpapazlğ bulunan Nyssa'nn Selçuklular devrindeki gelişmesi 
hakknda bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte Ch.Texier 12.yy. sonlarna 
doğru Nevşehir'in bulunduğu yerde mevcut olan "Muşkara" köyüne 
nakledilmiş olduğunu tahmin etmektedir12. 
 
Kanaatimizce Nyssa’nn yerini İslami dönemde Ürgüb almş olmaldr. 
Hakknda detayl bilgi verilmemekle birlikte, Selçuklu devrine ait eserlerde 
zaman zaman Ürgüb adnn geçtiğini görüyoruz. Bu da bize pek fazla 
ehemmiyetli olmasa da, Ürgüb'ün Selçuklu içerisinde belli bir yeri olduğunu 
göstermektedir. 
 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde Ürgüb Moğol hakimiyetine 
girer. Eretna oğlu Ali Bey'in Kad Burhaneddin’le olan mücadelesinden 
bahseden Bezm ü Rezm isimli eserde Ürgüb’ün ismi "Birügüb" olarak 
kaydedilmiştir ki, Yaşar Yücel "el-Veledü'ş-Şefik" ve Aksarayi’de de ayn 
şekilde kaydedildiğini yazmaktadr13. Ayn eserde Ürgüb’ün bugün de 
meşhur olan mağaralar da anlatlmaktadr ki, Moğollar ile mücadeleye 
girişen III. Alaaddin Keykubad, Moğollara yakalanmak tehlikesiyle karş 
karşya kalnca bu meşhur mağaralara gizlenmeye çalşmştr14. 
 
1502 tarihli defterde ilgili ksm kayp olduğu için bu tarihteki durumunu 
tesbit edemediğimiz Ürgüb kasabasnda 1518 ylnda 435 nefer kaytl idi. 
Bu tarih itibariyle kasabann hane says ise 248 dir. Ürgüb kasabasnda 

                                                 
12 Zeynep Korkmaz; Nevşehir Yöresi ve Ağzlar, Ankara 1977, s. 2. 
13 Yaşar Yücel; Anadolu Beylikleri Hakknda Araştrmalar-Eretna Devleti, Kad 

Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Mutahharten Ve Erzincan Emirliği, Ankara 1989, s 
50, dipnot 68. 

14 Osman Turan; Selçuklular Zamannda Türkiye, İstanbul 1971, s 634 . 

16. Yüzyl Başlarnda Ürgüb Kazas       
          

 

7 

 

ikamet halkn büyük çoğunluğunun toprak tasarruf ettiğini ve ziraatla 
uğraştğn görmekteyiz. Dolaysyla kasaba halknn ekseriyeti de çiftçi-
köylü statüsüne sahip olmaktadr.  
 
Kasaba nüfusunun % 4.37’lik kesimini askerî snf mensuplar 
oluşturmaktadr. Osmanl toplum yaps içerisinde askerî snf denilince, 
padişah tarafndan kendilerine verilen beratlarla toplumda idarî, dinî, eğitim 
hizmetlerini üstlenmiş, her seviyeden görevliler kastedilmiştir. Askerî snf 
mensubu olarak kasabada 19 kişi yaşamakta idi. Bunlarn dağlm ise 
şöyledir: 3 imam, 2 müezzin, 2 hatib, 2 muhassl, 2 merd-i tmar, 4 
sipahizade, 1 hafz, 1 fakih-i cami, 1 mütevelli ve 1 Al-i Rasul.  
 
Nim-çift, bennak ve caba kaytl 374 kişinin çiftçi statüsünde olduğunu 
söylememiz mümkündür. Bunlarn da 149’u caba yani babalaryla birlikte iş 
yapan yetişkin erkek reayadr. Dolaysyla hane reisi statüsünde olup ziraatle 
uğraşan nefer says 225 kişidir. Bunlarn da sadece 56’s toprak sahibi olup, 
onlar da nim-çift, yani yarm çiftlik büyüklüğünde toprak tasarruf etmekte 
idiler. Kasabada tam çift tasarruf eden reaya bulunmamaktadr. Bu 
doğrultuda kasaba halknn ancak % 14.97 sinin büyük çapl çiftçilik 
yapabilecek büyüklükte toprağa sahip olduğunu söylememiz mümkündür. 
169 kişi ise Bennak statüsündedir. Yani ya yarm çiftlikten daha az toprağa 
sahiptir ya da toprakszdr. Bunlar da ya kendilerine ait küçük topraklarda 
küçük çapl zirai faaliyetlerle uğraşmaktadr, ya da toprakl reayann yannda 
amele olarak çalşmaktadr.  
 
Kasaba halkndan 24 kişinin statüsü kaydedilmemiştir. Bunlarn kasabada 
küçük ticarî ve snai faaliyetlerle iştigal etmeleri mümkündür. Çünkü 
Osmanl sosyal yaps içerisinde kasabalar üretim yaps farkl köyler 
arasnda bir pazar yeri niteliği taşrlar ve bu pazar yerlerinde bulunan küçük 
iskan birimlerinin etrafnda zamanla halkn iskanyla kasabalar ortaya 
çkmştr. Ayrca Ürgüb kasabasnn vergi kalemlerinden birisi de “bac- 
bazar ve resm-i kapan” dr15. Ancak bu konuda elimizde net veriler 
bulunmamaktadr. 
Kasabada mukim 12 kişi piri-fani 2 kişi de ama olarak kaydedilmişlerdir. 
Bunlarn da özürleri sebebiyle herhangi bir iş yapamadklarn, dolaysyla 
da muaf reaya olarak nitelenebileceklerini ifade edebiliriz. 
 
Kaza bölgesi eski bir hristiyan yerleşim bölgesi olmasna rağmen, kasaba 
nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanlar teşkil etmekte idi. Kaytl 
halkn % 87.59’unu oluşturan 381 kişisi Müslüman idi. Hristiyan nefer says 
ise 54 olup % 12.41’lik bir oran teşkil etmektedir. Kasabadaki gayrimüslim 

                                                 
15 TD 455, s 784. 
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nüfus oran kazadaki gayrimüslim nüfus oranna göre oldukça düşük olup, 
dikkat çekicidir. 
 
Ürgüb kasabas 1518 tarihinde yedi mahalleden oluşuyordu. Salur ve Çökek 
mezralarnda bulunan Ürgüb tmarlar reayas da Ürgüb kasabas nüfusuna 
dahildi. Kasabann alt mahallesi Müslüman mahallesi idi. Bir mahallede ise 
gayrimüslimler ikamet ediyorlard16. Kasabann mahallelerinin isimlerinin 
nereden geldiği hakknda maalesef yeterli bilgi mevcut değildir. 
 
Kağn Pnar kasabann en kalabalk mahallesi olarak gözükmektedir. 
Müslümanlarn ikamet ettiği mahallede 82 nefer kaydedilmiş olup, hane 
says 46’dr. 11 kişi nim-çift toprak tasarruf ederken 33 kişi ise bennak 
olarak kaydedilmiştir. Mahalle halkndan 31 kişi de caba olarak 
kaydedilmişti ki, bu mahalle nüfusunun oldukça genç olduğunu ortaya 
koyar. Mahallede askerî snfa mensub olarak bir hatib bulunurken, 3 kişi de 
pir-i fâni kaytldr. Bir kişinin ise statüsü kaydedilmemiştir. 
 
Çukur kasabann ikinci büyük mahallesi olup, 38 hanede 66 nefer 
kaydedilmiştir. Mahalleden sadece 4 kişi nim-çift toprak tasarruf ederken, 32 
kişi de bennak kaydedilmiştir. Caba kaytllar ise 23 kişidir. Mahallede 
askerî snf mensubu olarak 1 fakih-i cami 1 de muhassl bulunmaktayd. Bir 
kişinin pir-i fani kaydedildiği mahalle ahalisinden 4 kişinin de statüsü 
kaydedilmemiştir. 
 
Temenna kasabann üçüncü büyük mahallesidir diyebiliriz. 34 hanede 50 
neferin kaydedildiği mahallede 10 kişi nim-çift toprak tasarruf etmekte idi. 
22 kişi bennak, 13 kişi de caba kaytldr. Bir imam, 2 de pir-i faninin 
yaşadğ mahallede bir kişinin statüsü ise belli değildir. 
 
Yerer (Bedir?) mahallesinde 33 hanede ikamet etmekte olan 63 nefer 
kaydedilmiştir. Bunlardan 3 kişi nim-çift, 22 kişi bennak 20 kişi ise caba 
olarak kaytldr. Mahalde askerî snf mensubu olarak 1 hatib, 1 hafz, 1 
muhassl 2 de merd-i tmar bulunmakta idi. Mahalle halkndan 10 kişinin ise 
statüsü belli değildir. 
 
22 hanede 67 neferin kaydedildiği Geren mahallesini de kasabann kalabalk 
mahalleleri arasna dahil edebiliriz. Mahalle halkndan 7 kişi nim-çift 
tasarruf ederken, 23 kişi de bennak olarak kaytldr. 25 kişi de caba olarak 
kaytl idi ki, mahalle bu en fazla genç nüfusun yaşadğ ikinci mahalle 
olmaktadr. Ayrca 1 kişi hafz/mütevelli, 4 kişi sipahizâde, 1 kişi Âl-i Resul, 
3 kişi pir-i fani, 1 kişi de ama olarak yazlmştr.  
 
                                                 
16 İstanbul Başbakanlk Arşivi 455 numaral Karaman Eyaleti Mufassal Tahrir Defteri (TD 

455), s 781–784. 
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16 hanede yaşayan 32 neferin kaytl olduğu Bucak mahallesi kasabann en 
küçük mahallesi özelliğini taşmaktayd. 10 neferinin caba kaydedildiği 
mahalle neferatndan 4 kişi nim-çift, 10 kişi de bennak olarak yazlmştr. 
Mahallede askerî snf mensubu olarak 1 imam, 2 müezzine rastlyoruz. 5 
kişinin ise statüsü kaydedilmemiştir. 
Salur ve Çökek mezralarnda yaşayan “tmar reayas” da kasaba nüfusuna 
dahil edilmiş olup, adeta ayr bir mahalle şeklinde kaydedilmişlerdir. Bunlar 
21 nefer olup 14 hane olarak yazlmşlardr. Bu ahaliden 9 kişi nim-çift, 2 
kişi bennak, 8 kişi de caba olarak kaydedilmişlerdir. Askerî snf mensubu 
olarak 1 imam bulunurken, 1 kişinin de statüsü belli değildir. 
 
Kasabann tek gayrimüslim mahallesi "Gebran Mahallesi" adn taşyordu 
ve 35 hane gayrimüslim iskan etmişti. 54 neferin kaydedilği mahalle 
halkndan 8 kişi nim-çift, 25 kişi bennak, 19 kişi de caba olarak 
kaydedilmişlerdir. 1 kişi ama olarak kaytl olup, 1 kişinin de statüsü 
belirtilmemiştir. 
 
Tahrir defterinde mahallelerin nüfusuyla ilgili verileri kullanarak, kasabann 
1518 yl tahmini nüfusunu 2.002 kişi olarak tesbit ediyoruz. 
 
b) Köyler ve köylüler 
 
Köyler, Osmanl belgelerinde, reayann büyük bölümünün yaşadğ ve tarm 
ve hayvanclk faaliyetlerinde bulunduğu birimlerdir. Osmanl tahrir 
defterlerinde genellikle karye kelimesinin kullanldğ görülür. Köy halknn 
bütün faaliyetleri ziraat ve hayvanclğa dayandğndan, köyler, kendilerini 
çevreleyen ziraat sahalaryla birlikte dikkate alndğndan köylerin hudutlar 
belirlenmiştir. Snrlarn belli olmamas halinde gerek reaya gerekse dirlik 
sahipleri arasnda ihtilafn çkmasna sebep olduğundan, snr tespiti büyük 
bir ehemmiyet arzetmekteydi17.  
 
Yukarda da ifade ettiğimiz gibi 1502 tahririni ihtiva eden defterlerdeki 
eksiklik sebebiyle bu tarih itibariyle kazann köyleri hakknda yeterli bilgiye 
sahip olamyoruz. Kazann köylerini 1518 tarihli Karaman Eyaleti mufassal 
defterinde toplu olarak bulabiliyoruz. 455 numaral Karaman Eyaleti 
mufassal defterinin 781-814. sayfalarnda Ürgüb kazas kaydedilmiştir.  
 
1518 tahriri sonuçlarna göre kazaya bağl 43 köy mevcut olup, 27 si Ürgüb 
nahiyesine, 16 s ise Uçhisar nahiyesine bağldr. Bu köylerin 29 u 
Müslüman köyü iken, 7 si ise gayrimüslim köyüdür. 7 köyde ise 
Müslümanlarla gayrimüslimler karşk olarak ikamet etmektedir.  
 

                                                 
17 Mehmet İnbaş, XVI. yy. Başlarnda Kayseri, Kayseri 1992, s 77. 
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Ürgüb nahiyesine bağl 27 köy kaytlyd. Bunlarn 18 inde Müslümanlar 
ikamet etmektedir. Babayani18, Genezin19, Aravani20 ve Bedrek21 
gayrimüslim köyleridir. Damsa22 ve Eneği23 Müslümanlar; Sinason24 ve 
Zelin25 ise gayrimüslimler ağrlkta olmak üzere, karşk köylerdir. Avanos26 
köyünde eşit sayda olmak üzere Müslümanlarla gayrimüslimler birlikte 
yaşamaktadr.  
 
4 hane kaytl Temurtaş27, 6 hane kaytl Ağ-su28 ve Bedrek ile 8 hanelik 
Girace29 nahiyenin en küçük köyleri olarak gözükmektedir ki, bunlarn yeni 
kurulmuş köyler olabileceğini tahmin ediyoruz. 127 hane kaytl Sinason ve 
110 hane kaytl Eneği nahiyenin en büyük köyleri olarak oldukça dikkat 
çekmektedir30. Zira nahiyenin kalan 21 köyünün hane says 11–50 arasnda 
değişmektedir. 
 
15 köy Türkçe isim taşrken, 12 köy ise muhtemelen Rumca isim 
taşmaktadr. Bununla birlikte Rumca isim taşyan köylerden 8 inde sadece 
Müslüman nüfusun mevcut olmas da dikkat çekicidir. Nahiye köylerinden 
dikkat çeken birisi de Akca-şehr’dir. Köy olmasna rağmen, isimde 
kullanlan “-şehr” taks oldukça enteresandr ki bunun sebebini tam olarak 
tesbit edemiyoruz31. 
 
Uçhisar nahiyesi dahilinde 16 köy mevcut olup, daha sonra bugünkü 
Nevşehir’e dönüşecek olan Muşkara32, Göre33 ve Nar34 gayrimüslim 
köyleridir. Ağrlkl olarak Müslümanlarn bulunduğu Narnek35 ve 
Çardak36 köylerinde ise Müslümanlarla gayrimüslimler birlikte 
yaşamaktadr. 11 köy ise Müslüman köyüdür. 91 hane nüfusa sahip 
Ortahisar37 nahiyenin en kalabalk köyü olarak dikkat çekmektedir. 88 

                                                 
18 TD 455, s 788. 
19 TD 455, s 789. 
20 TD 455, s 794. 
21 TD 455, s 802. 
22 TD 455, s 791. 
23 TD 455, s 798. 
24 TD 455, s 792. 
25 TD 455, s 801. 
26 TD 455, s 800. 
27 TD 455, s 790. 
28 TD 455, s 795. 
29 TD 455, s 794. 
30 TD 455, s 792, 798. 
31 TD 455, s 798. 
32 TD 455, s 810. 
33 TD 455, s 806. 
34 TD 455, s 807. 
35 TD 455, s 806. 
36 TD 455, s 806. 
37 TD 455, s 803. 
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hanenin iskan ettiği ve ayn zamanda nahiyeye ismini veren Uçhisar38 ve 66 
hanenin ikamet ettiği Muşkara nahiyenin diğer büyük köyleridir. 8 hanenin 
iskan ettiği Güğercinlik39 ve Narnek nahiyenin hane says 10’un altna 
düşen en küçük köyleridir40. Geriye kalan 11 köyde hane says 13-41 
arasnda değişmektedir.  
 
9 köy Türkçe isim taşrken, 7 köy ise Türkçe olmayan, muhtemelen Rumca 
isme sahiptir. Gerek Ürgüp, gerekse Uçhisar nahiyesinde Oğuz boylarna ait 
isim taşyan bir köy bulunmamaktadr. Sadece Ürgüb’ün ekinliği olarak 
gözüken Salur mezras bu özelliğe sahip olup, buras da 1584 ylna 
gelindiğinde köy olacaktr. 
 
Osmanl toplum yaps içerisinde köylü reayay üç ksma ayrmak 
mümkündür: Askeri snf mensuplar, köylü reayann ekseriyetini teşkil eden 
çiftçi aileleri ve muaflar. Ancak özellikle de Ürgüb Kazas’nda, bunlar 
birbirlerinden kesin hatlarla ayrmak mümkün değildir. Zira aşağda da izah 
edeceğimiz üzere, hem askerî statüye sahip olup hem de köylü reaya gibi 
ziraatla uğraşan şahslara da rastlanmaktadr. 
 
Klasik Osmanl yaps içerisinde çiftçi-köylü statüsü temel birimdir. Osmanl 
kanunnamelerinde de aile reisi olarak nitelendirilen hane sahibi önde gelen 
ana unsurdur. Her şey bu birim hane üzerinden tesbit ve hesap edilir. Evli 
şahsn toprak sahibi olup olmamas bu temel birimin niteliğini değiştirmez. 
Şehirlerden ziyade kr iskân birimlerinde bu en küçük teşekkül ön plana 
geçmekteydi41.  
Asl köylü gurubunu H.İnalck’n çifthane sistemi diye adlandrdğ ve bir 
üretim sistemi içerisinde yer alan ve devletin kendilerine tahsis ettiği raiyet 
çiftliklerini işleten köylü hane halklar oluşturuyordu. Belli bir tapu 
sistemine göre köylü aile birliklerine tahsis edilen bu çiftlikler satlamaz, 
hibe ve vakfedilemez. Fakat babadan oğula bir işletme olarak geçerdi. Diğer 
taraftan reayann mazeretsiz, toprağn üç yl ekmemesi durumunda, toprak 
geri alnrd.  
 
Köylünün devlet nazarndaki statüsü toprakla doğrudan irtibatlandrlmş 
olup, köylü-çiftçiler tasarruflarnda bulunan toprağn büyüklüğüne göre bir 
snflandrmaya tabi tutulmuşlardr42. Bu tasnife göre köylüler tahrir 

                                                 
38 TD 455, s 808. 
39 TD 455, s 807. 
40 TD 455, s 807. 
41 Feridun Emecen; “Osmanllar’da Yerleşik Hayat Şehirliler ve Köylüler”, Osmanl 4, Ank. 
1999, s 94. 
42 Feridun Emecen, s 94. 
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defterlerinde; çift43, nim-çift44, bennak45, caba, mücerred, sagir46 gibi 
sfatlarla kaydedilmişlerdir.  
 
455 numaral tahrir defterindeki kaytlara göre kaza nüfusunun % 89.38’i 
çiftçi-köylü reaya olarak kaytl olup, bunlar 2.028 kişidir. Kalan reayann 
115’i (% 5.06) askeri snf mensubu, 54’ü ise (% 2.66) bedenî özürleri 
sebebiyle muaf kaydedilmiştir. 63 kişinin ise (% 3.11) statüsü 
kaydedilmemiştir. Şunu hemen belirtelim ki, Osmanl sosyal yaps 
içerisinde din adamlar da askerî snf içerisinde yer almaktadr. Ayrca bu 
rakamlara, büyük ölçüde zirai faaliyetlerle uğraştklar için, Ürgüb 
kasabasnda yaşayanlar da dahil edilmişlerdir. 
 
Toplumda askerî snf mensuplar denilince ilk akla gelen zümre din 
adamlardr. Kaza neferatndan 24’ ü imam, 3’ü müezzin, 2’si hatib, 1’i 
hafz, 1’i de “fakih-i cami” olarak kaydedilmişlerdir. Din adamlarnn 
toplam nüfus içerisindeki pay % % 1.36’dr. Saylarnn çokluğundan da 
anlaşlacağ üzere, imamlara bütün birimlerde rastlanrken, zaten sayca az 
olan diğer din görevlilerine sadece Ürgüb kasabasnda rastlyoruz. Sadece 
müezzinlerden 2 tanesi Ürgüb nahiyesi köylerinde bulunmaktadr.  
 
Kazada, din adamlarna ilaveten, askerî snf mensubu olarak; 7 muhassl, 23 
sipahizâde, 2 merd-i tmar, 1 mütevelli, 3 al-i resul-sâdâd, 1 zaviyedar, 27 

                                                 
43 Çift kaydedilen reaya, tasarrufunda bir çiftlik yer bulunan kimse olup, bir çiftlik yerin 

miktar kanunnamelerle tesbit ve tayin edilmiştir. Bir çiftlik yerin büyüklüğü Karaman 
kanunnamesinde şöyle tarif edilmiştir: “.Çiftlik hususunda a’lâ ve evsat ve ednâ i’tibarnca 
bütün çiftlik a’lâ yerden 60 dönüm ve evsat yerden 80 ve 90 dönüm ve ednâ yerden 120 
dönüm yerdir demişler”; Ahmet Akündüz, Osmanl Kanunnameleri ve Hukuki 
Tahlilleri, C 3, İstanbul 1991, s 318–319. 

44 Nim-çift, tam çiftliğin yars büyüklüğünde toprak tasarruf eden reayay ifade etmektedir. 
Yukarda da belirtildiği gibi, nim-çiftler arazinin babadan oğula intikali srasnda arazinin 
oğullar arasnda paylaşlmasyla ortaya çktğ gibi, arazinin reayaya tefvizi srasnda da 
nim-çift olarak verilmiş olabilir. 

45 Bennak, Osmanl vatandaş olan evli reayay ifade etmekte olup, Karaman kanunnamesinde 
“hiç yeri olmayan veya nim-çiftten eksük yeri olan evlüye derler”; şeklinde izah 
edilmektedir; Ahmet Akgündüz, Kanunnameler 3, s 318-319. Bennak iki ksmdr: Birincisi 
ekinli (çiftlü) bennakdr ki, nim-çiftlikten az yer tasarruf eden bennaklere denir. İkincisi ise, 
caba-bennakdir ki, çifti ve hiç yeri olmayan evli raiyyetlere denir; Ahmet Akgündüz, 
Osmanl Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C 1, İstanbul 1990, s 172–173. 

46 Caba, Karaman kanunnamesinde “caba, mücerred olan baliğ kimseye derler ki, babasnn 
yannda kisbe ve kârâ kâdir ola” şeklinde tarif edilmektedir; Ahmet Akgündüz, 
Kanunnameler 3, s 318-319. Caba, Osmanl vergi hukukunda toprağ olmayan fakir köylü 
manasnda kullanlmştr. Bekâr cabalara caba-mücerred, evli olanlara ise caba-bennak 
denmektedir. Caba ve kara tabirleri Osmanl vergi hukukunda evli olmayan, az toprakl 
veya topraksz reayaya unvan olmuştur; Ahmet Akgündüz, Kanunnameler 1, s 173. 
Dolaysyla caba, yetişkin genç nüfusu ifade etmektedir. Mücerred ve sagir ayn ayn 
manaya gelmekte olup, müstakil kazanc olmayan ve babasyla birlikte toprak işleyen veya 
iş yapan yetişkin bekar erkeği ifade eder. Birlikte kullanlmayp, birbirlerinin yerine 
kullanlmştr. 
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derviş kaydedilmişlerdir. Ancak bunlardan; Ürgüb nahiyesi Ağ-su köyünde 
mukim zaviyedâr çift47, Damsa köyünde mukim muhassllardan biri bennak 
biri caba48, Uçhisar nahiyesi Tuzla karyesinde mukim 3 sipahizade caba49 ve 
Uçhisar karyesinde mukim 5 sipahizadeden 1’i çift, 2’si Bennak, 2’si ise 
caba50 olarak kaydedilmişlerdir. Toplam 84 kişiden oluşan askerî snf 
mensuplar toplam nüfus içerisinde % 3.70’lik bir pay almaktadr. Din 
görevlileri ile birlikte tüm askerî snf mensuplarnn says 115, kaza 
nüfusuna oranlar ise % 5.06 olmaktadr. 
 
Çiftçi-köylü ailelerinden aşağ yukar yars tam ya da yarm çiftlik toprak 
tasarruf etmekte idi. Bunlarn büyük çoğunlukla nim-çift (yarm çiftlik) 
büyüklükte toprağa sahip olduklarn görüyoruz. Bennak kaytl, yani nim-
çiftten daha az toprağ olan ya da hiç toprağ olmayp amelelik yapan reaya 
says ise 559 kişidir. Bunlarn reaya içerisindeki oran ise % 27.56 
olmaktadr. 560 kişi (% 27.61) ise caba kaydedilmiştir.  
 
Kaza nüfusuna dahil 54 kişi vücutça özürleri sebebiyle vergiden düşülerek 
muaf kaydedilmişlerdir. Bunlarn büyük ekseriyetini teşkil eden 42 kişi pir-i 
fani, yani oldukça yaşl olmalar sebebiyle vergiden muaf tutulmuşlardr. 10 
kişi ise ama olmalar sebebiyle muaf kaydedilmişlerdir. Alil, yani sakat 
olmalar sebebiyle muaf kaytl kişi says ise 2’dir. Bunlarn kaza nüfusu 
içerisindeki yeri % 2.38’dir. 
 
63 kişi kaydedilirken statüleri belirtilmemiştir. Bunlarn durumu nedir, niçin 
statüleri belirtilmemiştir, bu konuda defterde bir bilgi mevcut değildir. 
Bunlarn kaza nüfusuna oran ise % 3.11 olarak tesbit edilmiştir. 
 
c) Cemaatler 
 
Kaza dahilinde yerleşik hayata geçmemiş, hala konar-göçer bir halde 
yaşayan kabile ve cemaatler de vard. Tahrir defterlerine yaylak ve 
kşlaklaryla birlikte kaydedilen bu guruplar, henüz köy statüsü 
kazanamamş bu yerlerde ksmen ziraat yapyor, mevsimle birlikte iskân 
mahallerini değiştiriyorlard. Yerleşik reayadan ksmen farkl hukuku 
statüleri olan bu guruplara Niğde Sancağ'nn aşağ yukar bütün yörelerinde 
olduğu gibi, Ürgüb kazasnda da rastlyoruz. 
 
Faruk Sümer "Oğuzlar" isimli eserinde Anadolu'ya gelen Türkmen boylar 
hakknda bilgi verirken dolaysyla Niğde ve çevresinde yerleşmiş olan 

                                                 
47 TD 455, s 795. 
48 TD 455, s 791. 
49 TD 455, s 805. 
50 TD 455, s 808. 



50 YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 51YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

16. Yüzyl Başlarnda Ürgüb Kazas       
          

 

14 

 

Türkmen guruplarndan da bahsetmiştir ki, Niğde Sancağ dahilinde şu 
gurublarn varlğ kaydedilmiştir: At Çekenler, Yuvalar ve Salur'lar.  
 
At-çekenler (Esb-keşan) meşhur Türkmen oymaklarndan olup, daha ziyade 
Konya bölgesinde yerleşmişlerdir. Bunlarn en ehemmiyetli hususiyetleri her 
yerde aranan kaliteli atlar yetiştirmeleridir. At yetiştiriciliğindeki 
hususiyetlerini Karamanoğullar ve Osmanllar devrinde de sürdüren At-
çekenler, Larende, Akşehir ve Koçhisar arasndaki bölgede yaşyorlard. At-
çekenler cemaatna bağl oymaklardan "Cemallü" ve "Yuvalu" lar Ürgüb 
civarnda yerleşmişlerdir51. Ancak Ürgüb kazas cemaatlar arasnda “Yva” 
ya da “Yuvalu” adn taşyan bir ceamaate rastlyamyoruz. 
 
Osmanl Devleti zamannda Niğde Sancağ cemaatleri ile ilgili müstakil bir 
defter vardr. Karaman Eyaleti cemaatlerini ihtiva eden bu defter II. Bayezid 
devrinde yazlmş olup, muhtemelen 1502 tahririnde düzenlenmiştir.  Bu 
deftere göre Ürgüb civarnda onbeşi "Cemallü" kabilesine mensup olmak 
üzere, onalt cemaat ve bölük yaşyordu. Bu cemaat-bölükler ve yaşadklar 
mezra ve köyler şu şekildedir52: 
 
Kara-Hanl Cemaat: Çat mezras kadimden yurtlar olan cemaat, defterde 
20 nefer/16 hane olarak kaydedilmiştir. 
 
Cemalli Cemaat: Çay-Ağl mezrasnda sakin olan cemaat, 12 nefer 10 hane 
olarak kaytldr.  
 
Gare-Yosun Cemaat; Yurtlar olan Gare-Yosun mezrasnda sakin olan ve 
Cemalli’ye tabi cemaat, 42 nefer 29 haneden oluşmuştur. 
 
İcik Cemaat: Bu cemaat da Cemalli’ye tabi olup, Ecek mezras cemaatin 
yurdudur. Defterde cemaat 38 nefer 21 hane olarak kaytldr. 
 
Arab Cemaat: Nökeran- Mehmed Bey olarak da kaydedilen cemaat 5 
hanede yaşayan 8 kişiden oluşmakta idi. 
 
Hablu Cemaati: Cemallüden olan cemaat 21 kişi ve 11 hane olarak 
kaydedilmiştir.  
 
Eflad Bölüğü: Bölük ayn ad taşyan mezrada yaşamaktadr. 65 kişiden 
ibaret olan cemaat 38 hane olarak kaydedilmiştir. 
 

                                                 
51 Faruk Sümer; Oğuzlar, Ankara 1980, s. 179–180. 
52 İstanbul Başbakanlk Arşivi 32 numaral Karaman Eyaleti Cemaatleri Mufassal Tahrir 

Defteri (TD 32), s. 354–364. 
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Kara-Pnar Cemaati: Şehzade has reayas kaytl cemaat 3 nefer 2 hane 
şeklinde kaytldr. 
 
Karaca-şehr Bölüğü: Yay-demür cemaatndan olan bölük, ayn ad taşyan 
yurtlar mezrada yaşamakta idi. 33 nefer 23 hane olarak kaytldrlar.  
 
Yay-Demir Bölüğü: Bu bölük de Yay-demür cemaatndan olup, 40 nefer 28 
hane olarak kaydedilmişlerdir.  
 
Uşak-Ali Bölüğü: Bu bölük de Cemallüye tabi olup, 7 hanede yaşayan 10 
neferden oluşmaktaydlar. 
 
Karapnar Bölüğü: Karapnar mezrasnda yaşayan bölük, Cemallüdendir. 
26 nefer 19 hane olarak kaydedilmişlerdir. 
 
Kuruca-Güllü Cemaati: Kuru-göl mezrasnda yaşayan cemaat 
Cemallüdendir. 32 nefer, 24 hanedirler. 
 
Nökeran Cemaati: 36 neferden oluşan cemaat 28 hane olarak kaytldr. 
 
Cemallü Cemaati: 22 nefer 22 hane olarak kaytldrlar. 
 
Dede Cemaati: 6 nefer 3 hane olarak kaydedilmişlerdir. Cemallü cemaatine 
tabidirler.  
 
Tobal Cemaati: Bu cemaat de Cemallüden olub, bir ksm da Dündarl 
reayas adyla kaydedilmişlerdir. 25 nefer 13 hane olarak kaytldrlar. 
 
Cemallü Cemaati: Genevin karyesinde yaşayan cemaat 5 nefer 4 hane 
olarak kaydedilmişlerdir. 
Daha sonraki tahrirlerde bu cemaatlerin çoğuna rastlayamyoruz. Bu da bu 
cemaatlerin yerleşik hayata geçtikleri, ya da sürgün siyaseti doğrultusunda 
fethedilen yerlere iskan edildikleri ihtimallerini akla getirmektedir. Ancak bu 
hususta net bilgilere ulaşamyoruz. 
 
 
3 – Ürgüb Kazas Nüfusu 
 
Tahrir defterleri doğrudan nüfus kaytlarn ihtiva etmemekle birlikte, 
mufassal defterlerde bölge nüfusuna ait bilgiler de bulunmaktadr. Defterler 
doğrudan vergi kaytlaryla alakal olmas sebebiyle mükellef erkek nüfusla 
ilgili bilgiler de mevcuttur. Dolaysyla da tahrir defterlerinden yaralanarak 
ilgili bölgedeki nüfus hakknda da bilgiler elde edebiliyoruz. Osmanl 
ekonomik yaps içerisinde ekonomik faaliyetler daha ziyade erkekler 
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tarafndan yürütülmekte idi. Bu doğrultuda, tahrir yaplrken bölgedeki vergi 
mükellefi erkek nüfus da tek tek kaydedilmiştir. Erkek reaya şayet vergiden 
muaf ise, ismiyle birlikte niçin muaf olduğu da kaydedilmiştir. Bu 
kaytlardan hareketle, ilgili bölgenin tahmini nüfusunu, Müslüman-
gayrimüslim nüfus dağlmn, sosyal tabakalaşmay büyük ölçüde ortaya 
koymam mümkün olabilmektedir53. 
 
Niğde Sancağ dahilindeki en eski iki kazadan biri Ürgüp kazasdr. 1502 
ylna ait Karaman Mufassal Tahrir Defteri’nin Ürgüb Kazas’na ait ksm 
büyük ölçüde kayp olduğu için, bu tarihteki nüfus durumu hakknda ayrntl 
bilgi elde edemiyoruz. Bu tarihteki nüfus durumuyla ilgili olarak bildiğimiz 
tek husus, bu tarihteki toplam nefer ve hane saysdr. İlgili defterin 
yazlmasnda kullanlan bir usul de kazalarn yazlmas tamamlandktan 
sonra kazann toplam nefer ve hane saylarnn verilmesidir. Defterde 
bulunan Ürgüp kazasna bağl birkaç köyün yazlmasndan sonra Ürgüp 
kazasnn toplam nefer ve hane says kaydedilmiştir. Buna göre o tarihte 
Ürgüb kazasnn o ylki nüfusu 1.924 nefer ve 1.717 haneden oluşuyordu54. 
Ürgüb bu nüfusuyla sancağn umum nüfusunun % 15.16’lk bölümünü 
snrlar içerisinde barndryordu. 
 
1518 ylnda Ürgüb kazasnn nüfusu 2.273 nefer ve 1.521 hane idi. Kazada 
560 kişi ise caba (yetişkin bekar erkek) olarak kaydedilmiştir. Ürgüb kazas 
bu yaps ile sancağn umum nüfusunun % 16.60’n barndrmaktayd. 
1502–1518 döneminde Niğde ve Anduğ kazalarnn nüfuslarnda küçük 
düşmeler gözlenirken Ürgüb kazas nüfusu ise % 16.26’lk bir artş 
kaydediyordu. Bu rakamlar doğrultusunda Ürgüb Kazas’nn tahmini nüfus 
ise 11.993 olarak gerçekleşmektedir55. 
 
Kaza nüfusunun nahiyelere göre dağlşna gelince, kaza nüfusunun 
nahiyelere dağlmyla ilgili bilgilerimiz sadece 1518 ylna aittir. Büyük 
çaptaki eksiklik sebebiyle 1502 yl nüfusunun nahiyelere dağlmn tesbit 
edemiyoruz. Kaza 1502 ve 1522 yllarnda iki nahiyeden teşekkül ediyordu 
ve Ürgüb nahiyesinin nüfusu Uçhisar nahiyesinin nüfusundan daima 
fazlayd.  
 
1518 ylnda Ürgüb nahiyesinin nüfusu 1.523 nefer ve 969 haneden 
oluşuyordu. Nahiyenin bu nüfusunun kaza nüfusuna nispeti ise % 67.12 idi. 
                                                 
53 Detayl bilgi için bak. Feridun Emecen; “Sosyal Tarih Kaynağ Olarak Osmanl Tahrir 

Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mays 1990, İstanbul.143-156. 
54 TD 46, s. 8. 
55 Kazann tahmin nüfusu tesbit hane saysndan hareketle hesaplama yaplmştr. Bu 

doğrultuda da kazann toplam nefer saysndan cabalar (bekar erkek) çkarldktan sonra 
kalan erkek nüfus ayn zamanda hane reisi olarak kabul edilerek 7 katsays ile çarplmştr. 
Hane deyimi ve nüfus tesbitinde kullanlacak katsaylar hakknda detayl bilgi için bkz. 
Nejat Göyünç; "Hane Deyimi Hakknda", İ.Ü. Tarih Dergisi,  S. 32, İstanbul 1979, s. 331. 
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Nahiye nüfusunun 435 nefer 248 hanelik ksm Ürgüb kasabasnda ikamet 
ederken, 1.088 nefer 721 hanelik ksm ise köylerde yaşamaktayd. Bu 
veriler doğrultusunda Ürgüb nahiyesinin tahmini nüfusu 7.182 kişi 
olmaktadr. Bu nüfusun 2.002 kişisi Ürgüb kasabasnda ikamet ederken, 
kalan 5.180 kişi ise nahiyenin köylerinde yaşamaktaydlar. 
 
Uçhisar nahiyesinin nüfusu ise 746 nefer, 552 hane idi. Nahiye bu nüfusu ile 
kaza nüfusunun % 32.88’lik ksmn ihtiva etmektedir. Nahiyenin tahmini 
nüfusu ise 4.109 kişidir. 
 
a) Müslüman ve Gayrimüslim Nüfus 
 
Kaza nüfusunun Müslüman–gayrimüslim olarak dağlmna gelince, Niğde 
sancağ içerisinde en yüksek nispette gayrimüslim nüfus barndran kaza 
Ürgüb’tür. Kanaatimizce bu bölgenin eski bir Hristiyan yerleşim merkezi 
olmasndan kaynaklanmaktadr. 1518 yl kaytlarna göre kazada kaytl 
nüfusun 1.747 neferi Müslüman olup, kaza içerisinde % 76.86’lk bir paya 
sahiptir. Gayrimüslim nüfus ise % 23 lük bir oranla 526 neferdir. 
 
Müslüman ve gayrimüslim nüfusun nahiyeler dağlmna gelince, her iki 
nahiyedeki Müslüman ve gayrimüslim nüfus aşağ yukar ayn oranda olup, 
Ürgüb nahiyesinde Müslüman nüfusun oran Uçhisar nahiyesine kyasla 
daha düşüktür. Nahiyede toplam 1.139 nefer erkek Müslüman kaytldr. 
Nahiyedeki nüfusun % 79.82’sini Müslümanlar oluşturmaktadr. 
Gayrimüslimlerin nahiye içindeki yeri ise 388 erkek neferle % 18.40 olarak 
gerçekleşmekte idi. 
 
Ürgüb nahiyesindeki gayrimüslim nüfusun 54 neferi Ürgüb kasabasnda 
ikamet etmekte idi. Bu kasaba nüfusunun % 12.41’lik ksmna tekabül  

Tablo 2 – Ürgüb Kazas 1518 Yl Nüfusunun Statülerine Göre ve 
Nahiyelere Göre Dağlm 

 Ürgüb Nahiyesi Uçhisar 
Nahiyesi Ürgüb 

Kazas Nf. Ürgüb Köyler Topla
m 

T
op

la
m

 
Nefer 435 1.092 1.427 746 2.273 % 62,78 37.22 
Müslüman 381 758 1.139 608 1.747 

% 87.59 69.41 79.82 81.50 76.86 
Gebran 54 334 388 138 526 

% 12.41 30.59 20.18 18.40 23.14 
Hane 248 721 969 552 1.521  % 63.71 36.29 
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Bu doğrultuda kasaba gerek kazaya gerekse nahiyelere oranla daha düşük bir 
nispette gayrimüslim nüfus barndrmakta idi.  
 
Ürgüb nahiyesi köylerinde ise 758 nefer Müslüman kaytl idi. Bu veriler 
doğrultusunda nahiye köylerinde mevcut Müslüman nüfus oran % 69.41 
olmaktadr. Bu, gerek kaza baznda gerekse nahiye baznda en düşük 
Müslüman nüfus orandr. Dolaysyla gerek nahiye gerekse kaza baznda en 
yüksek oranla gayrimüslim nüfus Ürgüb nahiyesi köylerinde ikamet 
etmektedir. Köylerdeki gayrimüslim nüfus, kaza ortalamasnn da üstünde 
bir nispetle, % 30.59 olarak gerçekleşme idi. Toplam gayrimüslim nefer 
says ise 334’dür. 
 
Ürgüb nahiyesine nisbeten daha düşük gayrimüslim nüfusun barndğ 
Uçhisar nahiyesinde ise 184 nefer gayrimüslim nüfus kaytldr. Uçhisar’daki 
gayrimüslim nüfus oran ise % 18.50 olarak gerçekleşmektedir. 
 
4 – İktisadi Durum 
 
a) Üretim ve vergiler 
 
Kazadaki iktisadi faaliyetleri başlca dört başlk altnda incelememiz 
mümkündür: Ziraat, hayvanclk, snai faaliyetler ve diğerleri.  
 
aa) Ziraat: Kaza ekonomisi büyük ölçüde ziraî faaliyetlere dayanmaktadr. 
Zirai faaliyetler içerisinde en önemli yeri hububat üretimi işgal etmektedir. 
Kaza gelirleri kaydedilirken tahllarn ayr ayr yazlmayp, “el-galle” başlğ 
altnda toptan kaydedildiğini görmekteyiz. İstisnai olarak bir-iki köyde hnta 
ve şair şeklinde buğday ve arpa ayr olarak yazlmştr. Tabii buğday ve arpa 
dşnda başka tahl üretimi söz konusu idi mi, varsa hangileridir bunu tesbit 
edemiyoruz. 1518 yl itibariyle kazada tahmini 398.140 kile hububat 
üretilmekte idi56. Kaza üretiminin 261.440 kilesi Ürgüb merkez ve 
köylerinden, 104.700 kilesi Uçhisar nahiyesi köylerinden elde edilmektedir. 
Ürgüb kazas mezralarndan elde edilen hububat üretimi ise 32.000 kiledir57.  
Bu verilere göre kaza hububatnn % 65.67’si Ürgüb nahiyesinden, % 
26.30’u Uçhisar nahiyesinden elde edilmektedir. Mezralarda üretilen 
hububat ise kaza üretiminin % 8.03’ünü teşkil etmektedir.  

                                                 
56 Kazann tahmini hububat üretimi vergi olarak toplanan hububatnn kile olarak toplamnn 

10’la çarpmyla elde edilmiştir. Üretilen hububatn öşrü (1/10) vergi olarak alndğna 
göre, bu işlem kazann tahmini hububat üretimini verecektir.  

57 455 numaral tahrir defterinde kazaya tabi mezralarn iki ayr şekilde yazldğn görüyoruz. 
Birinci gurup mezralar belli bir köye tabi olan mezralardr ve bunlar ilgili köyün yazmn 
müteakip kaydedilmişlerdir. İkinci gurup mezralar ise Uçhisar nahiyesinin tamamlanmasn 
müteakip kaydedilen mezralardr. Defterin 812–813. sayfalarnda, “mezari-i der Kaza-i 
Ürgüb” başlğ altnda 22 mezrann hasl kayd bulunmaktadr ki bu mezralarn mahiyetini 
tam olarak tespit edemiyoruz. 
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 Ürgüb Nahiyesi Uçhisar 
Nahiyesi Ürgüb Kazas Nf. 

Ürgüb 
Köyler Topla

m 

K
öy

lü
 R

ea
ya

 Toplam 
Reaya 374 951 1.325 703 2.028 89.38 

H
an

e 
R

ei
si

 

Toplam 225 699 924 544 1.468 72.39 
Çift - 93 93 24 117 7.97a 

Nimçift 56 422 478 324 802 54.63b 
Bennak 169 184 353 196 559 38.08c 

Caba 149 252 401 159 560 27.61d 
 
 Ürgüb Nahiyesi Uçhisar

Nahiyesi Ürgüb Kazas Nf. 
Ürgüb 

Köyler Toplam 

A
sk

er
î s
n
f 

 

İmam 3 11 14 10 24 

 
115 5.06 e 

Müezzin 2 2 4 - 4 
Hatib 2 - 2 - 2 
Hafz 1 - 1 - 1 
Fakih-i 
Cami 

1 - 1 - 1 

Muhassl 2 5 7 - 7 
Sipahizâde 4 11 15 8 23 
Merd-i 
tmar 

2 - 2 - 2 

Mütevelli 1 - 1 - 1 
Al-i Rasul - 
sadad 

1 - 1 2 3 

Zaviyedar - 1 1 - 1 
Dervişan - 27 27 - 27 

D
iğ

er
 

Alil - 1 1 1 2 
54 2.38 f Pir-i fani 12 17 29 13 42 

Ama 2 3 5 5 10 
Bilinmeyen 24 29 53 10 63 2.77 

g 
 
etmektedir. Ürgüp kasabasnda 381 nefer Müslüman erkek kaytl olup, oran 
ise % 87.59’dur. Bu kaza ve nahiyedeki en yüksek Müslüman nüfus orandr. 

                                                 
a Çift tasarruf edenlerin toplam hane reisine oran 
b Nimçift tasarruf edenlerin toplam hane reisine oran 
c Nimçiftten az toprak tasarruf eden ya da hiç toprağ olmayanlarn toplam hane reisine oran 
d Caba (bekar erkek) reayann toplam reayaya oran 
e Askerî snf mensuplarnn toplam nüfusa oran 
f Özürlü reayann toplam nüfusa oran 
g Statüsü kaytl olmayan reayann toplam nefer saysna oran 
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Köylerdeki hububat üretiminin dağlmna baktğmzda, bugün Nevşehir 
merkez kazasna bağl Kaymakl kasabasnn özel bir yer tuttuğunu 
görmekteyiz. Adeta bir tahl deposu olan ve o tarihte Ürgüb nahiyesine bağl 
Eneği karyesinde, 1518 yl itibariyle 60.000 kile hububat yetiştirildiğini 
görmekteyiz. Bunun 20.000 kilesi buğday (gendüm), 40.000 kilesi ise 
arpadr (şair)58. Ürgüb nahiyesi köylerinden yllk tahl üretimi 10.000 kileyi 
aşan diğer köyler şunlardr: Ürgüb kasabas 16.000 kile59, Sinason 18.000 
kile60, Avanos 14.400 kile61, Sultanlu 12.400 kile62, Kara-in 12.000 kile63 ve 
Genezin 11.800 kile64. Uçhisar nahiyesi köylerinden ise; yllk, Yakub 
Şeyhli’nin 17.000 kile, Muşkara’nn 13.000 ve Uçhisar’n da 10.200 akçe 
tahl üretimi vard. Tabii ki bu miktarlara köylere tabi mezralarn üretimi de 
dahildir. 
 
Bu tarihlerde bir kile buğday 6, arpa ise 4 akçe idi. Yukardaki toplam üretim 
karşlğ, Ürgüb nahiyesinden 26.144 kile hububat veya karşlğ olarak 
129.120 akçe vergi toplanmakta idi. Bu miktar nahiye gelirinin % 66.61’lik 
ksmn oluşturmaktadr. Ayn ylda Uçhisar nahiyesinden ise 10.470 kile 
veya bedeli olan 52.350 akçe hububat öşrü alnyordu. Bunun nahiye 
gelirleri içerisindeki pay ise % 62.12’dir. Ayrca yazlan, kazaya bağl 22 
mezradan ise 3.200 kile hububat veya karşlğ olan 16.000 akçe 
toplanmaktadr. Kazann toplam galle öşrü 197.470 akçe olup, kaza haslnn 
% 66.84’ünü oluşturmaktadr. 
 
Kazada ikinci önemli zirai faaliyet ise bağclktr. Kazada bağclk belirli 
köylerde yaplan bir zirai faaliyettir. Ürgüb nahiyesinde, Ürgüb kasabas, 
Baba-Yani, Avanos ve Sinason bağclk faaliyetleriyle öne çkan köylerdir. 
Uçhisar nahiyesinde ise özellikle Ortahisar, Muşkara ve Madyan köylerinde 
bağclk önemli bir zirai faaliyet olarak görülmektedir. Kaza gelirlerinin % 
5.29’luk dilimini oluşturan 15.640 akçe bağ öşrü olarak kaydedilmiştir. Bu 
hasln 10.260 akçesi Ürgüb, 5.380 akçesi ise Uçhisar nahiyesinden 
toplanmaktadr. Uçhisar nahiyesinin toplam bağ öşrü düşük olmakla birlikte, 
% olarak nahiye gelirleri içerisindeki pay daha yüksektir. Yani, Uçhisar 
nahiyesinde bağclğn biraz daha gelişmiş olduğunu söylememiz 
mümkündür. Ürgüb nahiyesi Kavak65 ve Muşkara köylerinde bağ öşrüyle 
meyve öşrü birlikte yazlmştr.  
 
                                                 
58 TD 455, s 799–800. 
59 TD 455, s 784. 
60 TD 455, s 792. 
61 TD 455, s 800. 
62 TD 455, s 797. 
63 TD 455, s 785. 
64 TD 455, s 789. 
65 TD 455, s 788, 810. 
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Kazada sebze, özellikle piyaz (soğan), meyve, özellikle ceviz ve keten 
üretimi de yaplmaktadr. Ancak bunlar hububat üretimi ve bağclkla 
mukayese edildiğinde oldukça düşüktür. Bu kalemlerden Ürgüb 
nahiyesinden 5.375 akçe, Uçhisar nahiyesinden 1.870 akçe, mezralardan ise 
300 akçe öşür alnmakta idi. Kaza toplam 7.545 akçe olup, toplam hasla 
oran ise % 2.57’dir.  
 
Kazann zirai faaliyetlerden toplam geliri 220.655 akçe olmaktadr. Böylece 
kaza gelirinin % 74.70’i zirai üretimden elde edilmektedir. Bu da kazann 
ekonomik yaps içerisinde zirai faaliyetlerin yeri ve ehemmiyetini açkça 
ortaya koymaktadr.  
 
ab) Hayvanclk: Zirai faaliyetler kadar ön plana çkmasa da, kazada 
hayvanclk da yaplmaktadr. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve arclk 
aşağ yukar bütün köylerde mevcut olan ekonomik bir faaliyet olarak 
görülür. Bağclkta olduğu gibi, küçük farkla da olsa, hayvanclğn da 
Uçhisar nahiyesinde biraz daha gelişmiş olduğu görülür. Kazadan 12.920 
akçe küçükbaş hayvan vergisi (resm-i ganem) alnmakta idi. Bunun 8.320 
akçesi Ürgüb, 4.600 akçesi de Uçhisar nahiyesinden toplanmaktadr. 
Arclktan kazada toplam 3.320 akçe vergi (resm-i kovan) toplanmaktadr. 
Bunun 3.110 akçesi Ürgüb, 2.210 akçesi de Uçhisar nahiyesine aittir. 
Kazada gayrimüslimlerin yaşadğ köylerde ilaveten domuz da 
yetiştirilmekte idi. Bu kalemden alnan vergi ise (resm-i hnzr) 400 akçesi 
Ürgüb nahiyesinden, 140 akçesi de Uçhisar nahiyesinden olmak üzere 540 
akçedir. Hayvanlardan alnan vergi kaza gelirlerinin % 5.70’lik ksmn 
teşkil etmekte olup, bunun % 4.37’si küçükbaş hayvanlardan alnan vergidir. 
 
ac) Snaî Faaliyetler: Sayca az ve toplam gelirler içerisinde bunlardan 
alnan vergiler çok büyük yekün teşkil etmese de, kazada baz sanayi 
teşekkülleri de mevcuttur. Kazada iki önemli snaî kuruluşa rastlyoruz: 
Asiyab ve bezirhane. 
 
Kaza önemli bir tahl üretim merkezi olmas sebebiyle, bu tahllar öğüterek 
un yapmak amacyla uygun yerlerde değirmenlerin bulunmas da gereklidir. 
Genel olarak değirmenlerin yllk çalşma süresi farkl olup, suyun durumuna 
göre baz değirmenler yl boyunca çalşrken, su kapasitesi yeterli olmayp, 
zaman içerisinde suyu azalan değirmenler ise alt ay çalşrlard. Baz 
değirmenler ise sel sularyla çalşrlard ki bunlarn da ortalama üç ay 
çalştklarn söyleyebiliriz. Kazada 22 tanesi Ürgüb nahiyesinde, 14 tanesi 
de Uçhisar nahiyesinde olmak üzere 36 bâb asiyâb mevcuttu. Bu 
değirmenlerin tamamnn su ile çalştğn tahmin ediyoruz. Kazadaki 
değirmenlerin ylda üç ay çalştklar tesbit edilmektedir ki bu bölgede su 
kapasitesinin çok yeterli olmadğn ortaya koyar. 
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Sipahiler dirlik bölgelerinde bulunan değirmenlerden vergi alrlard. Bu 
verginin miktar değirmenin yllk çalşma süresine göre değişirdi. 
Kanunnameye göre Anadolu Eyaletinde tam yl çalşandan Bursa müddüyle 
bir müd buğday ve bir müd arpa alnrd. Alt ay yürüyen değirmenlerden ise 
bunun yars alnrd. Bir başka kanuna göre ise; tam yl yürüyen 
değirmenden 120, alt ay yürüyen değirmenden 60 ve üç ay yürüyenden de 
30 akçe vergi alnrd66.  
 
Kaza dahilinde bulunan 36 asiyâbdan toplam 920 akçe vergi alnmakta idi. 
Bunun 510 akçesi Ürgüb nahiyesi, 410 akçesi de Uçhisar nahiyesi 
değirmenlerinden toplanmakta idi. Çoğunlukla değirmen başna 30 akçe 
alnmakta olup, bazlarnda bu daha aşağ da düşmektedir. Bu, yukarda da 
belirttiğimiz gibi kazadaki değirmenlerin su potansiyellerinin son derece 
snrl olduğunu ve ylda en fazla üç çalşabildiğini ortaya koymaktadr. 
 
Bezir, Osmanl ülkesinde daha ziyade aydnlanmada kullanlan bir madde 
olup, yaklma esnasnda oluşan isten de gayet kaliteli bir mürekkep imal 
edilirdi67. Ayrca köylerde kağnlarn tekerleklerinin daha kolay dönmesi için 
de bezir yağ ile yağlanrd. Bezirin ham maddesi “zeğrek” ve yörede halk 
arasnda “zgn” denilen bitkilerdir. 1518 tarihli defterde rastlamasak da 
1584 tarihli Niğde mufassal tahrir defterinde Ürgüb Kazas’nn baz 
köylerinde zeğreğe rastlanlmaktadr68. Bezirhane denilen işletmelerde bu 
bitkiler ezilerek bezir yağ elde edilirdi. Bu bitkilerin posas ise hayvan yemi 
olarak kullanlrd. 
 
Kaza dahilinde 18 bâb bezirhane bulunmakta idi. Bunlarn 14 tanesi Ürgüb, 
4 tanesi de Uçhisar nahiyesinde yer almaktayd. 365 akçesi Ürgüb nahiyesi, 
100 akçesi de Uçhisar nahiyesi bezirhanelerinden olmak üzere toplam 465 
akçe alnmakta idi.  
 
Asiyâb ve bezirhanelerden toplam 1.385 akçe vergi alnmakta idi ki, kaza 
gelirlerinin % 0.47’lik ksmna karşlk gelmektdir. 
 
ad) Diğer Vergiler: Diğer vergiler ksmnda değerlendireceğimiz ilk vergi 
“raiyyet rüsumu” genel başlğ ad altnda vereceğimiz vergilerdir. Bu 
vergiler Osmanl Devleti vatandaş olup zirai faaliyetlerde bulunan köylü 
reayadan alnan bir tür vergidir. Bu verginin miktar şahsn sosyal statüsü ya 
da diğer bir deyişle toprak tasarrufu ile yakndan alakaldr. Resm-i çift, 
resm-i bennak ve resm-i caba bu vergi gurubu içerisine girmektedir. 
Karaman kanunnâmesine göre tam çiftlik tasarruf eden bir şahs 36 akçe 

                                                 
66 Ahmet Akgündüz, Kanunnameler 1, s 189–190. 
67 Ümit Koç; XVI. Anadolu’sunda Sanayi, Ankara 2006, s 228. 
68 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-u Kadime Arşivi, 135 numaral Niğde Sancağ 

mufassal defteri (KK 135), s 192-b, 196-a, 196-b ve diğerleri 
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öderken, yarm çiftlik (nim-çift) yer tasarruf eden reaya ise 18 akçe 
ödemekle mükelleftir. Bennak statüsündeki reaya 12 akçe öderken, cabalar 
ise 6 akçe vermekle mükellef tutulmuştu.  
 
Raiyyet rüsumu kazann önemli bir vergi kalemini oluşturmaktadr. Kaza 
haslatnn % 9.53’lük kesimini oluşturan 28.164 akçe raiyyet rüsumu olarak 
tahsil edilmektedir. Bunun 18.446 akçesi Ürgüb nahiyesine, 9.718 akçesi ise 
Uçhisar nahiyesine aittir. Bu meblağlar Ürgüb nahiyesi haslnn % 9.47 lik 
ksmn, Uçhisar nahiyesi gelirlerinin ise % 11.53’lük ksmndan 
oluşmaktadr. Bu verginin dağlmna gelince; en büyük miktar, ki toplam 
raiyet rüsumunun % 63.55’idir, çift resminden oluşmaktadr. Raiyyet 
rüsumunun 6.948 akçelik ksm ise bennak resmi olup, % 24.67’lik bir pay 
sahibidir. Verginin % 11.78’lik ksmn oluşturan 3.318 akçe ise caba resmi 
olarak tahsil edilmektedir. 
 
Kazada rastladğmz bir diğer vergi kalemi, sadece Ürgüb kasabas vergi 
kaytlarnda mevcut olan “bâc- bazar ve resm-i kapan” dr. Bâc- bazar, 
şehirde alnp satlan her çeşit mallardan ve kesilen hayvanlardan alnan 
vergidir69. Kapan yiyecek ve giyecek eşyalarnn toptan satldğ yerlere 
denir. günümüzde umumi Pazar ve hal denilen yerlerdir. Önceden gda 
maddeleri ve benzer şeyler kapanlara getirilir ve orada görevli şahslar 
bunlardan devletçe alnacak vergileri alrlard70. Sadece Ürgüb kasabasnda 
rastladğmz bu verginin miktar 3.000 akçe olup, kaza hasl içerisindeki 
pay % 1.02’dir71. 
 
Diğer vergiler içerisinde mütalaa edeceğimiz bir vergi de resm-i kşlaktr. 
Kşlaklarda kşlatlan hayvanlardan alnan vergidir72. Sadece Ürgüb nahiyesi 
Bedrek73 ve Karlk74 köylerinden tahsil edilen vergi toplam 460 akçedir. 
 
b) Vergilerin toplanmas ve dağtlmas 
 
Kazada vergilerin toplanmasnda malikane-divani sistemi75 uygulanmakta 
ise de, Niğde Sancağ’nn diğer kazalarna nisbetle, Ürgüb kazasnda 
malikane hissesinin büyük ölçüde dirlikler içine dahil olduğu görülmektedir. 
Bu durum Uçhisar nahiyesi köylerinde daha net olarak gözlenirken, Ürgüb 

                                                 
69 Ahmet Akgündüz, Kanunnameler 1, s 191. 
70 Ayn eser, s 445. 
71 TD 455, s 784. 
72 Ahmet Akgündüz, Kanunnameler 1, s 187. 
73 TD 455, s 802. 
74 TD 455, s 787. 
75 "Malikâne-Divânî" sistemi hskknda detayl bilgi için baknz A.Akgündüz; Osmanl 

Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C 1, İstanbul 1990, s 147; Ö.Lütfi Barkan; 
"Malikâne-Divânî Sistemi", Türk Hukuk ve İktisat Tarihi, C. II, İstanbul 1939, s. 120, 
123–124 . 
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nahiyesi köylerinde sistemin ksmen devam ettiği görülür. 1476 tarihli 
Karaman Evkaf defterinde malikane hissesi şeklinde az sayda da olsa 
mülkler kaydedilmişken, daha sonraki defterlerde bu kaytlara biri dşnda 
rastlayamyoruz. 
 
Ürgüb kazasnn dahil olduğu Karaman Eyaleti’nde dirlik sistemi 
uygulanmakta olup, gelirlerin önemli bir ksm dirlik olarak terk ve tahsis 
edilmiştir. Kazada gelirlerin dağlm ile ilgili olarak derli toplu bilgileri 
1522 tarihli Karaman ve Rum Eyaleti Muhasebe defterinde bulabiliyoruz. 
1522 yl itibariyle Niğde Sancağ’nn yllk hasl 1.929.222 akçe olup, 
265.451 akçelik ksm Ürgüb kazas gelirlerinden oluşmaktadr. Bu gelirin 
önemli bir ksm dirlik olarak dağtlmakta idi76.  
 
Dirlik denilince ilk akla gelen haslardr. Has; başta padişah olmak üzere, 
padişah yaknlaryla, üst düzey devlet memurlarna tahsis edilen, geliri 
oldukça yüksek dirlik çeşididir. Ürgüb kazas gelirlerinden bir ksm da 
padişah hass ve mirliva hass olarak tahsis edilmiştir. 1522 yl itibariyle 
Ürgüb kazas gelirlerinden 11.235 akçelik ksm padişah hass olarak 
ayrlmakta idi. Bu gelir şu hasllardan oluşmaktadr: 
 
- Ürgüb kasabas merkezi cemaatlerinin hâslat, 
- Ürgüb Yayalu Cemaati hâslat, 
- Ürgüb Eşeklü Cemaati hâslat, 
- Evlad- Kemal ve Evlad- Ömer Cemaatleri haslat, 
- Madyan karyesi hâslat, 
- Tuzla karyesi hâslat ki öşrünün sülüs hissesi vakf olup geri kalan ksm 

ve örfiyyesi hassa ayrlmştr, 
- Uçhisar nahiyesi Musa mezras hâslat77. 
 
Ürgüb kazas hâslatndan Niğde mirlivas hass olarak tahsis edilen ksm 
ise 13.728 akçedir. Mirliva hassnn hasllar da şunlardr: 
 
- Ürgüb kazas (Uçhisar nahiyesi) Eviri karyesi hâslat, 
- Ürgüb kazas (Uçhisar nahiyesi) Ortahisar karyesi haslat78. 
 
Ürgüb kazas gelirlerinin 30.408 akçelik ksm ise Karahisar- Develi kalesi 
mustahfzlarna dirlik olarak tahsis edilmiştir. Bu tahsise söz konusu olan 
haslar ise; Babayani, Kavak, Ak(a)-köy, Başköy, Çavuş-ini, Mimeson, 

                                                 
76 İstanbul Başbakanlk Arşivi 387 numaral Karaman Eyaleti İcmal Defteri (TD 387), s 178–
182. 
77 TD 387, s 178. 
78 Ayn yer 
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Girace ve Maz köyleri ile Koz-in, Karşu-oba ve Göreme mezralarnn 
hasllardr79. 
 
Bunlarn dşnda 189.243 akçelik gelir de “zeametha ve tmarha- sipahiyan” 
olarak tahsis edilmiştir. 
 
Ürgüb kazas gelirlerinden vakf olarak terk ve tahsis edilen ksm ise 20.837 
akçedir ki, bunlarn bir ksm baz köylerin malikane hisseleridir. Malikane 
gelirleri vakf olarak tahsis edilen köyler; Boyalu, Batla, Akca-şehir, 
Sinason, Af(v)anos ve Eneğidir. Bunlarn dşnda 3 mezra ve 10 zeminin 
gelirleri vakf olarak tahsis edilmiştir80.    
 
Bu köylerin malikane haslatnn terk ve tahsis edildiği vakflar da şunlardr: 
- Ürgüb Camii, 
- Ecza-y Tanrvermiş Ağa, 
- Damsa Camii, 
- Sultan Alaaddin Vakf, Şarab-salar Han, 
- Sultan Turasan Vakf, 
- Ecza-y Uzun-Şaml(?), 
- Konya İbrahim Bey İmareti. 
 
 

                                                 
79 TD 378, s 181. 
80 TD 378, s 182. 
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METİN 

 Aşağdaki gazel Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinden 
alnmştr.  Mecnûn    dilindendir. 

 
Küfr-i  zülfün rahneler salal îmânmza 
Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânmza 
 
Seni görmek müteazzir görünür şöyle ki eşk 
Sana baktkça dolar dîde-i giryânmza 

 
Cevri çok eyleme kim olmaya nâ-geh tükene 
Az edip cevr ü cefâlar klasn cânmza 

 
Eksik olmaz gammz bunca ki bizden gam alp 
Her gelen gaml gider şâd gelip yanmza 
 
Var her halka-i zincirimizin bir ağz 
Muttasl vermeğe ifşâ gam- pinhânmza 
 
Gam- eyyâm Fuzûlî bize bîdâd etti 
Gelmişiz acz ile dâd etmeğe sultânmza 

 
 
VEZNİ: fe’ilâtün (fâ’ilâtün)/ fe’ilâtün/ fe’ilâtün /fe’ilün (fâ’ilün) 
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FUZÛLÎ’NİN GAZELLERİNDEN BİRİ ÜZERİNDE 
BİR TAHLİL DENEMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Serhan Alkan İspirli 
Atatürk Üniversitesi Kâzm Karabekir Eğitim Fakültesi 
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ÖZET 

Bu çalşmada, Fuzûlî’nin, “Küfr-i  zülfün rahneler salal imânmza /  Kâfir 
ağlar bizim ahvâl-i perîşânmza” matlal gazeli tahlil edilmeye çalşlmştr. 
Tahlilde, her kelime birer matematiksel küme olarak düşünülüp, kelimenin divan 
geleneğinde çağrştracağ anlamlar bu kümenin elemanlar olarak 
değerlendirilmiştir. Bu yöntemle anlam katmanlarna ulaşlmaya çalşlmştr.  

Anahtar kelimeler: Fuzûlî, gazel, divan, tahlil 

ABSTRACT 

AN ASSAY DISSERTATION ON ONE OF THE GAZELS OF FUZÛLÎ 

In this study, Fuzûlî’s gazel of which beginning couplet was “Küfr-i  zülfün 
rahneler salal imânmza /  Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânmza” was tried to 
assay. Every word was considered as a mathematical cluster and the word’s 
meanings that evoke the implications of Divan convention was evaluated as the 
members of this cluster. By this method, it was tried to achieve the meaning layers. 

Key words: Fuzûlî, gazel, divan, dissertation 
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İNCELEME 
Aşk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divan şairi, ifade ettiği aşkn mecâzî, beşerî, ilahî olma durumu ile 
ilgili bir ipucu vermiyorsa üç aşktan herhangi birinin söz konusu edilmesi 
%33 lük bir ihtimaldir.  Fuzûlî’nin bu gazelinde de herhangi bir ipucu söz 
konusu değildir. Bu gazeli her üç aşk için eşit ihtimalle (%33) 
değerlendirmek durumundayz 

1.Küfr-i  zülfün rahneler salal imânmza 

   Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perîşânmza 

 “Saçnn siyahlğ imanmza zararlar verdiğinden beri bizim 
perişan halimize kâfir (bile) ağlar”. 

küfr (a.i.) 1. Allah’a ve dine ait şeylere inanmama, Cenâb- Hakk’a ortak 
koşma 2. dinsizlik, imanszlk 3. İslam dinine uymayan inanşlarda bulunma 
4. Nankörlük 5. Sövüp sayma, fena, kaba söz söyleme 6. Örtme ve gizleme1 

küfr-i zülf: Zülfün karalğ2 

                                                 
1 Ferit Devellioğlu, Osmanlca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydn Kitabevi,  Ankara 1982, 
ilgili madde 
2  a.g.e. ilgili madde 

AŞK

33%

33%

33%

1%

MECÂZÎ AŞK BEŞERÎ AŞK
İLAHÎ AŞK İPUCU

 
 

4 
 
zülf (tas) Hiç kimsenin ulaşamadğ gaybi hüviyet, Hakk’n zât ve künhü. 
Karanlk (siyah saç) nasl meçhul ise Hakk’n zât da öylece meçhuldür. 3 

kâfir (a.i.) 1. Hakk’ tanmayan, bilmeyen 2. Allah’n varlğna ve birliğine 
inanmayan 3. Küfreden, küfredici 4. İyilik bilmeyen, nankör4 
 

iman (a.i) İnanma, inanç. İslam dinini kabul veya tasdik etme. Peygamberin 
dinine kesin olarak bağlanma…. Tasavvufta iman, şeriatin gereklerini yerine 
getirdikten başka Hakk’a yönelmek ve O’ndan gayriye yüz çevirmek olarak 
tanmlanr. İmann zdd küfürdür. İman “aydnlk”, küfür “karanlk” 
anlamlarna gelir.5  

ahvâl (a.i) Oluşlar, durumlar6 

rahne (f.i.) 1. Gedik, yark, yrtk ve bozuk yer 2. Zarar, ziyan, bozukluk7 

Küfür;  örtmek, inkâr etmek manasn taşr. Kalbe ait bir sfattr. Hak 
dini inkâr etmek, gizlemek kâfirliktir. Allah’a inanmamak küfürdür, Hakk 
görmemek, görememekse imanszlk… Kelime divan şiirinde tasavvufî 
olarak “tefrika âleminin karanlğ”, “hakîki iman, kesretin vahdette 
gizlenmesi, kulun fâni olmas”8 şeklinde anlamlar taşr.  

 İman ile küfür birbirinin karşt 
kelimelerdir. İman aydnlğ, küfür karanlğ 
hatrlatr. İkinci msrada yer alan kâfir 
kelimesi yine bize divan şiiri geleneği 
içerisinde kara rengi çağrştracaktr. 
Kelime, mümin kelimesinin de karştdr. 
Araplar; “ekilen toprağ setre küfr, çiftçiye 
de kâfir derler.”9  Kelimeleri bu anlamlar 
ile düşünerek, beyti yorumlamaya çalşmak 
belki biraz zorlama olur. Ancak, rahne 
kelimesi dikkate alndğnda zorlama 
ortadan kalkar. Rahne; yrtk, ykk, kâfir 
de; ykc, yrtc demektir. Çiftçi, toprağ 
yarp yrtan kişidir. 

                                                 
3 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay. İstanbul 1991, sa.547 
4  Devellioğlu, a.g.e. ilgili madde 
5 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yaynlar, 1989, sa.255 
6 Devellioğlu, a.g.e. ilgili madde 
7   a.g.e. ilgili madde 
8  a.g.e., sa.300 
9 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatnda Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 
Ankara 1992, sa.267 

●kara 

●ykp yakan 

●sevgili 

●rakip 

●sevgilinin saç 

●ekilen toprağ 
setr eden (çiftçi) 
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KÂFİR: 

Kâfir- Zülf- Rahne- Âşk –İman ilişkisi:  

 

 

          

 

Sevgili, âşğa ettiklerinden dolay 
kâfir olarak nitelendirilir. Bu değerlendirmede 
merhametsizlik, Müslümanlara ( diğer anlam 
ile kelime slm’den geldiğine göre sâlim 
olanlara) musallat oluş, âşğ aşk şehidi 
etmesi, âşğn imann gidermesi, hileleri, 
saçlar… gibi sralayabileceğimiz pek çok 
unsurun rolü vardr. Ksaca bir kâfire ait 
bütün vasflar sevgilide mevcuttur. (Sevgili 
sâlim bir insan illetli bir hale getirir.) 

 

 

●tefrika âleminin 
karanlğ 

●hakiki imann, 
kesretin 
vahdette 
gizlenmesi 

●sevgilinin 
saçnn rengi 

●kara 

●gece 

●ekilen toprağ 
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KÜFR:                        

Kâfir (Sevgili (Beşerî- Mecâzî) / veya  Rakip): 
 

 

 Sevgilinin güzelliği Mushaf’a benzer (sözü edilen sevgilinin Hüsn-i 
Mutlak olduğu unutulmamaldr, % 33), mahallesi cennettir, Kâbe’dir. 
Neticeye baknz: Rakibin vasf kâfirliktir. Sevgili- rakip ilişkisi başlamadan 
bitmek zorundadr.  Çünkü mushaf’a el sürmek kâfirin harc değildir. Kâfirin 
cennete de, Kâbe’ye de girmesi beklenemez. 

Sevgilinin saç perişan, düzensiz, dağnk, uzun… olmas ile âşğn 
akln başndan alr, esir eder. Bu durum âşğ perişanlğa sürükler. Renk 
itibariyle de küfür kâfiri çağrştrr. 

Küfür, sevgilinin saçnn rengidir. Kelime divan şiirinde genellikle 
imanla beraber anlr. İman, sevgilinin yüzüdür 

 Sevgilinin saçlarnn, sevgilinin yüzünü örtmesi âşğ skntya 
sokacaktr. Saçn yüzü gizlemesi nuru saklamak olduğu için saç küfre isnat 
edilir. Âşğn amac; sevgilinin yüzünü görmektir, nura ulaşmaktr, gerçeği, 
gerçek güzelliği görebilmektir, fakat saç buna engel olur. Saç kesret, yüz 
vahdettir. Kâfirin merhametsizliği malumdur. Sevgili, kâfirden de 
merhametsizdir. Âşğn durumu kâfiri bile üzüntüye boğacaktr. Zülf ise 
sevgiliye ait olmas hususiyetiyle snrsz bir merhametsizlik örneği sergiler, 
kâfirden de merhametsiz olduğunu defalarca ispatlar. 

 Âşk, manevi güzelliklere ulaşmak üzere çaba sarf ederken, maddi 
güzellikler ona engel teşkil etmektedirler. O, mutlak güzelliğin peşindedir. 
Bu arzusu daimidir.  
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 Kâfir, küfr kelimesinin ism-i failidir. Ancak burada ayn beyitte yer 
almasna rağmen küfr ve kâfir ayn kişiyi (sevgiliyi) işaret etmiyor. Küfür, 
beyitte sevgiliye ait bir unsurdur, kâfir ise âşk ve sevgili dşndakilerdir. 
(Uzak bir ihtimalle sevgili kast edilmiş olsayd, âşğn düştüğü durum 
sevgiliyi bile ağlatacak cinsten olacakt.) Küfr-i zülf imanda yarklar 
(rahneler) açyor. Kâfir ise âşğn imannn bozulduğuna üzülüyor! Kâfirin, 
âşğn bu duruma düşmesine üzülmesi hayli ilginç bir durum arz eder. 

 

 
ZÜLF                      ÂŞIK 
 

Zülfün oluşturacağ bütün bu skntlarn hedefinde âşk 
vardr.
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Şair; küfr, iman, kâfir sözleriyle tenasüp, iman ve küfür kelimeleri bir tezat,  
küfr ve kâfir kelimeleriyle de iştikak yapmştr. 

 
 
2. Seni görmek müteazzir görünür şöyle ki eşk 
     Sana baktkça dolar dîde-i giryânmza 

 

 ‘’Seni görmek güç gibi görünür. Şöyle ki, sana baktkça ağlayan 
gözlerimize (tekrar tekrar) yaş dolduğu için seni görmek imkansz görünür’’ 

 

müteazzir (a.s.) 1. Özürlü, özürlü bulunan 2. Mümkün olmayan, güç, zor10 

eşk (f.i.) Göz yaş11 

dîde (f.i.) Göz12 

                                                 
10 Devellioğlu, a.g.e. 
11   a.g.e. 
12   a.g.e. 
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dîde-i giryân: 1. Ağlayan göz 2. Gözcü 3. Göz bebeği 4 Göz ucu13 

  

 

Beyitte gözyaş gözü bir perde gibi kaplayarak âşğn sevgilisini 
görmesine engel olur. Âşk buna üzülüp zdrap çekerken, gözyaş akmaya 
devam eder. Âşğn sevgilisini görme ümidi yine imkânszlaşr. Âşk bu ksr 
döngü içerisinde iken, sevgilinin yüzünü, ‘’mutlak güzelliği’’ görmek için 
mücadelesine -sonuç ayn da olsa- devam ediyor. 

  Giryemi ol dem ki ehl-i aşka âyin ettiler 
  Dîde-i giryânm ser-çeşme ta’yîn ettiler 
veya;  

  Vâdîleri doldurmuş idi eşk-i revân 
  Ferhâd nice eylemesin dağlar mesken  
 
 
 
diyerek pek çok divan şairi, âşğn hâlinden ayn şekilde bahseder.  

Sevgiliyi görebilmek ya da görememek arasndaki müthiş çizgi 
bütün edebiyatlarda bütün âşklar etkiler. Sevgilinin yada düşmesi bile 
âşğn “ruhunun  bedenden oynamas” na sebep olur: 

 Dağlara çem düşende 

Bülbüle gam düşende 

                                                 
13  a.g.e. 
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Ruhum bedenden oynar 

Yadma sen düşende 

… 
 

 Eşk, dide, giryân, bakmak kelimeleri arasnda tenasüp  vardr. 

 

3. Cevri çok eyleme kim olmaya nâgeh tükene 

    Az edip cevr ü cefâlar klasn cânmza 

‘’Çok eziyet ve sknt çektirme, ola ki (bunlar) birden tükene (de) 
(sen) canmza az eziyet ve sknt çektiresin’’ 

cevr (a.i.)1. Hakszlk, eza, cefa, eziyet 2. (tas) Tarikat adamnn ruhen 
ilerlemesine mani olan şey14 

nâ-geh (f.b.s., zf.) 1. Vakitsiz 2. (zf) Anszn, birden bire15 

Cevr; hakszlk, zulüm, eza, sitemdir. Sevgilinin en belirgin 
özelliklerinden birisi âşğna bitmez tükenmez eziyetlerde bulunmasdr. 

  İlâc yâreme yâr eyler ise kâr eder yohsa  

  Yakar ateş gibi cânum tabîb urduğu merhemler16 

diyen âşğn duygu ve düşünceleri beytimizle örtüşüyor. Âşk için tek deva 
sevgilidir, ondan gelecek ufak bir harekettir, bu hareketin müspet ya da 
menfi olmas da önem taşmaz. Âşk çaresizlik içinde olan insandr dersek, 
âşğn halini az da olsa anlamş oluruz. 

 Bitmez tükenmez eziyetler içinde olmak âşğn kaderidir. Ancak 
sevgili, cevr ettiğinde âşğ ile alakadardr. Alakas cevir de olsa bu âşğ 
rahatlatr. Sevgilinin cevrini sona erdirmesi âşğna tegafül göstermesidir. 
Asl bu âşğ üzer. Âşk sevgiliden gelen cevre karş değildir, olamaz da… 
Cevrden şikâyeti, sevgiliye sadakatsizlik olarak düşünen âşk, böyle bir şeyi 
aklna bile getirmez. 

                                                 
14 Devellioğlu, a.g.e 
15  a.g.e. 
16 Zekâyî 
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 Eziyet ve sknt, âşk ve maşuk arasnda olan veya olabilecek tek 
alşveriştir. Bunun azalmas doğal olarak âşğ üzer. Çünkü âşk eziyet ve 
skntya alşmştr. Alşkanlklardan kurtulmak kolay değildir. Bu sevgili 
için de geçerlidir. Âşğn, sevgilinin cefa ve cevrden vazgeçmesini beklemesi 
her iki taraf için de eziyettir. Zaten böyle bir beklenti –üstelik sonunun vuslat 
olarak düşünülmesi- âşğn haddine değildir. Bu duyguyu yine Fuzûlî, yine 
en güzel söyleyişlerinden biriyle şöyle ifade ediyor: 

  Cefâ vü cevr ile mu’tâdem anlarsz n’olur hâlim 

  Cefâsna had ü cevrine pâyân olmasn yâ Rab 

Yine ayn konuda Ahmed Paşa’nn şu beyti anlmaya değer: 

  Anmaz oldun sanemâ cevr ü cefân ile beni 

  Böyle gözden mi savarsn seni cândan seveni 

Divan edebiyatnda âşğn bedeni bir mum, can da bu mumun fitili 
olarak düşünülür. Mumun işlevi yanmaktr. Yanmayan mum, işlevini 
gerçekleştirememektedir. Âşğn kaderi de mum gibi yanmak üzere 
kuruludur. Aşk yakcdr. Âşğn can mumun fitili, bedeni de mum olarak 
düşünüldüğünde âşklk âşğn cann yakar, bedenini tüketir. Ama âşklk 
işlevi yerine gelir. Âşk, cevr ve cefa olmadan yapamaz. Sevgili var olsun, 
ne ederse etsin, yeter ki âşktan el etek çekmesin. Âşğn yegâne duas budur.  
Çağdaş şairlerimizden birisi sevgilinin cevrini, cefasn her şeye rağmen âşk 
için bir ilgi olarak görüp, bu ilginin sona ermesinin âşğn en çok korktuğu 
şey olduğunu, aşk, âşğ, âşğn cann, bedenini, yanşn, tükenişini… mum 
mazmunu ile “lambada titreyen alevin üşüdüğü” şeklinde ifade ediyor: 
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Yâr  deyince  kalem elden düşüyor  

Gözlerim görmüyor, aklm şaşyor 

 Lâmbamda titreyen alev üşüyor  

Aşk  kağda yazlmyor Mihriban17 

 

 Beyitte az çok kelimeleriyle tezat ile cevr ve cefa kelimeleri ile de 
tenasüp yaplmştr. 

 
 
 
4. Eksik olmaz gammz bunca ki bizden gam alp 
    Her gelen gaml gider şâd gelip yanmza 

 “Yanmza mutlu olarak gelenler bizden gam alp gittikleri halde (yine de ) 
gammz eksilmez.” 

Yanmza gelen ve giden: 

 

 

 

  

 

 

                                                 
17 Abdurrahim Karakoç, Mihriban 
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Gam;  keder, tasa, dert…tir. Gam âşğn daimi özelliğidir. Divan 
şiirinde âşk gam yüklü olarak tasvir edilir. Âşk, sevgilisini görünce gam 
esiri olup bir keder hisseder. Bu keder hadsizdir. Bu keder, vuslat özlemi ile 
birliktedir. Âşk; gamsz olamaz, gam ister. Şöyle ki âşğn âşklk yolunda 
ne derece istekli ve dayankl olduğunun derecesi çektiği gamla ölçülebilir. 
Gam, âşğn en vefal, en ezeli dostudur. Her şeyin bir sonu vardr. Âşğ 
ayakta tutan budur. Âşk bir gün bu gam ve dertlerin biteceğine, 
tükeneceğine inanr. Gamn bitmesi vuslat hatrlatr, yaknlaştrr. Gam, 
sknt… insan olgunlaştrr. Âşk gamla o kadar iç içedir ki, artk ona 
öylesine alşmştr ki, gam âşğa zevkli bir hadise olarak görünür. Bunun tam 
tersi sevgili için de geçerlidir. Sevgili gam çektirmeye öylesine alşmştr ki, 
onun bu alşkanlktan vaz geçmesini istemek ona da eziyet olarak 
düşünülmelidir. Âşk gam ve özellikle gamn sever. Gam âşğn başna 
öyle biri getirir ki, âşğn boynu ona karş kldan incedir. Sevgiliden gelen 
her şey –ki bu gam da olsa- değerlidir. Bir başka şair: 

  Dilde gam var şimdilik lutf eyle gelme ey sürûr 
  Olamaz bir hanede mihmân mihmân üstüne18 

diyerek sürûru reddeder, tercihi gam olur. 

 Bir başka şairse: 

  Neş’e tahsîl ettiğin sâgar da senden gamldr 

  Bir dokun bin âh dinle kâse-i fağfûrdan19 

diyerek, âşğn gamnn boyutuna snr çizemediğini dile getirir. 

                                                 
18 Rasih 
19 Gelibolulu Ali 
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 Fuzûlî, bu beyitte gam dağtmaktan bahsediyor. Gamnn dağtmakla 
bitmediğini, herkese yetecek kadar çok olduğunu ifade ediyor. Bir aşk ve 
zdrap şairi olarak Fuzûlî, kişiliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. 

 Gam ve şad, gelmek ve gitmek kelimeleri arasnda tezat mevcuttur. 

5. Var her halka-i zincirimizin bir ağz 

     Muttasl vermeğe ifşâ gam- pinhânmza 

“ Gizli gammza dâima açklk vermeğe, her zincir halkamzn bir ağz 
vardr.” 

muttasl (a.s.) İttisâl eden, ulaşan, kavuşan, aralksz20 

pinhân (f.s.) Gizli21 

 Bu beyit için Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn isimli mesnevisinde yer 
alan ‘’Bu Mecnûnun Zencire Şerh-i Gamdr ve Beyân- Silsile-i Elemidir’’22 
başlkl ksmda yer alan bölümü olduğu gibi aktarmak istiyorum: 

 Sen genc-i belâda ejderhâsn 

Ser-i rişte-i mihnet ü belâsn 
 
Şerh-i gama var bin dehânn  
Deprendikçe çkar figânn 
 
Baştan ayağ delik delik ten 

Gönlündeki râz etti rûşen 
 
Ey muntazr- nazâre-i yâr 

Nazâre-i yâra bin gözün var 

 
“Sen belâ definesinde ejderha gibisin! Sknt ve belâ düğümünün 

başsn. / Gamn açklamaya bin tane ağzn var! Deprendikçe sesin çkyor! 
/ Tenin baştan ayağ delik delik! Bunlar gönlündeki srr aydnlatyor! / Ey 
sevgilinin bakşn bekleyen! Sevgilinin bakşn görmeye bin gözün var!’’ 
dedi.23 
 

                                                 
20 Devellioğlu, a.g.e. 
21 a.g.e. 
22 Mecnûnun Zincire Gamn Açklamas ve Acsnn Birbirine Bağllğn Anlatmas 
23 Hüseyin Ayan, Leylâ vü Mecnûn, Dergah Yaynlar, 1981, sa. 220 
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6.  Gam- eyyâm Fuzûlî bize bîdâd etti 

    Gelmişiz acz ile dâd etmeğe sultânmza 

“Fuzûlî, günlerin gam bize adaletsizlik etti. (Biz) sultanmzdan acz içinde 
adalet istemeye geldik”. 

bî-dad (f.i.) 1.Zulüm, işkence 2. Zalim24 

dâd (f.i.) 1. Adalet, doğruluk25 

gam- eyyâm: Zamann, devrin gam26 
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dâd bîdâd cevr acz 

SEVGİLİ ÂŞIK

 

Sevgili:  

 Sultandr 
 Gözü, gamzesi, kirpiği 

• Hançer, klç,yay, ok, keman 
 Saçlar 

• Kemend, ylan, ejderha, tuzak, kesret,…. 
 Adaletsiz 
 …. 

                                                 
24 Ferit Devellioğlu, a.g.e. 
25 a.g.e. 
26  a.g.e. 
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Âşk            

 Kuldur, köledir 
 Sultann hedefidir 
 Zulme uğrayandr 
 Her durumda sultanna karş gelmeyen, boyun 

eğmekten başka çaresi olmayandr. 
 Âşğn içinde bulunduğu durum “kâfiri bile ağlatacak 

kadar içler acsdr”dr. 
 …. 

Sultan, padişah, hükümdar… sevgilidir. Sevgilinin tac, taht, 
ordusu, ülkesi… vardr. Sultandan beklenen en önemli şey âdil olmasdr. 
Âşk da sevgiliden bunu ister. Fakat sevgili karşsnda âşk, acz içerisindedir. 
Sevgiliden adaletli olmasn istese de kulun sultana böyle bir şey teklif 
etmesi akla ve mantğa uygun düşmez. Kul kulluğunu bilecektir, ona bu 
lazmdr, sultan da kendi isteği üzere hareket edecektir, kulundan aldğ 
fikirle hareket etmesi beklenemez. Yine âşğn payna bu işten sknt ve 
keder düşecektir, başka bir şey değil. Ancak bu âşğn kaderidir. Kadere 
boyun eğmekten başka çaresi olmayan âşk kederi de, gam dolu günleri de, 
adaletsizliği de kabullenmek zorunda kalacaktr. Belli ki âşklk; gam, eziyet, 
cefa… hatta kâfiri bile ağlatacak güçlükler birikimidir… ve halas yoktur. 
Bunu yine en iyi Fuzûlî dile getirir ve şöyle ifade eder: 

  Cefâ vü cevr ile mu’tâdem anlarsz nolur hâlim 

  Cefâsna had ü cevrine pâyân olmasn yâ Rab 

 Âşğn kendisinden ve kendisine ait şeylerden bütün gazel boyunca 
“biz” olarak söz etmesi de ayrca kayda değer bir özelliktir. Bütün 
tükenmişliğine rağmen kendisini “çok” gösteriyor olmal.  
    

Sözümüzü, sadece sevgiliye tutulan âşğn değil, gölgenin bile harap 
olduğunu haykran  Hisâlî’nin şu beyiti ile noktalamak istiyoruz: 

  Hemân bir sen sanrdm kâmet-i dildâra dildâde 

  Meğer pâyna düşmüş sâyesi de olmuş üftâde 
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ÖZET 
 

İskender Fahretin Sertelli, Cumhuriyet döneminde yaşamş yazarlardan 
biridir. Tarih konusunda çalşmalar olan yazar, bu konudaki birikimlerini 
roman türüyle değerlendirmeye çalşr. Osmanl tarihini ve eski Türk 
tarihini konu alan birçok roman kaleme alr. Bu romanlarnda Cumhuriyet 
rejiminin ruhuna uygun bir tarih felsefesi geliştirir. Cumhuriyet döneminin 
önemli kültürel faaliyetlerinden biri olan Türk Tarih Tezi, birçok yazar gibi 
onu da etkiler. Asya’dan Bir Güneş Doğuyor ve Sumer Kz’n bu anlayş 
doğrultusunda kaleme alnr. Bu romanlarnda yazar, eski Türk tarihinin ilk 
yllarna uzanarak Türklerin Orta Asya’dan Mezopotamya bölgesine 
göçlerini ve yeni bir medeniyeti kuruşlarn işler. Romanlarda dikkat çeken 
en önemli özelliklerden biri, çok tanrl bir inanç sisteminin benimsendiği 
bu çağda, insanlarn kuraklktan kurtulmak, savaştan korunmak, galip 
olmak, uğursuzluğu defetmek gibi konularda kutsal saydğ güçlere kurban 
takdim etmeleridir. Biz bu yazda romanlardan hareketle bu konuyu 
işlemeye çalşacağz. 
 
Anahtar Kelimeler: İskender Fahrettin, Sertelli, tarih, roman, kurban, Türk 
Tarih Tezi. 
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SUMMARY 
 
SACRIFICE OFFER IN NOVELS OF ISKENDER FAHRETTIN 
SERTELLLI UNDER THE INFLUENCE OF TURKISH HISTORY 
THESIS 
 
İskender Fahrettin Sertelli is one the Republican period writers. The writer, 
who has studies in field of history, tries to make use of his experiences 
through novel genre.  He writes many novels on Ottoman history and 
ancient Turkish history. In these novels he develops a historic philosophy 
in accordance with the spirit of Republican regime. Turkish history thesis, 
which is one of the most important cultural activities of Republican period, 
influences İskender Fahrettin Sertelli, as it has influenced many other 
writers. The novels “Bir Güneş Doğuyor” and “Sumer Kz” were written 
in line with this conception. In these novels the writer traces back to early 
years of Turkish history and analyses the migration of Turks from Central 
Asia to Mesopotamia region and foundation of a new civilization. One of 
the most interesting characteristics of his novels is sacrifice offer of people 
to the powers that people consider as holy with the aim of getting rid of 
drought, protection from war, being victorious, and eradication of evil in an 
era of polytheism. 
 
Key Words: İskender Fahrettin Sertelli, history, novel, sacrifice, Turkish 
History Thesis. 
 

 
Türk edebiyatnn unutulmuş simalarndan olan İskender Fahrettin 

Sertelli (1895-1943), daha çok tarih ve savaş konulu romanlar kaleme almş 
bir yazardr. Bizans’n Son Günleri (1930), İstanbul’u Nasl Aldk? (1930), 
Deliler Saltanat (1931), Telli Haseki (1932), Barbaros’un Ölümü (1937) 
adl romanlarnda Osmanl tarihinin yükseliş ve duraklama dönemlerine 
uzanan Sertelli, bu eserlerinde Fatih Sultan Mehmet, Sultan İbrahim, 
Barbaros Hayrettin Paşa, Telli Haseki gibi Türk tarihinin farkl kişilerini 
canlandrmştr. İskender Fahrettin, Cumhuriyet dönemi Türk Tarih 
Tezi’nin1 etkisiyle yazdğ Asya’dan Bir Güneş Doğuyor (1933) ve Sumer 

                                                 
1 Atatürk, Cumhuriyet’i kurduktan sonra yeni devleti sağlam esaslara bağlamak ve 
yeni anlayş oturtmak için büyük bir kültür faaliyetine girişti. Bu cümleden olarak 
tarih, devrin en önemli kültürel uğraşlarndandr. Mustafa Kemal, bu konuyla bizzat 
ilgilenir. Onu tarihe yönelten nedenlerin başnda Avrupallarn, Türkleri ‘sar rk’tan 
sayarak onlar uygar bir ulus olarak görmemeleri tezidir. Atatürk bu iddiaya karşlk 
olarak çok kapsaml bir araştrma başlatmştr. Afet İnan, Atatürk’ün tarih 
çalşmalarna ağrlk verdiği olay ve zaman şöyle belirlemektedir: 
“1928 ylnda Franszca yazlan coğrafya kitaplarndan birinde Türk rknn Sar 
Irk’a mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci (secondaire) snf bir insan 
tipi olduğu yazlyd. Kendisine (Atatürk’e) gösterdim. Bu böyle midir? dedim. 

 3

Kz (1933) romanlarnda da Türk tarihinin ilk çağlarna kadar gider. 
Kabileler aras çekişmeler, Çinlilerle yaplan mücadeleler, bireysel aşk 
ilişkileri gibi konularnn yannda mitolojik unsurlarn öne çktğ bu 
romanlarda, zaman zaman eski Türklerin tanrlara, kutsal nesnelere 
kurbanlar takdimine de yer verilmiştir. Biz bu makalede ad geçen 
romanlarda kurban takdimi konusunu incelemeye çalşacağz. Ancak buna 
geçmeden önce konuyla ile ilgili birkaç söz söylemek ve romanlardan ksaca 
bahsetmek istiyoruz. 

Kurban, dinî terminolojide Allah’a yaknlk sağlamak, yani ibadet 
amacyla belli vakitte belirli cinsten hayvanlar kesmeyi ve bu amaçla 
kesilen hayvan ifade eder. İslâm öncesi dinlerde kurban ise; “tapnlan 
tabiatüstü varlk veya varlklara yaknlaşma, şükran duygularn ifade etme, 
bir şey isteme ya da günahlara kefaret olmas gibi niyetlerle sunulan varlk 
ve nesnelerdir Tabiatüstü bir güce sunulan nesneler genel anlamda takdime 
ad verilirken kurban kesilmesi özellikle öldürme veya boğazlama yoluyla 
sunulanlar için kullanlmaktadr”2. 

Antikçağ Yunan düşünürlerinden Theophratus, kurbanlar, ‘övgü 
kurbanlar’, ‘teşekkür (şükran) kurbanlar’, ‘dilekte bulunma, rica 
kurbanlar’ ve ‘ölülerin ruhlarna sunulan kurbanlar’ şeklinde snflara ayrr. 
Edward Burnett Tylor da günümüz antropoloji kaynaklarna dayanarak 
hazrladğ Primitive Culture adl iki ciltlik çalşmasnda kurban, doğaüstü 
gücün lütfunu güvence altna almak ve onun düşmanlğn en aza indirmek 
maksadyla doğaüstü güçlere sunulan özgün bir hediye olarak değerlendirir. 
Tylor’un kuramna göre başlangçta doğaüstü güçlere sunulan kurban 
takdimi, daha sonra tanrlara hediye sunulmasyla kutsallaştrlmş bir 
geleneğe dönüşmüştür. Bundan sonraki basamakta, insann tanrya ait 
olduğu düşüncesi gelişmiş ve uzun bir zaman dilimi içinde basit hediyenin 

                                                                                                                   
-Hayr, olamaz! Bunun üzerinde meşgul olalm, sen çalş, dediler” (Afet İnan, 
“Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten, c. III, 1 Nisan 1939, s. 243-246 (bkz. Büşra 
Ersanl Behar, İktidar Ve Tarih, İst. 1992, s.126; Prof. Dr. Kemal Balkan, “Atatürk 
Ve Tarih Bilimi”, Milli Kültür, nr. 11, Nisan 1981, s. 4). 
Atatürk, söz konusu yllarda, Türkiye’de ilk uygarlğn nasl ve kimler tarafndan 
kurulduğunu, Türklerin cihan tarihindeki yerini ve medeniyet tarihine hizmetlerini, 
onlarn Anadolu’da var oluşlarnn gerçek sebeplerini araştrmaya koyulur (Balkan, 
age., s. 4). 
Afet İnan, Türk tarihinin bütün yönleriyle araştrlmas; çağmzn bilimsel kantlarla 
ortaya konulmas için kendilerine her şekilde oldukça büyük destek sağlayan 
Atatürk’ün Türk tarihi konusundaki düşüncelerini şöyle açklar: 
“Türk kavmi Orta Asya’dan sonra, çeşitli coğrafi bölgelere yerleşmiş ve türlü adlar 
altnda devletler kurmuşlardr. Bu devletlerden her biri zamana ve coğrafî bölgesine 
göre, bir medeniyete sahip olmuştur. Bu bilgileri sadece siyasî, askerî tarih yönü ile 
değil, medeniyet unsurlar ile meydana çkarp incelemek ve tarih tenkidinden 
geçirmek gerekir” (Prof. Dr. A. Afet İnan, Tarihten Geleceğe, Ank. 1973, s. 11). 
2 Ahmet Güç, “Kurban”, Türkiye Diyanet Vakf İslâm Ansiklopedisi, c. 26, Ankara, 
2002,  s. 433-435 
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yerini, insann kendisini kurban olarak sunmasna kadar varmştr. Kurbann 
kökenini totemik kültte bulan W. Robertson Smith ise kurbann zaman 
içindeki değişimini şöyle özetler:  

“Başlangçta totemin kurban olarak sunulmas vardr. Totemizimden 
çkşla, insanla totemin akrabalğndan, giderek totem kurbann yerini insan 
almştr. Ancak toplumsal yaşamda bireyin yaşamn güvence altna alan 
geleneklerin ağr basmas nedeniyle insan kurban terk edilmiş, insann 
yerine çiftlik hayvanlarnn kurban olarak sunulmas gündeme gelmiştir”3. 

Eski Türk boylarnda kurban diğer milletlerde olduğu gibi ilk başlarda 
doğaüstü güçlere sunulurdu. İnan, kurbanlar ‘kanl’ ve ‘kansz’ olmak üzere 
iki grupta toplar ki bu ayrm diğer milletler için de geçerlidir. Ancak 
Türklerin dağnk yaşam biçimlerine sahip olmalar dolaysyla kurban 
takdimlerinin yörelere göre farkllklar göstermiştir. Kanl kurbanlar içinde 
at, deve, koyun, keçi gibi hayvanlar kesilerek takdim edilir4. İnsan kurban 
ise Türklerde bulunmaz. V. Eberhard, insan kurbannn Türkler tarafndan 
yasaklandğn söyler5. Göktürk çağ ile ilgili hiçbir kaynağn Göktürklerde 
insan kurban edildiğine dair en ufak bir açklama yapmadklarn belirten 
Ögel ise, Çin kaynağna dayanarak aktardğ bir efsanede Göktürklerin 
dedelerinde insan kurbanndan bahsedildiğini fakat bunun da Türklerin çok 
eski, belki de tarihten önceki âdetlerinin bir yanks olduğunu kaydeder6. 
Bekki ise “Türk Mitolojisi’nde Kurban” adl makalesinde, konuyla ilgili 
örnekler vererek Türklerde insan kurban etme olaynn Göktürklerden önce 
var olabileceğini söyler7. 

İncelediğimiz romanlarda kurban takdimi, tarih öncesi ve Sümerler 
çağna kadar uzanmaktadr. 1933 ylnda yazlan Asya’dan Bir Güneş 
Doğuyor romannda8, Milâttan önce sekizinci yüzylda Baykal kylarnda 
yaşayan Türk kabilelerinin hayatlar konu edilir. Bireyler arasndaki aşklar, 
Türklerin kendi aralarnda ve Çinlilerle çekişmeleri, kuraklklar sebebiyle 
yaplan göç hazrlklar romanda geçen olaylardan bazsdr9. Baygöl (Baykal 
Gölü) civarnda başlayan ve genellikle bu bölgede gelişen olaylar, bir ara 
savaş sebebiyle Çin snr ve içlerine kadar genişler. Göç sebebiyle Türkler 

                                                 
3 Ersin Baylançiçek Sayg, “Kurban ve Kanl Kurban Ritüelleri”, http: // 
www.turkstudent.net / art / 3307 
4 Ersin Baylançiçek Sayg, a.g.e. 
5 Selahattin Bekki, “Türk Mitolojisi’nde Kurban”, Akademik Araştrmalar, Yl: 1, 
Say: 3, Kş 1996, s. 26-28 
6 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. 1, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998, s. 569-
570. 
7 Bekki, a.g.mak. 
8 İskender Fahrettin Sertelli, Asya’dan Bir Güneş Doğuyor, İst. 1933, 272 s. 
(İncelemede bu baskdan yararlanlmştr). 
9 Geniş bilgi için bkz. Zeki Taştan, Türk Edebiyatnda Tarihî Romanlar (Türk 
Tarihi İle İlgili, 1871-1950), İ.Ü. Sos. Bil. Enst. Yaymlanmamş Doktora Tezi, 2 c., 
1330 s. 
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yüzünü Mezopotamya bölgesine doğru çevirirler. Romann ana temasn da 
oluşturan bu göçle Türkler Asya’dan bir güneş gibi başka bölgelere doğacak 
ve medeniyeti de beraberinde götüreceklerdir. Gidecekleri yön Dicle-Frat 
kylardr. Sümer medeniyetinin doğuşuna doğru yola koyulmuşlardr.  

İskenden Fahrettin’in diğer roman Sumer Kz (1933) ise;10 Asya’dan 
Bir Güneş Doğuyor’un devam niteliğindedir11. Yazar, romanda tarihin en 
eski medenî milletlerinden saylan ve tarihin onlarla başlatldğ Sümerleri 
konu alr. Mezopotamya bölgesinde yaşayan ve eski yakn doğunun en iyi 
bilinen haklarndan olan bu kavim, yazy icat etmeleriyle de bilinir.12 Sümer 
Kz’nda kuraklklar sebebiyle Mezopotamya’ya göç eden Türklerin burada 
Sümer medeniyetini kurmalar anlatlr. Romanda Sümerlerden başka 
Msrllarn hayatlarndan baz kesitler sunulur. Romandaki zaman; “Yedi 
bin sene evvel Dicle-Frat sahillerinde büyük bir medeniyet yaratan 
Sümerliler devrine ait” şeklinde kitabn kapağnda verilir. “Bu naçiz eser, 
büyük dâhiye ebedî minnet ve tazimlerimin ifadesidir.” diye Atatürk’e ithaf 
edilen romanda yazar, eserin kaleme alnş gerekçesini şöyle açklar: 

“Türk tarihinin ana hatlar çizilirken, Sümer medeniyetinin son 
günleri ile Türkiye Cumhuriyetinin ilk günleri arasnda büyük bir benzeyiş 
gördüm. Büyük Gazi, yirminci asrda Cumhuriyet Türkiye’sini nasl 
yaratmşsa, yedi bin sene evvel Sümerlilerin başna da Gazi gibi bir 
halaskâr geçmiş, Sümer topraklarn düşman istilasndan kurtardktan 
başka, anavatan hudutlarn Sirtella’dan Babil ve Ninova’ya genişletmiş.. 
Dicle ve Frat kylarnda muhteşem bir medeniyet kurmuş.. Orta Asya’dan 
göç eden Türk neslini göçebelikten kurtarmş. 

Türk tarihi yaplrken, Cumhuriyet Türkiyesi banisinin meydana 
çkardğ tarihî hakikatleri halkmzn bilmesi lâzmd. 

İşte Sumer Kz bu hakikatleri Çankaya’dan halka indirdi” (s. 5). 
Yazar-anlatc kitabeler vastasyla Sümerlerle Türklerin ayn rktan 

geldiklerini ispat etmeye çalşr. Buna göre Asya’dan göç eden Türklerin bir 
bölümü Nil, bir bölümü de Frat-Dicle (Mezopotamya) kylarna yerleşerek 
yaşamaya başlamşlardr. Birinci Türk Tarih Kongresinde (1932) hararetli 
tartşmalara sebep olan Sümerler ve Msrllarn Türk olduklar tezi13, bu 
romanda aynen savunulur.  

Sümer Kz’nda mekân Sümerlilerin yaşadklar Mezopotamya 
bölgesidir. Olaylar, Sümer Türklerinin ilk yerleştikleri Sirtella civarnda 
başlar, Ninova’da (Sümerlerin ikinci merkezi) gelişir. Romann ikinci ksm, 
Msr ve çevresinde başlayarak Ninova’da sona erer.  

 
 

                                                 
10 İskender Fahrettin Sertelli, Sumer Kz, İst. 1933, 371 s. (İncelemede bu baskdan 
yararlanlmştr). 
11 Geniş bilgi için bkz. Zeki Taştan, a.g.tez. 
12S.N. Kramer, Tarih Sümerde Başlar, İst. 1998, 349 s. 
13 Büşra Ersanl Behar, İktidar Ve Tarih, İst. 1992, s. 140 
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bulmak için Bat’ya göç etmişlerdir. Vatann ve yaşadğ bölgeyi çok seven 
Tongur Han ise göçü en son çare olarak düşünür. Ancak yakc bir rüzgârn 
her şeyi kasp kavurduğunu ve insanlarn artk buna dayanamadklarn ve 
belann hzla üzerlerine yaklaştğn görünce göç etmekten başka çarelerinin 
olmadğn anlar. Tam bu srada yaşl bilge Bilgütay’n gördüğü bir rüya onu 
olduğu kadar kabilenin diğer ileri gelenlerinin de yüreklerine su serper. 
Bilgütay, Tanr’nn kendisinden kurban istediğini aktarr. Tanr, göklerin 
kzllğn sağlayacak güçlü bir kurbandan sonra Türkleri bağşlayacaktr. 
Bilgütay, rüyasn şöyle anlatr: 

“Bu sabah tanyeri ağarrken büyük Tanr’nn sesini işittim.. Beni 
çağryordu. Koştum, kulübemin kapsndan dşarya frladm. Bahçede üç 
defa alnm yere koydum, kollarm üç defa göğe uzattm. Yüzümü Tanr’nn 
temiz ve hararetli şğ okşuyordu. Bu srada kulağma bir ses çarpt. Bu ses 
Tanr’nn sesi idi: 

-Ey Türklerin en ihtiyar ve en bilgiçli adam! Git kabilene söyle… 
Onlar bu felaketten; kurutucu ve öldürücü rüzgârdan esirgeyeceğim. Fakat 
göklerin kzllğ azald. Kanl ve kuvvetli bir kurbana ihtiyacm var” (s. 
217). 

Kratllarn ileri gelenleri, Bilgütay’n rüyasn yorumlarlar. Göğün 
insan kanyla kzllaştktan sonra ölüm rüzgârnn yolunu değiştireceğine 
inanan insanlar, Tanr’y öfkelendirmemek için derhal güçlü bir kurbann 
verilmesini talep ederler. Ancak Tanr’nn istediği kurbann erkek değil de 
kadn olduğunu öğrenince tekrar ümitsizliğe kaplrlar. Çünkü bugüne kadar 
“kabile arasnda birkaç defa erkek kurban” (s. 218) verilmesine rağmen 
hiçbir kadn kurban edilmemiştir. Dişi bir hayvan bile avlamaktan korkan 
Türkler, dünyaya çocuk getiren bir varlğ öldürmenin günah olduğu 
bilinciyle bu fikre scak bakmazlar. Hiç kimsenin kurban edilecek ne kz ne 
de kars vardr. Hatta Tanr’ya on erkek kurban etmeyi bile buna yeğlerler. 
Türk erkekleri, her biri “birer kahraman doğuran veyahut birer kahraman 
kars olan” (s. 219) kadnlarnn kanlarn kendi elleriyle aktmaya cesaret 
edemezler. Fakat Bülgütay’n, yarna kadar kurban verilmediği taktirde 
yurdun yanp kavrulacağn söylemesi hükümdar endişelendirir. Bilgütay, 
kurban için kabilenin en güçlü kadn Yldz’ teklif eder. Romann en 
önemli kişilerinden olan Yldz ise bir süre önce esrarengiz ve efsanevî bir 
yer olan Altndağ’dan döndükten sonra güçlü, kuvvetli, âdeta mitolojik bir 
varlğa dönüşen, ölümsüz bir kadndr. Bilgütay’a göre o, tam Tanr’nn 
istediği gibi güçlü bir kurbandr. Bilgütay, böylece, bir süre önce kolunun 
kesilmesine sebep olan Yldz’dan intikam almann frsatn da bulur. Ancak 
Tongur Han’a göre Tanr, hiçbir yiğidin srtn yere getiremediği bu cesur ve 
ateşten ylmayan kzn kann istemeyecektir. Durumu yorumlayan anlatc-
yazar, Türk kabilelerinin tarihin dönüm noktasnda bulunduğunu ya kurban 
verip kurtulacaklarn yahut hemen diğer kabileler gibi göçe başlayacaklarn 
söyler. İhtiyar bilgenin sözüne inanan ve yurdundan ayrlmak istemeyen 
Tongur Han, Bilgütay’a boyun eğdiği anda da baz yaşl kimselerin 
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KURBAN TAKDİMİ 
 
İskender Fahrettin’in Asya’dan Bir Güneş Doğuyor ve Sumer Kz’nda 

kurban takdimi, eserlerin konusunu veya ana temlerini oluşturacak 
yoğunlukta işlenmez. Bu gelenek, bazen bir bilgi zaman zaman da insanlarn 
yaşadklarnn bir parças olarak geri plânda karşmza çkar. Ad geçen 
romanlarda kurbanlar, tanrlarla birlikte kutsal nesnelere de takdim edilir. 
Kurban takdim edilen kutsallar içinde Nil Nehri ve piramit de yer alr. Ancak 
ister tanrlara isterse nesnelere adansn romanlarda geçen eski Türklerdeki 
kurban kültürünün tanrya yaknlaşmak, onun gazabndan korunmak, 
uğursuzluğu uzaklaştrmak, zafere ulaşmak, korunmak gibi ihtiyaçlar 
çerçevesinde geliştiğini söylemek mümkündür. Kurban edilen canllar içinde 
koyun, inek gibi hayvanlarla birlikte daha çok insanlar yer alr. İnsanlar 
içinde ise kadnlarn kurban edilmesi dikkat çekmektedir. 

Her iki romanda da çok tanrl bir inanç sistemi yer alr. Bu yüzden 
kurban takdimi de doğal olarak bu anlayş çerçevesinde gelişir. Akatlar, yer 
tanrs Enhil’i benimserken, Sümerler ve Msrlar Güneş’e taparlar. Sümer 
Türkleri Güneş’in bütün insanlar, nebatat ve hayvanat koruduğuna inanr. 
Putlara da tapan bu insanlara göre Güneş hayatn kaynağdr. Bu hayat 
kaynağn kurutacak tek tanr ise Enhil’dir. Ona duyulan inanç samimiyetten 
ziyade korkudan kaynaklanmaktadr. Oysa Güneş tanrsna duyulan iman 
insanlarn içlerinden gelmektedir. Hatta Sümerler güneş rengi olduğu için 
sar renge kutsiyet atfetmişler ve onu korumak için yasalar bile tanzim 
etmişlerdir. Msr Türklerinin Tanrlar arasnda ayrca Mermer Mabut da yer 
alr. Nil’e de kutsiyet atfeden Msr Türklerinde her şehrin kendine mahsus 
kutsal bilinen hayvanlar vardr. Anlatc-yazara göre; Memfis taraflarnda 
timsaha ibadet edilir; Tanis’te arslan, öküz, koç, timsah, çakal, kedi ve 
atmaca kutsal bilinirdi. Bunlardan herhangi birine kötülüğü dokunanlar 
şiddetle cezalandrlrd.  

Ad geçen romanlarda geçen kurban takdim etme geleneğini şu 
başlklar altnda toplamak mümkündür. 

 
1. Kuraklktan Kurtulmak İçin Kadnlarn Kurban Edilmesi 
Asya’dan Bir Güneş Doğuyor’da, Türkler arasnda yaygn olan bir 

anlayşa göre kuraklktan kurtulmak, kuraklkla birlikte doğabilecek 
uğursuzluklar uzaklaştrmak için Büyük Tanr’ya (güneş ve gök) güçlü bir 
erkek kişi kurban takdim etmenin gerekli olduğu vurgulanr14. Orta Asya’dan 
kuraklk baş gösterdikten sonra birçok Türk kabilesi sulak ve verimli araziler 
                                                 
14 Mayalarda kuraklk dönemlerinde genç kz ve delikanllar, dibinde büyük 
ylanlarn ve canavarlarn yaşadğna inanlan ve kutsal saylan volkanik bir kuyuya 
atlarak kurban edilirlerdi. Aztek inanç sistemi içinde de toprağn bolluk ve 
bereketini artrmaya yönelik olarak insan kurban edilmekteydi. (bkz. Ersin 
Baylançiçek Sayg, “Kurban ve Kanl Kurban Ritüelleri”, http: // 
www.turkstudent.net / art / 3307) 
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muhalefetiyle karşlaşr. Halkn uğuru olan ve kendisini bçak kesmeyen, 
ölümsüzleşen bir kadn hangi klç kesebilecektir? Tongur Han’n muhalif 
seslere verdiği yant, Türkler arasnda farkl kurban takdimini işaret etmesi 
bakmndan dikkat çekicidir: 

“On yiğidin.. Yüz yiğidin.. Bin yiğidin klcn deneriz. Kesmezse o 
vakit vücudunu ateşte yakar ve külünü havaya savururuz” (s. 221). 

Yldz’ yakalamak için on iki kişi görevlendirilir. Yaplan plâna göre 
bunlar Yldz’ yakaladktan sonra kollarn ve ayaklarn bağlayp suyun 
başna götürecek; burada kabilenin ileri gelenlerinden bazs Büyük 
Tanr’dan (Güneş), Yldz’n kurbanlğn kabul etmesini dileyeceklerdi. Bu 
merasimden sonra önce Bilgütay, Yldz’n boynunu vuracak ve ardndan 
Kabile’nin yiğitleri Yldz’n kann suya aktacaklardr. 

Yldz, kendisini yakalamaya gelen on iki kişiyi bir hamlede yok etme 
ihtimali varken onlara hiç mukavemet göstermez. Çünkü yllardan beri 
ölümsüz yaşayan Yldz, artk bu hayattan bkmş ve ölüme hasret kalmştr. 
Ancak onun bu tevekkülüne karş çkan Güneş savaşçlarla kavga edip onlar 
püskürtür. Yldz, bunun üzerine gönüllü bir kurban olarak derenin başna 
gider. Suyun içinde gömülü bir kaya parçasna çkarak Tanr’ya dua eder: 

“Tanrm!.. Eğer yurdum ve yurttaşlarm, benim kanmn akmasyla 
felaketten kurtulacaklarsa, boynuma vurulacak bçak, bir inişte, başm 
vücudumdan ayrsn.. Ve ceylanlar bugün su içmek için dağdan dereye 
indikleri zaman, yllardan beri billur gibi saf ve lekesiz akan şu suyun 
Yldz’n kanyla kzllaştğn görsünler!” (s. 230). 

Yldz, kayann üzerinde kurban edilmeyi beklerken anlatc-yazar, 
yllardan beri Tanr’ya tutsak edilen kurbanlardan hiç birinin kannn bu 
kadar geç aktlmadğn söyler. Olay duyulduktan sonra büyük bir 
kalabalğn gelmesiyle âyine geçilir. Yldz’dan çok korkan fakat onun bir 
kurban gibi hareketsiz yatmasndan cesaret alan Bilgütay, yllardan beri 
kullanmadğ hançeriyle kurban ameliyesine başlar. Fakat ilk denemesi 
başarsz kalr. Bu defa kendisine çok keskin bir klç verilir. Klc havaya 
kaldrr ve gözünü semaya dikerek: 

“Tanrm, şu akar suyun rengini sen çabuk değiştir. Beni, büyük bir 
imanla sana bağlanan bu temiz yürekli insanlar yannda mahcup etme!” (s. 
233) dedikten sonra klcn kzn boynuna indirir.  

Bilgütay’dan sonra kabilenin birçok erkeği de benzer ameliyeyi 
yapmalarna rağmen efsanevî kza hiçbir şey olmaz. Bu arada duruma 
müdahale eden Güneş, Bilgütay’n başn hançeriyle keser. Asl kurban 
edilmesi gerekenin Bilgütay olduğunu, onun Yldz’ bahane ederek 
kendisini kurtarmak istediğini söyler. Halk bu duruma homurdansa da bir 
müddet sonra geri çekilir. 

Bilgütay’n kurban edilmesi üzerinden hayli zaman geçer. Yağmur 
yağmaya ve kuraklk yok olmaya başlar. Halk bunu Bilgütay’n kurban 
edilmesine yorar. Böylece gerek Bilgütay’n rüyas gerekse onu dinleyerek 
bir kadn kurban vermeyi kabul eden bir ksm Kratl gerekse de buna rza 
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gösteren Yldz, felaketten kurtulmak için Tanr’ya kurban verilmesi 
noktasnda birleşirler. Her ne kadar Bilge’nin kurban edilmesi fikrinde 
Bilgütay’n şahsî intikam duygular etkili olsa da ortaya çkan durum, 
Türklerin belalar uzaklaştrmak için birçok kabile erkeğini Tanr’ya kurban 
verdikleri realitesini ve bir kadnn kurban edilmesi düşüncesini ortadan 
kaldrmaz. Kurban merasiminin icrasnda da Bilge’nin kannn suya 
aktlmas eğer bu olmazsa cesedin yaklarak küllerinin havaya frlatlmas 
fikri ortaya atlr15. Ancak kurban merasimi hangi şekilde icra edilirse edilsin 
eski Türklerde Tanr’ya insan kurban etme kültürünün temelinde 
uğursuzluğu yok etmek ve Tanr’nn öfkesinden korunmak ihtiyac ağr 
basmaktadr. Kurban kültüründe halk etkileyen falc Bilgütay’a göre ise bir 
kurban vermekle bir millet kurtarlacaktr (s. 232). 

 
1.1. Savaştan Korunmak İçin Kadnlarn Kurban Edilmesi 
Sumer Kz’nda da Bilge adl genç bir kz, kendisine saldran Alaml 

bir taciri öldürür. Ölen gencin Alam Hükümdar Beklan’n yeğeni olduğu 
anlaşlr. Beklan, suçlunun teslim edilmesini istese de Sümerlilerin 
hükümdar, meşru müdafaay gerekçe göstererek Bilge’yi korur. Olay halk 
arasnda duyulduğu anda Nipur’da yaşayan yaşl bir kadnn gördüğü rüyâ, 
Bilge için büyük bir tehlike oluşturur. Yaşl kadn rüyasnda, şahinlerin ve 
kartallarn başna üşüştükleri bir ceset gördüğünü, cesedin Bilge’ye ait 
olduğunu, iki kartaln cesedi sabaha kadar yiyip bitirdiklerini anlatr. 
Nipur’un tannmş A-Su’su (falc) Koban, bunu Bilge’nin öldüreceğine dair 
bir işaret olarak yorumlar. Bu ölümün Nipur halkn refaha kavuşturacağn 
da ekleyen Koban, böylelikle savaş felaketinin giderileceğine inanr. Önce 
Bilge’yi koruyan daha sonra onun kurban edilmemesi durumunda şehre bir 
felaket geleceğine inanan Nipurlular, genç kzn Tanr Baal’e16 kurban 
edilmesi için sokağa dökülür. Bilge, Esfar adndaki bir genç tarafndan 
kaçrlr. 

Bilge’nin başna gelenler, halkn felaketlerden kurtulmak için insanlar 
kurban etmeleri fikrinde falclarn büyük bir etkisi söz konusudur. Burada 
gelenekten gelen bir kurban kesme yerine, rüyadan hareketle yorumlanan ve 

                                                 
1520. yüzyln başlarnda kuzey Türk kesimlerinde yaşayan Beltir Türkleri hâlen 
Tanr-Sema’ya kurban merasimi icra edilmektedir. Bkz. S. D. Moynagaşev, “Beltir 
Türklerinde Gök Tanrya Kurban Töreni”, Çeviri: Prof. Dr. Abdulkadir İnan, 
Makaleler ve İncelemeler, c. II, Türk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara, 1998, s. 215-
221. 
16 Romanda zikredilen Baal mabudunun öyküsü şudur: “Şehrin yeni kurulduğu 
sralarda müthiş bir frtna, bütün evleri ykmaya, bahçeleri harap etmeye 
başlamşt. Bu esnada Baal isminde saf bir köylü güneş doğarken tan yerine ellerini 
uzatarak: ‘Tanr! Artk yeter.. Frtna artk dinsin!’ diye bağrmş ve frtna derhal 
durmuştu. Nipurlular bu hadiseden sonra Baal’ tanrnn oğlu diye tanmşlar ve 
öldükten sonra da mezarn süsleyerek ona asrlarca tapmşlard” (Sumer Kz, s. 7). 
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savaştan kurtulmak için halkn hislerini tahrik eden falclarn öncü 
olduklarn görüyoruz.  

 
1.2. Galibiyet İçin Kadnlarn ve Hayvanlarn Kurban Edilmesi 
(Sumer Kz) Sümerlilerin düşman olan Alam hükümdar Beklan, 

savaştan galip ayrlmak ve zafere ulaşmak için senelerden beri taptğ 
Mermer puta kurban adamaktadr. Yllar önce Sümerlilerin sayca çok 
olduğu bir saldry püskürten Beklan, zaferi Mermer Tanr’ya atfederek 
onun önünde kurbanlar kesip eğlenceler tertip etmiştir. Yine Sümerlilerle 
karş karşya gelen Beklan, Mermer Tanr’nn önünde diz çökerek ona 
niyazda bulunur: 

“Sana yurdumun en güzel hayvanlarn, en sahhar kzlarn hediye 
edeceğim, ya mabut!. Günde yirmi okka süt veren Msr ineklerini, ikiz 
doğuran Dicle kadnlarn senin ayaklarn dibinde boğazlatp onlarn 
kanyla etraftaki zakkum fidanlarn sulayacağm, ya mabut sen bana yardm 
et.. Benim cengaverlerimi düşman taarruzu karşsnda mağlup etme! 
Yurdumu şimdiye kadar Sümerlerin istilâsndan sen korudun! Bundan sonra 
da sen koru! Bütün ümidim sendedir! Sirtella’nn başlar yukarda geçen 
mağrur zabitleri yannda beni küçük düşürürsen, seni inek sütüyle kim 
ykayacak? Ve etrafndaki çiçekleri, ikiz çocuk doğuran mukaddes analarn 
kanyla kim sulayacak?” (s. 46). 

Beklan, savaştan mağlup ayrlr. Bu yüzden adadğ kurbanlar 
kesemez. Ancak dualarndan anlaşldğna göre Milattan beş bin yl önce bir 
hükümdarn savaştan zaferle ayrlmak için Msrllarca kutsal saylan 
inekleri ve çocuk doğuran kutsal analar tanrlara kurban vermiştir. 

 
1.3. Nil Nehri’ne ve Mabetlere Sakatlarn ve Hayvanlarn Kurban 

Edilmesi 
(Sumer Kz) Sümer kraliçesi Bilge, Msrl bir kâhinle konuşmas 

esnasnda Msrllarn Nil Nehri’ne adadklar kurbanlar hakknda bilgi 
sahibi olur. Eski bir âdet olan bir inanca göre, halk her mahallenin işe 
yaramayan gençlerini kurban vermektedirler. Kendisi de sakat olduğu için 
seçilen kurbanlar arasna giren doksanlk kâhinin anlattğna göre bir gün 
Menfis’i su basmas üzerine halk suya her mahalleden bir kurban vermiştir.  

İnsanlarn nehre niçin kurban verdiklerini sorgulayan Bilge, 
Msrllarn semadan geldiğine inandklar için Nil’i kutsadklarn öğrenir. 
Kaynağ gökte olan Nil’e tapanlar, onun memnun etmek için her sene birçok 
kurban vermektedirler. Msr rahiplerinin kökleştirmeye çalştğ bu inanca 
göre her sene coşan Nil ancak birçok kurbanla birlikte teskin olmaktayd.  

Nil için ayrca Memfis şehrinin kuruluş günü olan 30 Nisan’da da 
kurbanlar adanr. Her sene tertip edilen bu merasimlerden biri de Bilge’nin 
Msr’ ziyareti esnasna rastlar. Hükümdar Tanis, bu tesadüfü hem kendisi 
hem de Bilge için uğurlu addederek merasimin daha parlak geçmesi için 
çabalar. Önce mabetler önünde Msr’ ilk kuran hükümdar Menes’in 
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ruhunun şad olmas için kurbanlar kesilip akşama kadar dualar edilir. 
Bilge’nin şerefine on öküz ve yüz koyun kan aktlr. Mabetlerin kaps 
önünde kesilen kurbanlar daha sonra Nil Nehri’ne atlr.  

Bilge’nin şerefine kesilen öküzlerin Msrllarca kutsal bilinmesi 
merasimi ayrca değerli klar. Öküz, Msrllarca kannn aktlmas günah 
olan mukaddes bir hayvandr. Fakat, Menes, Nil sahiline yerleştiği zaman on 
öküz kan aktmş ve File Adas’nda bir mabet inşa ettirmiştir. Menes’in 
File’deki mabedi inşa ederken mukaddes öküz kan aktmas, halkn inancna 
göre, Nilin coşkunluğu altnda Msr’n kaybolup gitmesini engellemiştir. 
Tanis’in Bilge’nin şerefine ayn hareketi tekrarlamas da halkn bu inancn 
kuvvetlendirmiş ve Msrllar bu hadiseden sonra Bilge’ye mukaddes 
hükümdar unvann vermiştir. Halk artk Nil’in taşmayacağna yürekten 
inanmştr: 

“Mademki Bilge’nin şerefine on mabut kan döküldü. Artk 
memleketimizin için hiçbir tehlike yoktur. Nil, asrlarca yatağnda uyuyacak 
ve Memfis’i istila etmeyecek..” (s. 186). 

Nil’e atlan kurbanlar halkn inancna göre sularda sürüklenerek 
File’de ilk kez kesilen öküzlerin yanna gitmektedir. Askerlerine emir veren 
Tanis, kurbanlarn Nil boyunca takip edilmelerini ister.  

 
1.4. Nut Piramiti’ne Kadnlarn Kurban Edilmesi 
(Sumer Kz) Msr hükümdar Tanis, Bilge’ye şehri gezdirirken yeni 

yaptrdğ bir piramit için kestirdiği kurbanlardan bahseder. Tanis, Nut adn 
verdiği ehramn temelinde dokuz kadnn kafasnn olduğunu, bu saynn da 
piramiti yaptrmaya başladğ zamanda yendiği dokuz hükümete işaret 
ettiğini söyler. Tanis, Nil Ehram’n, zaferlerinin hatras olmak üzere esir 
kanlaryla sulamştr17. 

 
1.5. Uğursuzluğu Def Etmek İçin Koyunun Kurban Edilmesi 
(Asya’dan Bir Güneş Doğuyor) Tarih öncesi çağn Türkleri baykuşu 

uğursuzluğun bir işareti sayarlar. Baykuş sesini de hayra yormayan ve bunu 
felaketin habercisi olarak gören eski Türklere göre söz konusu uğursuzluğu 
uzaklaştrmann tek yolu koyun kestirip etini kuşlara ve köpeklere atmak, 
derisini de ağaca asmaktr. Bir elçilik vazifesiyle görevlendirilen Sülün’ün 
duyduğu baykuş sesinden sonra bir koyun kestirmesi ve koyunun kann 
aktr. Ardndan etini kuşlara ve köpeklere atar. Koyunun derisini ağaca 
astrtp öyle yola çkmas bu inancn halk arasnda kökleştiğinin 
göstergesidir (s.131). 

 
 
 

                                                 
17 15. yüzyl sonlarna doğru Aztekli rahipler, bir mabedin inşasn kutsama adna bir 
haftada 7000 insan kurban etmişlerdir. (Gürbüz Erginer, Kurbann Kökenleri ve 
Anadolu’da Kanl Kurban Ritüelleri, Yap Kredi Yaynlar, İstanbul, 1997, s. 79-80. 



92 YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 93YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 12

1.6. Uğurlama Merasiminde Kurbanlarn Kesilmesi 
(Sumer Kz) Sümer Türklerinin elçisi olarak Msr’a gönderilen Uran, 

hükümdarlar Bilge için hediye edilen ve Msrllar için kutsal olarak bilenen 
bir yüzükle geri dönerken halkn sokaklara döküldüğünü ve kurbanlar 
kesildiğini görür. Uran ve beraberindekilerin atlar, şehrin kaplarnda 
kesilen kurban kanlarnn üzerlerinden geçerlerken binlerce kişinin 
kendilerini selamladklarn görürler. 

 
 
SONUÇ 
 
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün önderliğinde kurulduktan sonra 

edebiyat, tarih, siyaset, kültür gibi birçok konuda yeni bir bakş açs 
geliştirilmiştir. Tarihe ayr bir özen gösteren Atatürk, Türk tarihinin 
araştrlmas için büyük gayret sarf eder. 1932’de toplanan I. Türk Tarih 
Kongresi’nde, Türklerin en eski ve medenî bir millet olduklar, Sümer, Eti, 
Msr medeniyetlerini kurduklar gibi fikirler geniş bir platformda tartşlr. 
Türk tarihine yeni bir bakş açs getiren bu tezler, zamanla roman, şiir, öykü 
ve tiyatro gibi edebî türlerde akisler bulur. İskender Fahrettin Sertelli, 
Aptullah Ziya Kozanoğlu, Halûk Cemil Tanju, Kadircan Kafl gibi tarihle de 
yakndan ilgilenen devrin yazarlar, Türk Tarih Tezi’ni benimseyen romanlar 
kaleme alrlar.  

Türk Tarih Tezi’nin etkisiyle yazlan romanlarda kurban takdimine 
sadece İskender Fahrettin’in yer verdiği görmekteyiz. Onun Asya’dan Bir 
Güneş Doğuyor ve Sumer Kz romanlarnda Türk tarihinin ilk çağlarna 
gidilir. Tarih öncesine kadar uzanan Asya’dan Bir Güneş Doğuyor’da 
kuraklklar sebebiyle Bat’ya göçecek olan Türklerin yaşantlarndan kesitler 
sunulur. Bu romann devam mahiyetindeki Sumer Kz’nda ise Sümer ve 
Msr medeniyetlerini kuran eski Türkler konu edilir. 

Ad geçen romanlarda kurban geleneği, çok tanrl bir inanç sisteminin 
yansmas olarak ele alnr. Eski Türkler, kurbanlarn Güneş, Mermer 
Tapnak, Nil Nehri, Nut Piramidi gibi tanrlara ve kutsiyet atfedilen 
değerlere adadklar gibi baykuş sesinin uğursuzluğunu def etmek veya 
uğurlama merasimi için de adarlar. Kurban edilen canllarn başnda insan ve 
özellikle de kadnlar gelmektedir. Asya’dan Bir Güneş Doğuyor’da 
kadnlarn kurban edilmesinin Türk kültüründe yer almadğ, çocuk doğuran 
bir anay kurban vermenin günah olduğu vurgulansa da Sümerler ve 
Msrllarda kadn kurbanlar çokça geçer. 

İskender Fahrettin’in romanlarnda tanrlara, doğa üstü güçlere veya 
kutsal nesnelere takdim edilen kurbanlar içinde insan kurbanlar ve özellikle 
de kadn kurbanlarn daha çok olduklarn görmekteyiz. Elimizdeki bilgiler 
eski Türklerde insanlarn ve özellikle de kadnlarn kurban edilmediklerini 
gösterse de yazarn bu tavrn mitlerle ve efsanelerle kurguladğ 
romanlarnda hayal gücüne daha çok yer vermesiyle açklayabiliriz. 

 13

Kurgusal olarak bakldğnda ise romanlarn iyi tertip edilmediğini 
söyleyebiliriz.  
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ÖZET 
 
Türkiye'de çocuk edebiyatnn gelişmesi, bu alanda Bat’dan örneklerin 

çevirisiyle başlar. Tanzimat'tan (1839) önce sözlü edebiyat türü hakimdi. Bunlardan 
masal, bilmece, tekerleme, atasözleri, Karagöz ve Meddah biçimleri çocuklarn 
eğitim ve eğlencesine sunulurdu. Bu yönüyle Tanzimat döneminin bizde çocuk 
edebiyatnn da başlangc olduğu söylenebilir. Ayn dönem yazarlarndan Şinasi, 
Recaizâde Mahmut Ekrem  ve Ahmet Mithat Efendi tarafndan Franszca’dan 
çevrilen şiirler ve fabller edebiyatmzda ilk çocuk kitaplar olarak kabul edilir. Asl 
1960’tan sonra çocuk kitaplarnda gelişme görülür. Rfat Ilgaz, Mehmet Seyda, 
Gülten Dayoğlu) ve Talip Apaydn  bu dönem çocuk edebiyat yazarlarndan bir 
kaçdr.  

 
Toprağa Basnca, Dağdaki Kaynak, Merdiven, Biz Varz çocuk romanlar 

ile Çalgc Recep, O Güzel İnsanlar, Aloo Çocuklar, Yangn, Elif Kzn Elleri, Hem 
Uzak Hem Yakn  adl çocuk kitaplar, Köy Enstitülü öğretmen yazar Talip 
Apaydn’n çocuk ve gençlik edebiyatn oluşturur. Ad geçen eserler, gençlere yol 
gösterme, onlar bilgilendirme ve geleceğe hazrlama amacyla kurgulanmştr.  Bu 
çalşma ise, söz konusu eserlerde çocuklarn anlama ve öğrenmelerini doğrudan 
etkileyen yöntemleri araştrmay hedeflemektedir.  

 
Anahtar Sözcükler: Talip Apaydn, çocuk romanlar, öykü, öğrenme, 

gezi-gözlem, araştrma, dinleme  
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ABSTRACT 
 

Learning by means of Tour, Observation, Research and Listening in 
Talip Apaydn's Juvenile Fictions 

  

   The development of children literature in Turkey begins with interpreting 
the West’s examples in this area. Before Tanzimat (administrative reforms (1839)), 
oral literature was dominant. Among these, the forms of tales, puzzles, tongue 
twisters, proverbs, Karagöz and Meddah were presented to children’s education and 
entertainment. In this way, it can be said that Tanzimat period is also the beginning 
of our children literature. In fact,  the development in children’s literature begin after 
1960. Rfat Ilgaz, Mehmet Seyda, Gülten Dayoğlu ve Talip Apaydn  are some of 
the children’s literature authors of this period. 

     With children novels  , Toprağa Basnca, Dağdaki Kaynak, Merdiven, Biz 
Varz  and the children’s books such as, Çalgc Recep, O Güzel İnsanlar, Aloo 
Çocuklar, Yangn, Elif Kzn Elleri, Hem Uzak Hem Yakn form the author’s, Talip 
Apaydn, childhood and adolescent literature period. The books mentioned above 
are prepared (written) to direct, inform and have children ready for their future. 
Whereas This study aims to investigate the methods that directly effect the 
children’s comprehending and learning in the works in guestion. 

Key Words: Talip Apaydn, learning, story, childs’ novels, tour, 
observation, searching 

 

 

Giriş 

İnsanoğlu, doğuştan itibaren yaşamn sürdürebilmek ve bunun 
gereklerini yerine getirebilmek için birtakm davaranşlar kazanmak 
zorunluluğunu hissetmiştir. Nitekim insan davranşlarnn tamamna yakn 
öğrenilmiş kurallardr. Tam anlamyla biyolojik bir organizma olarak 
dünyaya gelen bir bebek, açlk veya susuzluğunun giderilmesi yolunda baz 
tepkiler gösterir. Başlangçta ağlamak veya el kol hareketleri gibi bilinçli 
olmayan davranşlar, çocuğun bu ihtiyacnn karşlanmasnda rol 
oynayacaksa zamanla ayn iş için çocuğun benzer bir tepki göstermesini 
sağlayacaktr. İşte bu, belki de insann ilk olarak edindiği bir öğrenmedir. 
Bebeklik aşamasnda başlayan bu öğrenme süreci, insann yaşam boyunca 
sürüp gidecektir. “İnsanlk tarihinde, eğitim kadar eski, ikinci bir faaliyet 
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biçimi gösterilemez. O, insanla ilgili temel bir dokudur”1 ve süreklidir. 
Biyolojik bir organizma olarak içine doğduğu kültürel uyarclar bütünüyle 
sürekli etkileşim halinde olan insan, kültürel çevresiyle ilişkileri neticesinde 
yeni yeni davranşlar kazanr. Birey açsndan “sosyalleşme”, “kültürlenme”; 
cemiyet açsndan ise “sosyalleştirme”, “kültürleme” süreci kesintisiz devam 
eder.2 Bireyin yaşamn idame ettirmesinde ve toplumlararas rekabetin de 
yaşanabilmesinde kaçnlmaz bir zorunluluk olan eğitim ve öğretim süreci, 
pek çok kurum ve çeşitli yöntemler araclğyla sürdürülür. Bu araçlar, 
toplumun belli yaş grubuna ait kesimlerine göre farkllk göstermektedir. Her 
toplumun edebiyatnda olduğu gibi bizim edebiyatmzda da çocuklarn ve 
gençlerin eğitiminde değişik edebî türlerden ve öğretim metotlarndan 
yararlanlmaktadr. Bu da çocuğa öğrenme, araştrma ve inceleme isteği 
kazandran; duygu ve düşünce dünyasn zenginleştiren bütün verimlerden 
müteşekkil çocuk edebiyatdr. 

 
Çocuk Edebiyat amaç kapsam ve önem bakmndan konu ile ilgili 

pek çok yazar tarafndan benzer ifadelerle tanmlanmştr. Kimine göre 
“çocuklarn anlayacağ, hoşlanp yararlanacağ biçimde hazrlanan, 
çocuklarn hayal gücünü zenginleştiren ve eğitimlerine yardmc olan bir 
edebiyattr”3 kimine göre de “çocuklarn büyüme ve gelişmelerine, hayal, 
duygu, düşünce ve duyarlklarna, zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine 
katkda bulunmak amac ile gerçekleştirilen çocuksu bir edebiyattr”4 Bu 
edebiyatn kapsamnda yazl türlerin başn ninni, mani, bilmece, tekerleme, 
masal, fabl, destan, efsane, türkü-şark, hikâye, roman, şiir, fkra, an, 
günlük, gezi yazlar, çizgi film, tiyarro, biyografi, tabiat ve fen olaylarn 
anlatan eserler çekmektedir. Buna göre, çoçuk edebiyatn, çocuk eğitim ve 
öğretiminde kullanlan yazl ve görsel basn araçlarnn genel ad olarak 
alglamak yanlş olmaz. Buna karşn, çocuk yaşn geçkin ergenlik 
dönemindeki gençlerin okuduğu eserler macera hikâye ve roman ağrlkldr. 
Gençler realist olaylardan, sert hareketlerden ve ürpertici tehlikelerden 
hoşlanrlar. Bilhassa genç kz çocuklar Pollyanna hissi hikâye ve romanlara 
eğilimlidirler.5 

 
 A. Ferhan Oğuzkan, Çocuk Edebiyat adl kitabnda çocuklara 

yönelik eserleri değerlendirirken tespitlerini bir deneysel psikolog olarak 
Profesör Özbaydar’n konu ile ilgili görüşlerine dayandrmaktadr. 
                                                 
1 Hüseyin Akyüz, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanlar Üzerine Bir Araştrma, 
MEB Yay., İstanbul 1991, s.13. 
2 Halil Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yarg Yaynlar, 7. Bsk., Ankara 1993, s.2. 
 Hüseyin Tuncer; Mehmet Yardmc;  Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Çocuk Edebiyat, Milli 
Eğitim Bakanlğ  Yay.,  Ankara 2000,s.17. 
4 M. Ruhi Şirin; Doksan Dokuz Soruda Çocuk Edebiyat; Bengisu Yay., İstanbul 1994,s.9. 
5 F. Baymur; K. Demiray; Çocuk Edebiyat Antolojisi, Milli Eğitim Basmevi, İstanbul 1961, 
s.96. 
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Özbaydar’a göre bu tür kitaplar, çocuklarn hayal âlemlerinin uyarlmasnda 
ve canlanmasnda etkilidir.  Ayrca çocuk, duygusal boşalma ihtiyacn en 
kolay kitaplarla tatmin etmektedir. Burada çocuk cesaret, iyilik, 
kahramanlk, güçlükleri yenme gibi olumlu yönlerde duygusal boşalmasn 
yapabilmektedir.6 Bu yazda eserlerinden söz edeceğimiz Apaydn’n da 
çocuklara yönelik yazdğ roman, öykü ve masal gibi edebî türlerde ayn 
görüş ve düşüncelerle belli öğretim yöntemlerini kullanarak çocuklara bir 
düzey kazandrmaya çalştğ görülmektedir. 

 
Apaydn’n Biz Varz adl eseri, 10-15 yaşlarda beş arkadaşn uzay 

boşluğu ve uzayllar hakknda kurduklar düşün romandr. “İnsanoğlunun 
başarl olmasn gerekli klan temel sebep nedir?” sorusu, çocuklarn 
cevabn aradklar asl soruyu oluşturur. Romanlarn, didaktik yönü ağr 
basan birer eser olmas bakmndan pek çok alanda aydnlatc olduğu 
söylenebilir. Çocuklar, içinde yaşadklar ancak insanlar hiç de mutlu 
olmayan kendi dünyalar ile düşünü kurduklar medenî dünya arasnda  
mukayese yoluyla bir sonuca varrlar. Amaç, kendi dünyalarnn eksik 
yanlarn tespit etmek ve buna çözüm bulmaktr. Hakikatte, dünyay hayal 
edilen huzurlu bir mekâna dönüştürmek vardr. Daha çok bilim kurgu veya 
fantastik türüne uygun görünen bu romanlarda arzulanan dünya 
resmedilmeye çalşlr. Derin yapda okunan ise, eşitlikçi ve mureffeh bir 
dünya tasavvurudur. Toprağa Basnca’da, “amac olmayan kişinin çalşmas 
da verimli olmaz” fikri etrafnda çocuklarn gelecekle ilgili bir hedef 
belirlemeleri istenir. Başka bir romann Merdiven adn taşmas, eğitimsiz 
ve dolaysyla bilgisiz kimselerin kol gücüyle hayatn idame ettiremeyeceği; 
geleceği garantiye almak için çklacak ilk basamağn  “okumak” olacağ 
fikrine dayanr. Çocuklar aramaya, çevrelerini incelemeye çağran; onlarda 
köy ve doğa sevgisini geliştirmeyi amaç edinen Dağdaki Kaynak’ta, 
“baktğn gör, gördüğünü de anla” fikrinden yola çkarak içinde yaşanlan 
dünyann tannmas; toplumdaki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel farklarn 
belirlenmesi ve buna bir çözüm yolunun bulunmas istenmektedir.  

 
Bu görüş ve düşüncelerle “çocuk kitaplar” ad altnda bir dizi eser 

veren Apaydn’n, eğitimden yoksun kalmş ya da yanlş bir eğitim 
modelinden geçmiş toplumun önünü görmesi için işe, çocuklar bilhassa 
okul ortamnda eğitmekle başlanmas gerektiğine inandğ söylenebilir.  

 

Okul ve Öğrenme İhtiyac 

Toplumlarn huzur ve refah düzeyi, sosyo kültürel ve sosyo-
ekonomik düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle toplumu oluşturan 

                                                 
6 A. F., Oğuzkan; Çocuk Edebiyat, An Yay., 7. Bsk., Ankara 2001,s.388. 
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bireylerin eğitim seviyeleri önemsenir. “Uygar toplumlar, sosyal yaşamn 
sürdürebilmek için çeşitli kurumlar geliştirmiştir. Eğitimin kurumlaşmas 
için de okullar oluşturmuştur. Ancak bu olgu, eğitim kavramn okulla 
snrlandrmak anlamna gelmemektedir”.7 Öğrenme kavramnn ilgili 
olduğu temel unsur davranştr. Davranş değişimini sağlayan faktörlerin 
başnda okul ortam gelmektedir. Sanat eğitimi de daha çok bu tür 
kurumlarda verilmektedir. Nitekim “sanat beğenisi kazandrlmamş kişi, 
Talip Apaydn’n’n ifadesiyle “insana ve topluma kapaldr. İnsancl 
scaklktan yoksundur. Kişiliğinde ister istemez büyük eksiklikler ve 
katlklar taşr. İlgileri, davranşlar ve becerileri kstldr, donuktur.”8  
Ancak eğitim süreci, yalnzca okul ortamyla ve burada elde edilen 
kazanmlarla snrl değildir. Organizmann yaptğ her türlü hareketi ifade 
eden davranş biçimleri9 farkl ortamlarda da edinilebilir. Öğrenme ve eğitim 
kavramlarnn birbiriyle ilişkisi, şu tanmdan da anlaşlabilir: “Öğrenme ya 
bir davranş değişikliğinin veya yeni bir davranşn oluşmas; eğitim ise, 
içinde yaşanlan toplumca arzu edilen davranşlarn bireylerde oluşturulmas 
sürecidir.”10 Okul dşnda ve bir öğretici olmadan da gerçekleşen pek çok 
öğrenme, bireyin toplumsal ve kültürel çevresiyle etkileşimi sonucu açğa 
çkar. Bunlarn başnda gezi, gözlem, dinleme, araştrma-inceleme, 
karşlaştrma, tartşma, örnek gösterme, folklorik unsurlardan yararlanma ve 
sunuş gibi öğrenme yöntemleri gelmektedir.  

 

Gezi Gözlem Yöntemi 

İnceleme amaçl sağlanan öğrenme yöntemi, “öğretimde gözlem”dir. 
“Belli eğitsel amaçlar gerçekleştirmek için herhangi bir olay ya da varlğ, 
önceden hazrlanmş bir plân çerçevesinde incelemek”11 demektir.  Gezi- 
gözlem ise, varlklar gerçek tabiî ortam ve şartlar içinde görmek ve 
anlamaktr. Bu yöntem, “önceden saptanan belli özellikleri öğrencilere 
kazandrmaya çalşan okul gibi maksatl öğretim kurumlar”12 
laboratuarlarnn deney üzerindeki inceleme çalşmasndan farkldr. “Gezi 
                                                 
7 Fatma Varş;  Eğitim Bilimine Giriş, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara 
1978, s.10. 
8 Talip Apaydn, Bilgiden Bilince Eğitim, Eğit-Der Yay., 1. Bsk., Ankara 1995, s.34. 
9 Halil Tekin, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yarg Yaynlar, 7. Bsk., Ankara 1993, s.2. 
10 Kamuran Çilenti, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Gül Yay., Ankara 1988, s. 13. 
11 Savaş Büyükkaragöz, Cuma Çivi; Genel Öğretim Metotlar, Öz Eğitim Yay., 7. Bsk., 
İstanbul 1997, s. 99. 
12 Tekin; age, s.7. 
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hikâye ve romanlarnda, kişilerin yaşadklar olaylar serüven tarznda 
alglanr.”13 Bu yöntemin önemi, öğrencilerin hemen bütün duyu organlarn 
kullanmasna olanak tanyacak, aktif olmalarn sağlayacak, merak 
güdülerini tatmin edecek ve böylece problem çözme becerilerini geliştirecek 
bir özelliği taşmasna dayanmaktadr. Gezi ve gözlem tekniği, öğrencilerin 
yakn çevrelerini tanmalar, okulda kazandklar teorik bilgiler ile gerçek 
yaşam arasnda ilişki kurmalar, belki de bilgileri gerçek kaynağndan elde 
etmeleri amacyla kullanlmaktadr. Ülkemizde pek çok eğitimcinin, bilhassa 
1940 kuşağ Köy Enstitüsü çkşl öğretmenlerin çocuk eğitiminde 
başvurduklar gezi gözlem metodunun, çocuklarda var olan araştrma, bulma 
ve tanma eğiliminin gelişmesine hizmet ettiği söylenebilir. Nitekim çocuk, 
daha çok gözlem yoluyla varlk ve olaylar kendi tabiî ortamlarnda plânl ve 
amaçl olarak inceleme ve tanma olanağn bulabilmektedir. Öğretimde daha 
fazla duyuyu etkileyen bir metod olarak tannan bu teknik, öğrenmeyi kitaba 
bağmllktan ve snf atmosferinden kurtarmakta, bilginin daha kalc 
olmasn sağlamaktadr. Gözlemi, dikkatin dş dünyadaki olay ve varlklara 
yönelmesi olarak tanmlayan psikoloji bilimine göre de gözleme katlan 
duyu organlarnn fazlalğ nispetinde öğrenme yaşantsnn kalclk oran 
artmaktadr.  

Bir toplumun her bakmdan gelişmesinde ve kalknmasnda, insann 
herhangi bir alanda yetiştirilerek biçimlendirilmesinde eğitimin oynadğ 
rolün önemi yadsnamaz. Köy Enstitülerinde yetişmiş öğretmen kökenli 
öykü ve roman yazarlarnn, çocuklara dönük yaptlarnda eğitici yönü ağr 
basan teknikler kullandklar gözlemlenmektedir. Onlar, okulda verilen 
bilgileri, çocuklara yakn çevrelerinde gezi-gözlem yaptrmakla pekiştirmeyi 
ön görmektedirler. Ayrca çocuklarn, herhangi bir alanda bilgi, beceri ve 
deneyime sahip kimseleri dinleyerek eşya ve tabiat hakknda fikir 
edinmelerinin önemine dikkat çekmektedirler.  

Köy Enstitülü öğretmen ve yazarlardan biri olarak edebiyatmzda 
adn duyuran Talip Apaydn’n Toprağa Basnca, Dağdaki Kaynak,  
Merdiven, ve Biz Varz  adl çocuk romanlarnda teknik açdan eğitsel ders 
gezileri olarak adlandrlan gözlem metodunu sklkla kullandğ 
görülmektedir. Bu yöntemle öğrencilerin fabrika, müze, kütüphane, çeşitli 
resmi kurumlar, köy, dağ, orman, göl gibi yerlere götürülerek oralarda 
doğrudan gözlem yapma frsatnn tanndğn, böylece onlara asl 
kaynağndan bilgi edinmelerinin sağlandğ anlaşlmaktadr. Nitekim, 
                                                 
13 Tuncer; age, s.144. 
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çocuklar, yabanc mekânlarn özelliklerini, doğal güzelliklerini, giyim kuşam 
ve yaşayş tarzlarn merak ederler. Yabanc coğrafyalara özgü ilginç olaylar 
ve önemli uygarlklar geziye ve gözleme dayanan bu tür eserlerde dile 
getirilmektedir. 

Dağdaki Kaynak’ta kentte yaşamakta olan üç çocuğun bir dağ 
köyüne düzenledikleri gezi hikâye edilmektedir. Amaç, okul çağndaki 
çocuklar araştrmaya, öğrenmeye teşvik etmek; çevrelerini incelemeye 
yöneltmek; onlarda doğa sevgisini, köy ve yurt sevgisini geliştirmektir. Talip 
Apaydn, Biz Varz’da çocuklar uzay yolculuğuna çkararak özlemi duyulan 
gelişmiş medenî bir dünyayla tanştrrken, onlara kendi dünyalarnn 
sorunlarn ve eksiklerini duyurmaktayd. Dağdaki Kaynak’ta da kentli 
çocuklar yaz tatillerinde krsal yörelere göndererek bir yandan köy-kent 
arasndaki farklara dikkatlerini çekmekte, diğer yandan da doğay daha iyi 
tanmaya ve yeralt zenginlik kaynaklarn anlamaya yönlendirmektedir. 
Çocuklar, tpk Kristof Kolomb’un deniz ötesini merak edip sonuçta 
Amerika’y keşfetmesi gibi dağlarn arkasnda bilinmedik bir şeylerin 
arayşndadrlar. On on iki yaşlarndaki Erkmen’le Aydn, kentten babalar 
tarafndan bu amaçla köye gönderilirler. Bu gezinin düşünülmesinde 
öğretmenlerinin de pay büyüktür. Onlara göre insan, henüz küçük yaşlarda 
tabiatn çetin şartlarna, yaşamn güçlüklerine alşmal, gerektiğinde karş 
koymay öğrenmelidir. Bunun için önce farkllklar merak etmeli; yeni 
şeyler bulmaya çalşmaldr. Çünkü anlatcya göre bütün yenilikler, buluşlar 
ve icatlar bir merakn ürünüdür.  

Talip Apaydn’n, çocuk romanlarna seçtiği genç karakterler 
yetenekli, azimli, çalşkan ve bu yüzden araştrmac tiplerdir. Biz Varz’da 
uzay yolculuğuna umduklar medeni dünyay bulmak için çkan Osman, Ali, 
Fadik, Ayşe ve Murat’n yerini Dağdaki Kaynak’ta Erkmen, Aydn ve 
Hüssam almaktadr. Araştrdklar mekân ayr da olsa gezi ve gözlemlerinin 
amac ayndr: İçinde yaşadklar dünyay tanmak; sosyo-ekonomik ve 
sosyo-kültürel farklar belirlemek; bu yolla daha müreffeh bir yaşam 
standardn yakalamaktr. Çocuklar aramaya, çevrelerini incelemeye 
çağran; onlarda köy ve doğa sevgisini geliştirmeyi amaç edinen Dağdaki 
Kaynak’ta olaylarn geçtiği mekân, Ankara’nn Günoluk köyüdür. Buras, 
birkaç yl önce Ankara’ya taşnan, bir apartman dairesinin bodrum katna 
yerleşmiş yoksul bir ailenin köyüdür. Kentli çocuklara bu ailenin 10-12 
yaşlarnda köylü Hüssam rehberlik etmektedir. Ancak çocuklar babalar 
tarafndan yola çkarlmaz. Amaç, çocuklarn kendi imkânlaryla ne 
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yapacaklarna karar verebilme yeteneğini ve alşkanlğn kazanmalardr. 
Köy yolu, kentli çocuklarn hiç görmedikleri dağlarn ve ormanlarn 
arasndan geçmektedir. Buras, büyüleyici bir doğa harikasndan ibarettir. 
Kentli gençler, gittikçe sklaşan ve güneşin görünmediği ormanda korkulu ve 
merakl bakşlarla ilerlerken Hüssam, alşkn olduğu yöreyi, bir bütün olarak 
tabiat, şehir yerinden daha güvenli ve rahat bulmaktadr. Erkmen ile Aydn, 
kitaplardan, görsel yaynlardan bilinçaltlarna yerleşmiş vahşi tabiattan 
korkarlar. Ay, kurt, domuz gibi yrtc hayvanlarn anszn önlerine 
çkabileceklerinden çekinirler. Oysa Hüssam, kendisini arkadaşlarnn 
ürkütücü bulduğu bu vahşi mekânn bir parças gibi hissetmektedir. 
Aralarndaki bu farkn kaynağ, hiç şüphesiz içinde yetişip büyüdükleri 
değişik mekânlardr. 

Apaydn’n yazdğ çocuk kitaplarnda öğretici rolünün yan sra 
onlar belli bir dünya görüşü doğrultusunda kanalize etme yanlşndan 
kurtulamadğ söylenebilir. Oysa edebiyat eseri, kültürel sembolleri, 
duyarlklar ile bir dünya görüşü alan içine girse de ileri sürülen fikirlerin 
şemetik-güdümlü yansmasna dönüşmemesi gerekir. Nitekim çocuk 
edebiyat üzerinde görüş belirten pek çok yazar bu konuda hemfikirdir. 
Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Edebiyat adl kitabnda “Bir düşünce veya dünya 
görüşünün hakl olduğunu, üstünlüğünü ideolojik bakmdan edebiyata 
yüklemek ve bu yazarlğ çocuk edebiyat yazarlğ ile özdeşleştirmek 
mümkün değildir”14 derken ayn konuda Gülten Dayoğlu’nun yaklaşm da 
benzerlik göstermektedir. Güdümlü ve ideolojik tercihleri ön plâna çkararak 
çocuklar için yaplan edebiyatn zararl olduğunu öne süren Dayoğlu, bu 
tehlikeye şu sözlerle işaret etmektedir: “Çocuk edebiyatnn bu etkin gücü, 
sömürüye açk olursa, gelecek kuşaklar zihnen ve ruhen  çarpk kişiler olarak 
katlabilirler aramza.”15  

Yol boyunca çocuklarn zihnini meşgul eden şey, Türkiye 
Coğrafyasnn tahmin ettiklerinden fazla büyük olmasdr. Çevreyi, 
öğretmenlerinin, “Baktğn gör, gördüğünü de anla”16 sözünü aklda 
tutarak gözlemlemektedirler. Onlar, artk okul dşnda, tabiî çevrede 
yaptklar gözlemle baş başadrlar. Köyde, kentin skc labirent temal 
ortamndan kurtulmuş olmann keyfini yaşarlar. Burada alabildiğine geniş 
bir sahada her türlü kaza riskinden uzak oynamaktadrlar. Ankaral gençler, 

                                                 
14 Şirin; age, s. 190. 
15 Dayoğlu; age, s. 406. 
16 Talip Apaydn; Dağdaki Kaynak, 2. Bask, Can Yay., İstanbul 1982, s.43.. 
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burada tanştklar köylü çocuklarla bir bilgi alşverişi içindedirler. Kentli 
gençler, köylü çocuklarn yalnzca adn duyduklar televizyonun hâlâ neden 
köyde bulunmadğn anlamakta zorlanrlar. Çok geçmeden köyde elektriğin 
de olmadğn öğrenmeleri, onlara Türkiye’de her yerin Ankara gibi 
gelişmediğini, insanlarn imkân ve yaşayşlarnn her yerde ayn olmadğn 
öğretir. Böylece yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunun farkna 
varrlar. Kentli gençler, kendilerine eşlik eden köylü delikanllarla kimsenin 
engel olmadğ meydanlarda top koştururlar, bazen de ormandaki ağaçlara 
trmanrlar. Koyun, keçi ve kuzularla bütünleşirler. Onlara göre bu zengin 
tabiatn bağrnda yoklukla varlk iç içe girmiş durumdadr. Etraf yeşil 
ormanlarla çevrili, suyu bol, havas temiz; sütü-yoğurdu şifa olan bu 
köylerin insanlar için kent, neden bir cazibe merkezi olsun? Bu soru, onlar 
için bir araştrma konusu olur.  Kaval sesini dinledikleri yüzü kararmş, eski 
püskü giysiler içindeki çobann zorlu yaşamn düşünürler. Bu gözlem, 
onlarda mevcut yaşa kadar hiç hissetmedikleri bir acma duygusunun 
yoğunlaşmasna neden olur. Burada katlanlmas güç koşullarda yaşamn 
sürdüren çoban, kuru ekmeğine katk yaptğ çökelekle karnn doyurmaya 
çalşrken, gençlerin anlaml bakşlarna hedef olur. Çobann yaşam, onlara 
insanlarn köyden kente niçin göç ettikleri sorusuna da cevap olur. Ayrca 
köylülerin yan başlarndaki koca ormanda kşlk yakacaklarn dahi temin 
etmekte zorlandklarn; devletin, ormanlar kentli zengin müteahhitlere 
kiraladğn öğrenirler. Elektriği, çeşmesi, yolu, okulu, sağlk ocağ, ekili 
arazisi bulunmayan bu insanlarn işsiz güçsüz yaşamalarna inanamazlar.  

Gençler, köyde tabiat, krsal yaşam az çok tandktan sonra birkaç 
gün öncesine kadar köye ve köylüye ait görüş ve düşüncelerinden bir hayli 
farkl bakşlara yönelirler. Köylülerin, kendi sorunlarna çözüm olmak için 
söz verdikleri halde bunu unutan pek çok aydnn, bürokratn gelip geçtiği 
sözlerinden etkilenirler. Bu ruhsal atmosfer içinde köyün ilerisindeki kayalk 
bir tepenin altndan dupduru sularn köpürerek kaynadğ noktada 
yaşlarndan beklenmeyen zorlu bir araştrmaya koyulurlar. Orada ufak bir 
gölet oluşmuş, etraf böğürtlen gürüzleri sarmştr. Merak ettikleri şey, suyun 
neden böyle köpüklenerek hava kabarcklar çkardğdr. Ayrca bu duru 
suyun ac olmasnn bir nedeni olmaldr. İçince yüzlerini buruştururlar. Bu, 
onlara bir şeyi hatrlatr. Su, babalarnn sk sk buzdolaplarnda 
bulundurduklar maden suyunu çağrştrr. Akllarna ilk gelen, aslnda bir 
gerçeğin habercisidir: “Giderken bir şişe götürürüz. Babam Ankara’da bunu 
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incelettirir. Eğer maden suyu ise, köy zengin oldu gitti, şişesi elli kuruş...”17 
diye söyleyen Erkmen’in bir de endişesi vardr: Düşündüğü gibiyse konu 
önemlidir. Ancak devlet veya açkgöz kentli zenginler haber alrlarsa 
köylüyü yararlandrmayacaklardr. Buras da yeşil ormanlarn akbetine 
uğrayacaktr. Bu yüzden işin gizlilik içinde yürütülmesi gerekir. İleride 
gerçeğe dönüşeceğinden habersiz bir hayalin içindedirler: “Yol yaplacak, su 
kamyonlar vzr vzr işlemeye başlayacak. Şişelerin üstünde ‘Günoluk 
Maden Suyu’ diye yazacak. Lokantalarda, gazinolarda millet ‘Günoluk 
Maden Suyu’ içecek”tir.18   

Yazar, bu tür gezi ve gözlem yoluyla yaplacak eğitimin önemine 
vurgu yapmaktadr. Nitekim Dursun Akçam, Avni Aytan, Ali Bozkurt ve 
Vahap Erdoğdu’yla ortak yazdğ “Devrim İçin Eğitim” başlkl bir 
makalede, eğitim sistemimizde esas alnmas gereken önceliklere 
uyulmadğn ileri sürmektedir: “Uygulanan eğitim, öğrenciye toplum 
gerçeklerine aykr, kişinin ve toplumun ihtiyaç duymayacağ bilgiler öğretir. 
Öğrenciye çevreyi tantmak, içinde yaşadğ toplumsal değerleri öğretmek 
yerine, kutuplardaki fok balklarnn hayat öğretilir.”19 Ayrca yazara göre, 
eğitim kalitesinin sosyal çevrelerdeki dağlmnda da bir adaletsizlik vardr. 
Bu yüzden eğitimsiz köylü çocuklar ile belli bir eğitimden geçmiş kentli 
gençlerin tabiata, eşyaya bakşlar farkl olacaktr. Biri  baktğ halde nesneyi 
görmez, diğeri bakar bakmaz ne gördüğünün farkndadr. Başarnn srr da 
buradadr. Romanda kentli gençler, köylünün dikkat edemediği mağarann 
içinde ve etrafnda büyük miktarda odunun kendi kendine çürüyüp gittiğini 
görebilmektedirler. Bu dikkat, onlara köylünün varlk içinde yokluğu 
yaşadğn düşündürür. Gördüklerini dikkatle değerlendirdiklerinde 
gerçekleri yakalayabilen eğitimli gençler, devlet-köylü ilişkisinde aslnda 
yazarn görüşlerine sözcülük etmektedirler. Buna göre devlet, buralar acilen 
bir hizmet programna almal, köyün kentle ulaşm bağlantsn sağlayacak 
yolu yapmal, ormanlar köylünün menfaati için hizmete sokmaldr. 
Başlatlacak böylesi bir kalknma hamlesiyle ancak köylünün cehaletten ve 
yoksulluktan kurtulmas mümkün olabilecektir. 

 

                                                 
17 Apaydn; age, s.81. 
18 Apaydn; age, s.102. 
19 Talip Apaydn;  Dursun Akçam, Avni Aytan, Ali Bozkurt, Vahap Erdoğdu; Devrim İçin 
Eğitim, Töykoy Y., Ankara 1971,s.10.  
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Karşlaştrma Yöntemi 

Talip Adaydn, kimi  zaman astronominin çocuklarn zihinsel 
gelişimindeki rolüne bilim kurgu yoluyla dikkat çekmektedir. Yazar, çocuk 
romanlarnda muhakeme - müzakere yeteneği gelişmiş belli  yaş grubundaki 
çocuklar ve gençleri gerçeğe ulaşmalar için çevrelerinde araştrma 
yapmaya sevk etmeyi vazgeçilmez bir öğretim metodu olarak görmektedir. 
Apaydn’n, eserlerinde çocuklara eşyay ve evreni öğretme, bunlara bir 
anlam kazandrma yolunda gösterdiği çabayla bilhassa yukarda ad 
zikredilen romanlar nitelikli birer kaynak haline getirdiği söylenebilir.  

 Romanlarda kişiler, içinde bulunduklar yaşam biçimi itibariyle 
tematik bir güç oluştururlar. Apaydn, çocuk romanlarn gençlere yol 
göstermek, onlar bilgilendirmek ve geleceğe hazrlamak amacyla 
kurgulamştr. Bu yüzden yazarn, çocuklar için yazdğ romanlara mekân 
olarak çok iyi bildiği köy ortamn ve kahraman olarak da yakndan tandğ 
köy çocuklarn sözü edilen amaca uygun seçtiği düşünülebilir. 

Biz Varz, on – on iki yaşlarnda beş arkadaşn uzay boşluğu ve 
uzayllar hakknda kurduğu düşün romandr. Kahramanlarn düşleri, her gün 
farkl bir boyut kazanr. İçinde yaşadklar ancak kendileri gibi kimseyi 
mutlu etmeyen kendi dünyalar ile tasarladklar medenî dünya arasnda ciddi 
bir fark vardr. Yaplan karşlaştrmada asl amaç, kendi gerçek dünyalarnn 
eksik yanlarn tespit etmek ve duyurmaktr. Hakikatte, dünyay hayal edilen 
huzurlu bir mekâna dönüştürmek vardr. Düş yolculuğu, bir gece yars, 
“uçan daire” dedikleri cinsten acayip bir taşt ile başlar. Bu taştn içinde, 
yüzleri görünmeyen “maden giysili” uzayllar vardr. Araç havalandğnda, 
içinde Osman, Ali, Fadik, Ayşe ve Murat adlarnda çocuklar vardr. Uzayda 
ilgi duyduklar mesleklerde iyice yetiştirildikten sonra geri getirileceklerdir.  

Gençler, romanda dünyadaki tüm çocuklarn temsilcisi olarak 
uzayllar arasnda yer almaktadrlar. İçlerinde, dünyal yaştlarnn düşlerini, 
özlemlerini taşrlar. Kendileri gibi onlar da yepyeni bir yaşama dahil etmek 
için bir arayş içindedirler. Amaçlar, yalnzca kendilerini kurtarmak değil, 
bütün insanlar kurtarmaktr. Hedeflerinde dünyann sorunlarna çözüm 
bulmak, bu yüzden öğrenmek ve burada öğrendiklerini, döndüklerinde 
insanlk hizmetine sunmak vardr. 

Uzay aracnda sofralar türlü doğal gdalarla donatlan gençlerin 
eğitimcileri doktor, mühendis gibi uzman kişilerdir. Bir uzayl, bu doğal 
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yiyeceklerin zekây, dolaysyla öğrenmeyi çabuklaştrdğn söyler.”20 
Burada besin değeri yüksek yiyeceklerle beslenen çocuklar, yeniden 
alndklar banyolarda vücutlarna uygulanan köpüklü bir ilaçla yetişkin birer 
genç insan görünümünü kazanrlar. 

 Gençlerin hayal dünyasndaki yolculuklarnda kullanlan ulaşm 
arac ayn zamanda bir eğitim merkezidir. Burada her birine ders  öncesi 
öğrenmeyi kolaylaştrc haplar içirilir. Murat’a ilgi alan olan edebiyat tarihi 
öğretilir: “Dünyann ilk büyük ozan Homeros’un çağ, şiir, eski Yunan, 
Roma…. Sonra diller; İngilizce, uzay dili….”21 Fadik, sanat ve ses 
eğitiminden geçirilir. Ayşe, insan sağlğ ve anatomisi hakknda 
bilgilendirilir; Ali, evreni yöneten, değiştiren, geliştiren deneysel bilgiler 
edinir; Osman ise, teknik onarm işlerini öğrenir. Orada yaşam bambaşkadr. 
Kendi dünyalarndakine benzemez. Taştlar, ya yer altnda ya da havada 
uçak benzeri küçük otobüslerdir. Bunlarla çok uzun mesafeler ksa bir 
zamanda aşlabilmektedir. Evler,  parklar, her biri sanat eseri gibidir. 
İnsanlar hep güler yüzlü ve mutludurlar. Burada yoksul kimseye rastlanmaz. 
Her yerde ve her şeyde bolluk vardr. Bütün yaplar, parklar, eşyalar henüz 
yaplmş gibi yenidir.  Gençler, “Bu dünyada yoksul yok mu?”22 diye 
sorarlar; zengin-fakir fark var m  diye öğrenmek isterler. Ne var ki, burada 
“zengin, fakir” kavram bilinmediği için sorular anlaşlmaz. Uzayllar, 
“Dünyada kimi insanlarn kazanc az olur, her şeyi alamyorlar”23 diyen 
gençlere, “Alanlar nasl rahat ediyor peki?”24 diye şaşknlklarn belirtirler. 
Uzayllarn mantklarnn kabul etmediği gençlerin gerçek dünyalar şu 
sözlerle tantlr: “Milyonlarca insan açlk çeker, çok kötü evlerde oturur. 
Çocuklar bakmszlktan ölür. Zenginlerin kl kmldamaz.”25 Buna karş 
özlemi duyulan dünya, uzayllarn dünyasdr. Oras, tek bir devlettir. Devlet 
başkan ile işçiler, çiftçiler, hamallar ayn biçim evlerde otururlar. Buna göre 
kimilerine hamal dense de bunlar gerçek dünyadaki gibi değildir. Onlarn 
işlerini makineler, robotlar yapmaktadr. Burada çocuklar, yalnz ailelerin 
değil, tüm toplumun çocuğu kabul edilir. Orada her gün saat “on-iki aras” 
okuma saatidir. Her insan en az haftada iki kitap okumaktadr. İşsiz kimse 
yoktur, eğitim mükemmeldir. Her öğretmene yedi öğrenci düşmektedir. 

                                                 
20 Talip Apaydn; Biz Varz, 2. Bask, Kültür Bakanlğ Yay., Ankara 1998, s.21. 
21 Apaydn; age, s.47. 
22 Apaydn; age, s.68. 
23 Apaydn; age, s.77. 
24 Apaydn; age. S.77. 
25 Apaydn; age. S.77. 
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 Uzayda eğitilen dünyal gençlere kendi alanlaryla ilgili kurumlar 
tantlr. Mühendis Ali, uzay araçlar yapan bir fabrikay dolaşr. Buras 
tamamen çalşanlarndr. Doktor Ayşe, kalp ameliyatnn iki dakikada 
yapldğ ve hastann ikinci gün taburcu olabildiği bir hastaneye tank olur. 
Müzisyen Fadik ise, gezdiği konservatuarda gördükleri karşsnda şok 
geçirir. Bu ilerlemişliğin, gelişmişliğin srrn öğrenirler. Her şey, uzayllarn 
mevcut kaynaklar ve insanlarn yeteneklerini akln yolunda bilimsel 
yöntemlerle kullanmalar sonucu gelişmiştir. Sonuç, yazarn öne sürdüğü 
sosyalist dünya görüşünün öğretisinden ibarettir. Burada insanlk evrene 
egemen olmuş, bireysel veya etnik bencillik ve çkarclk terk edilmiştir. 
Böylece farkl sosyal snflar ve sömürü düzenleri tarihe karşmş, insanlk 
mutlu sona kavuşmuştur. Oysa kendi dünyalar, bu anlayşn aksini 
körüklemekle meşguldür. Dünyalnn geri kalmşlğnn temelinde bu yanlg 
vardr.  

Dünyann başlca sorunlarndan biri de çevreyle ilgilidir. Oysa 
uzayllarn dünyasnda böyle bir problem yoktur. Orada akarsular, denizler, 
ormanlar, kentler tertemizdir. Sanayi bölgeleri dahil her yer mükemmeldir. 
Tüm sanayi elektrik gücüyle veya güneş enerjisiyle çalşr. Fabrikalara giren 
su artlarak ilk temizliğine kavuşturulur. Tarm arazilerinde yalnzca fabrika 
değil, tek bir ev dahi yaplmaz. Toprak, bilimsel yöntemlerle alabildiğine 
verimli hale getirilmiştir. İşlenmemiş araziye rastlanmaz. Ağaçlar, ekinler, 
çiçekler, nereye baklsa pitoresk bir tablo görünümündedir.  Kayalk yerlerde 
bile  ağaç dikilip büyütülmektedir. Evlerden uçar kamyonlarla toplatlan 
çöpler özel fabrikalarda gübreye çevrilmektedir. Ormanlarnda çeşit çeşit 
kuşlar, yrtc hayvanlar eğitilerek insanlarla yan yana zararsz yaşamalar 
sağlanmştr. Tarmdaki ilerlemişlik inanlmaz boyutlardadr. Sebzeler 
meyveler birbirlerine aşlanmakta, tohumlarn genleri üzerinde deneyler 
yaplmakta ve bundan akl almaz sonuçlar alnmaktadr. Nitekim üretilen 
portakallar, kavun büyüklüğündedir. Bunlarn tad kavununkine benzerken, 
kokusu portakal andrmaktadr.  

Çocuklarn dünyadaki sosyolojik, ekonomik ve kültürel farkllklar 
anlamak bakmndan hayal güçlerini geliştirmek ve bu konuda bilgi 
edinmelerini sağlamak amacna dönük araştrmalar Apaydn’n kimi 
öykülerinde de rastlanmaktadr. “Aloo Çocuklar”da26 zengin bir hayal 
gücüne sahip çocuklarn uzay arac içinde “dünyann iki yüz km. 
yukarsndan” Güney Amerika’nn Amazon kylarnda, Norveç kylarnda, 
                                                 
26 Talip Apaydn;  Aloo Çocuklar, 2. Bsk., Abece Yay., İstanbul 1979. 
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Sibirya’da, Orta Asya’da Çin’de, Panama kanal çevresinde, Küba’da ve 
Filistin’de yaşayan aç, susuz, perişan çocuklara seslenişi yer alr. Öyküde 
sözü edilen coğrafyalarn genel özellikleri ve buralarda yaşayan insanlar 
hakknda bilgi verilir. “Dağn Ard”nda “dağ” motifi, ülkeler arasnda çizilen 
snrlar temsil etmektedir. Aslnda öykü, bütün dünya çocuklarnn merak 
ettiği bir konuya eğilmektedir. Çocuklarn hedefi, doğup büyüdükleri 
memleketin snrlarn aşarak ötelerde yer alan farkl toplumlar, değişik 
kültürel yaplar, yaşayş biçimlerini, inançlar, gelenek görenekleri 
tanmaktr. Çocuklar, snr ötesinde nasl bir dünyann olduğunu merak 
etmektedirler. Öyküde dünya çocuklarnn düşlerinden asrlar boyu 
çkmadğ ileri sürülen bu merakn bir an önce giderilmesi istenmektedir. 
Yazar, bu öyküyle çocuklarn söz konusu duygularna tercüman olmay 
hedeflemektedir. “Düş Kuran Ali”nin kahraman, ne “Aloo 
Çocuklar”daki gibi uzay aracnda; ne “Bulut At”n kahraman Ahmet gibi 
“ak buluttan şaha kalkmş kocaman bir at” srtnda; ne de “Dağn Ard”nda 
ne olup bittiğini merak eden çocuklar gibi dünya haritasnda dolaşmaktadr. 
Onun düşlerinin mekân kendi iç dünyasdr. Ali, kendine kötülük 
edenlerden burada düş kurarak öç almakta, iyilik edenleri de burada 
ödüllendirmektedir. O, umutsuzluklardan umut çkarr. En kötü insanlar 
burada iyi kişilere dönüştürür. Amac, dünyay yaşanr hale getirmek için 
güzelleştirmektir. Ali, iç dünyasnda keşfettiği ama bir hayli uzak olan bir 
adada üzüntülerini sevince dönüştürebilmektedir. Nitekim onun varlğn 
saran bütün güzellikler burada vücuda gelmektedir. 

 

Sunuş Yöntemi  

Apaydn’n çocuk romanlarnda gezi gözlemden başka, okullarda 
bilgi aktarm için yaygn kavram ilke ve genellemelerin açklanmasnda 
kullanlan sunuş yoluyla öğretim stratejisine de başvurulmaktadr. Bu 
yöntem, aslnda öğretmenin bir konuya ilişkin verdiği bilgileri, karşsnda 
pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere iletmesi biçiminde uygulanan 
“anlatma (takrir) metodu”yla iç içedir.27 Apaydn, Dağdaki Kaynak,28 
Toprağa Basnca ve Biz Varz’da29 olduğu gibi Merdiven’de30 de her 

                                                 
27 Savaş Büyükkaragöz, Cuma Çivi; Genel Öğretim Metotlar, Öz Eğitim Yay., 7. Bsk., 
İstanbul 1997, s. 99. 
28 Talp Apaydn,   Dağdaki Kaynak, 2. Bask, Can Yay., İstanbul 1982. 
29 Talip Apaydn,  Biz Varz, 2. Bask, Kültür Bakanlğ Yay., Ankara 1998. 
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başarnn temelinde bilinçli ve programl bir çalşmann yer aldğ mesajn 
vermektedir. Bunun da eşyay ve tabiat doğru alglamaya ve kişinin ilgi 
duyduğu alanda çalşmasna bağl olduğu vurgulanmaktadr. İnsan, herkesin 
söylediği ya da söyleyebileceği şeyleri değil, kendisine özgü düşünceleri 
açğa çkararak ilgi çekmelidir. Merdiven’de Hasan’n Türkçe dersinde 
yazdğ “Merdiven” başlkl kompozisyon yazsna Mehmet öğretmenin 
yorumu kayda değerdir. Köylü çocuklar, çkmaya çalştklar hayat 
merdiveninin şehir çocuklarna nazaran kendileri için çok dik olduğunun 
farkndadrlar ama zor da olsa trmanp çkacaklarna inançlar tamdr. O 
halde başarl olmak için tek başna çalşkanlk yetmez, insann geleceğe dair 
kendisine güven duymas da gerekir. Hasan gibi bir zamanlar çocuk olan 
yazar ve sanatkarlar, bu çalşma azimleri ve kendilerine güvenleri sayesinde 
hayat merdivenini bir bir çkp mutlu sonu yakalayabilmişlerdir. Her 
mesleğin başarl adamlar, çetin uğraşlardan sonra belli bir yere 
varabilmiştir. Bir mimar kolayca mesleğinin erbab olamadğ gibi, bir 
doktor da kendisine kolayca can emanet edilebilecek seviyeye gelemez. 
Öğretmenin şu sözleri konuya ilişkin mesaj özetler mahiyettedir : “Başar, 
çalşmak ister, derin bilgi ve ciddi bir ilgi ister. Hiçbir zaman kolaya 
sapmayn, işi rastlantya brakmayn, öğrenin, öğreninceye kadar inatla 
çalşn. Başarnn gizi budur.”31 Bu öğüt, öğretme sürecinde eğitimin ikinci 
görevi olan toplumun değerlerini ve toplumsal kurallarn çocuğa doğrudan 
anlatm yoluyla başlatlmas gerektiğini göstermektedir. Kültürün aşlandğ 
bu süreç, ayn zamanda “toplumsallaşma süreci”dir. 32 

 

Dinleme Yöntemi 

 Öğrenme yöntemlerinin temelini oluşturan ana işlevlerden biri de hiç 
şüphesiz dinleme etkinliğidir. Ayn zamanda bir iletişim kurma yolu olarak 
bilinen dinlemenin, öğrenme sürecinde önemli bir pay bulunmaktadr. 
Bilinçli bir dinleyici olarak panel, sempozyum, konferans veya tartşma gibi 
kültürel etkinliklere katlmak; radyo dinlemek; tiyatro, film veya televizyon 
izlemek; yaşamn akş içinde edindiği tecrübelerle pek çok konuya vakf 
yaşl bilge kimselerin konuşmalarna ve nasihatlerine kulak vermek de bilgi 

                                                                                                                 
30 Talip Apaydn, Merdiven,  1. Bask, Öğretmen Yay., Ankara 1985. 
31 Apaydn; age, s.30. 
32 Tezcan, Mahmut ; Eğitim Sosyolojisi, Zirve Yay, Ankara 1992, s.50. 
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edinmenin bir başka yoludur. Nitekim atalarmz, “yüz dinle, bin düşün, bir 
söyle” sözleriyle dinlemenin ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Daha 
ilkokul sralarndan başlayarak öğrenci öğretmen arasndaki iletişimin 
karşlkl konuşma ve dinleme esasna dayanmas da bu yüzdendir. Çünkü 
“her iyi konuşma iki kutuplu bir muhavere, gidiş gelişli bir yoldur.”33 İyi bir 
öğrenme aktivitesinde alcnn doğru dinleme etkinliği önemlidir. Ancak bu 
dinleme, yalnz işitmeyi değil anlamay ve kavramay gerektirir. Nitekim 
belli bir amaç doğrultusunda yaplan dinleme işi, alcnn isteği ve iradesi 
dşnda gerçekleşen işitme olgusundan farkl bir etkinliktir.34 Öğretmenin sk 
sk başvurduğu öğretim yöntemlerinden biri de snfta herhangi bir konuyu, 
bir öyküyü yüksek sesle okumak ya da birine okutmaktr. Amaç, çocuklarn 
ilgi ve anlama seviyelerine uygun anlatlan konudan veya okunan yazl 
metinden öğrencilerin sebep-sonuç ilişkisini kurarak bir yargya varmalarn 
sağlamaktr. Bu yöntem, öğrencilerin  anlatlanlar dikkatle dinlemelerini 
öngörür.  Çünkü dinleyici hedef kitlenin konuya motive olmas ancak bu 
yolla sağlanabilir.  

Pek çok eğitimci gibi  Talip Apaydn da öğretmenlik yaşam 
boyunca öğrencilerin ezber yöntemiyle hareket etmelerine karş çkmş, 
bunun yerine anlamay ve kavramay esas almştr (Apaydn ve Akçam, 
1968). Çocuk romanlarna da yansyan anlayş budur. Apaydn, Dağdaki 
Kaynak’ta çok iyi bildiği köy ortamn ve yakndan tandğ köylüleri kentli 
çocuklarn bilgisine sunmaktadr. Çocuklar, önce babalarnn sonra da 
öğretmenlerinin konu ile ilgili söylediklerini dikkatle dinleyerek ön bilgileri 
edinirler. Merdiven’de çocuklarn, öğretmenlerinden dinledikleri sözler, 
gerçek yaşam anlamalarn sağlamaya yöneliktir: “Çocuklar, yaşam bir 
merdivene benzer. Bazlar için diktir bu merdiven, bazlar için yataydr. 
Hepiniz bu merdivenleri çkyorsunuz. Kiminiz zorlanarak, kiminiz düz bir 
yolda yürür gibi…”35 Öğrenciler, bu sözlerden yaşamn her aşamasnda kimi 
zorluklarla karşlaşmann normal olduğu, her mesleğin başarl adamlarnn 
çetin uğraşlardan sonra ancak belli bir yere gelebildikleri yolunda bir hüküm 
çkarrlar.  

Talip Apaydn’n kelime kadrosu ve anlatm örgüsü içinde Halk 
Edebiyatnn kendine özgü kelime dağarcğna ve anlatm motiflerine de 

                                                 
33 Nejat Muallimoğlu, Bütün Yönleri ile Hitabet, 4. Bsk., İstanbul 1994, s.45. 
34 Şerif Aktaş,  Osman Gündüz; Yazl ve Sözlü Anlatm, Akçağ Yay., 7. Bsk., Ankara 2005, 
s.247. 
35 Talip Apaydn, Merdiven,  1. Bask, Öğretmen Yay., Ankara 1985, s.29. 
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rastlanmaktadr. Çocuklarn eğitiminde önemini vurguladğ bu edebiyatn 
ürünlerine ilişkin görüşünü şu sözlerle ifade eder: “Türk halk edebiyat şiirde 
olsun, düz anlatm sanatlarnda olsun, çok zengin bir kaynaktr. Masallar, 
destanlar ve sözlü anlatm biçimleriyle ta Dede Korkut öykülerinden gelen 
bir Anadolu anlatm geleneği vardr ki, çağdaş yazn ustalarnn çoğunu bu 
kaynak beslemektedir.”36 Yllarca ilk öğretimde öğretmenlik yapan 
Apaydn’n roman ve öykülerinde masal, bilmece, oyun gibi Sözlü Halk 
Edebiyat ürünlerine ve anlatm biçimine yönelmesi, aslnda öğretmenlik 
mesleğine dayandrlabilir. Yazarn çocuklar için kaleme aldğ romanlarda 
pek çok “bilmece” örneğine rastlanmaktadr. Çocuklar eğlendirme vastas 
olarak kullandğ bu tür, “bir şeyin adn anmadan vasflarn üstü kapal 
söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmay dinleyene veya okuyana 
brakmaktan ibaret olan eğlence”37olarak tanmlanabilir. Çocuklarn 
yaşamlarnda okul öncesinden başlayarak önemli bir yere sahip olan 
tekerleme ve bilmeceler, çocuk edebiyat malzemeleri arasnda 
saylmaktadr. Anlamna pek önem verilmeyen bu türlerin çocuklar 
eğlendirme özelliği ön plândadr. Özellikle bilmeceler, çocuğun öğrendiği 
kelimelerle sentez yapmasna, bilgi ve kelime dağarcğn genişletmesine; 
böylece öğrendiği sözcükler arasnda anlam ilgisi kurmasna ve sözcükleri 
kavram olarak alglamasna yaramaktadr.38 Apaydn’n Toprağa Basnca 
adl romannda bu yaz türünün dikkat çeken örneklerinden bazlar 
şunlardr: 

“Yeraltnda sakall dede”, “Karşdan baktm hiç yok, yanna vardm 
pek çok”, “Dükkândan alnmaz / Mendile konulmaz /  Ondan tatl şey 
olmaz”, “Sardr sarkar / Düşerim diye korkar”,  “Bir küçük fçck /  İçi dolu 
turşucuk”, “Gök oğlak kökünde bağl”,  “Alaca bulaca / Eski sermiş 
yamaca”, “Kertül kertül / On iki köy ver kurtul”, “İçi bitli baş tatl.”39 

 Sözlü Halk Edebiyat mahsullerine bir yerde krsal kesimde yaşayan 
halkn, yani köylünün kaynaklk ettiği söylenebilir. Çünkü bu edebiyatn 
hemen her nevinde köylünün iç dünyasndan izlere rastlamak mümkündür. 
Eserlerini köye ve köylü çocuklarn dünyasna dayandran Apaydn, dil ve 
anlatmnda da halkn sözlü edebiyatndan mümkün oldukça 
                                                 
36 Talip Apaydn; “Halk Edebiyatndan Yararlanmak”, Yaba, 11-12 (Haziran-Temmuz 1980), 
s.3. 
37 Seyit Kemal Karaalioğlu, Türk Edebiyat Tarihi I, İnklap ve Aka Kitapevi, 2. 

Bsk., İstanbul 1980, s. 255. 
38 Ö. Ciravoğlu; Çocuk Edebiyat, Esin Yay., 2. Bsk., İstanbul 1998, s.135. 
39 Talip Apaydn,  Toprağa Basnca, 1. Bask, Arkn Yay., İstanbul 1966, s.162-165. 
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yararlanmaktadr. Köyde çetin ve uzun geçen kş aylarnda halkn durgun 
yaşayşna canllk katabilmek için bilhassa çocuklarn ilgi duyduğu zekâya 
dayal ve şiire özgü anonim halk edebiyat türünü kullanmaktadr. 
Çocuklarn katldklar eğlenceli türkü, tekerleme ve bilmece gibi Halk 
Edebiyat unsurlar, bu yaşlarda ilgi duyulan oyunun bir parças olarak kabul 
edilebilir. Yazar, çocuklar köylü yaşl kadnlarn ağzndan dinledikleri 
masal ve bilmeceler yoluyla eğlendirmektedir. Bilmeceyi soran kişi, 
cevabn alncaya kadar bu sonu uyakl kalp cümlelerle örülü metni 
okumaya devam eder: “Beri gel İstanbul. İstanbul geledursun, yüzüme 
güledursun. Karşdan kaz gelir, eti bana az gelir. Ceviz yaprağ kat kat, 
başma düşsün pat pat. Ben bal küpüne, sen katran küpüne. Şu büyük taş 
kaldrdm, seni altna daldrdm. Gel gel İstanbul, dağnla taşnla, içi dolu 
malnla mülkünle, inci yaln sözlerinle, srma saçl kzlarnla… Neyimiş, 
neymiş…” 40 Ayn zamanda yazdğ masallarla da çocuklar düşündürmeye 
sevk eden yazar, ilgi çekici bir anlatmla masal nevini kullanarak çocuklarn 
hayal güçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir Asl amaç, bir fikri, bir 
düşünceyi ortaya koymak, hicvetmek, toplumun aksak yanlarn belirtmektir. 
Bunu da Sözlü Halk Edebiyat ürünlerinden masal türü ile sergilemektedir: 
“Zamann birinde, suyu bol bir ülkede gürül gürül akan bir çeşme varmş. 
Suyu da buz gibi soğukmuş. Gelen içer giden içer, yaptrana dua edermiş. 
…”41 sözleriyle başlayan masaln dili, herkesin anlayabileceği bir sadelik 
taşr. Didaktik yönü ağr basan halk masallarnn anlatm gücünden 
faydalanan Apaydn, kimi zaman dinleyeni güldürmekte; kimi zaman da 
gerçekçi bir yaklaşmla, nükteli özelliklerle okuru veya dinleyeni 
düşündürme yoluna gitmektedir. Toprağa Basnca’da “Dev Masal” ile 
“Yanaz Hamdi” masal buna örnek gösterilebilir. 

 

Tartşma Yöntemi 

Talip Apaydn’n çocuk romanlarnda öğretmen-öğrenci etkileşimine 
dayal diyaloglara da rastlanmaktadr. Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi 
düşüncelerini söylemelerine olanak veren, görüşlerin karşlkl etkileşimini 
sağlayan ve analiz, sentez, değerlendirme becerilerinin kazanlmasna ortam 
hazrlayan tartşma yöntemine de yer verilmektedir.  

                                                 
40 Apaydn, age, s.164. 
41 Apaydn; age, s.121. 
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Yazarn romanlarda gerçekleşen gezi, gözlem ve araştrmalarda 
cevab aranan asl soru şudur : İnsanoğlunun başarl olmasn gerekli klan 
temel sebep nedir? Bu sorunun cevab, eserlerin bütünlüğü içinde dikkat 
çeken tartşmalarda arandğ zaman bunun, huzurlu ve mutlu bir yaşam elde 
etmek olduğu anlaşlacaktr. Buna göre, insanoğlunun özlemi çok yönlü de 
olsa bir bütündür. En başta yoksulluktan kurtulmay istemektedir. Köylerde 
ve kentin varoşlarnda yoksul insanlarn en büyük özlemi, oturulabilir rahat 
bir eve ve geçimini sağlayacak normal bir işe sahip olmaktr. Biz Varz’da 
Ayşe, huzurlu olmann ilk şart olarak sağlkl olmay öne sürse de, 
Osman’n konuya bakş farkldr. Bir insann belli bir sanat, hüneri yoksa 
bedenen sağlkl olmas mutluluk getirmeyecektir. Yoksulluktan 
kurtulamayacak bir insann ruhen sağlkl olmas beklenemez. Fadik ise, 
olaya kendi ilgi alan penceresinden bakmaktadr. Ona göre, iş-güç ve ev 
bark sahibi de olsa bir insan eğer sanat sevmiyorsa hiç bir güzellikten tat 
almas mümkün değildir. Bu durumda kişinin mutluluğu yakalamas söz 
konusu olamaz. Önemli olan, bir şeyde güzelliği yakalamak ve onda yaşama 
sevincini bulmaktr. Aralarndaki tartşmay toparlayan konu üzerinde somut 
örneklerle genel bir değerlendirme yapan Murat, insann ilerleyen zaman 
içinde değişken olmas gerektiğini savunur. Ona göre kişi, durmadan ileriyi, 
yeniyi aramaldr. Uygarlk durağan değildir. İnsan da her dönemde değişen 
uygarlk gibi bir tekamül evresinden geçmektedir. Bir zamanlar dünyada 
elektrik bilinmiyordu, motor gürültüsü yoktu; uçak, gemi, otomobil denilen 
vastalar hayal bile edilmezdi. Yakn bir geçmişte bile insanlar Ankara-
İstanbul arasn atl arabalarla günlerce süren bir yolculuktan sonra ancak kat 
edebiliyorlard. Oysa şimdi uçakla “krk dakika”da ulaşabilmektedir. 
Telefonla denizaşr mesafelerden saniye fark yaşamadan görüşmeler 
yaplabilmektedir. İnsan bu seviyedeki başarya onun azmi, isteği, kendine 
güveni ve aralksz çalşmas ulaştrmştr. Yeni şeyler icat ettikçe değişen 
yaşam nispetinde mutluluğu yakalamştr. Çocuklar arasnda bu yolla 
sürdürülen fikir teatisi, düşündürmeyi ve böylece bir sonuca ulaşmay 
hedeflemektedir. 

Romanda yaşamn pek çok alannda tartşma yollu fikirler ileri 
sürülmektedir. Örneğin, mutluluk için kaçnlmaz görülen şeyler -yuva, 
sağlk, sanat- birinci derecede önemsenen ve birbirini tamamlayan unsurlar 
olarak gösterilmektedir. Biri olmadan diğeri tek başna anlam ifade etmez. 
Bu durum, frnda ekmek pişirmek için un, su, tuz ve ateşin gerekliliğine 
benzer. Bunlardan biri yoksa ortaya ekmek çkmaz. Afrika’da filler tat almak 
için tuzu yüz kilometre uzaktaki kaya dağlarnda aramaya giderler. Çünkü 
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mutluluklar buna bağldr, yorulmalar bunun içindir. İnsanlarn 
mutluluklar uğruna sarf ettiği çaba da bundan farkl değildir. 

Araştrma – İnceleme Yöntemi 

Talip Apaydn’n çocuklar için yazdğ eserlerde öğretmenin 
klavuzluk rolüne vurgu yaplmaktadr. Yazara göre öğretmen yalnzca 
öğretici değil, ayn zamanda eğiticidir; yönlendirici, yol göstericidir; önemi, 
öğrencilerini araştrma ve inceleme yapmalarna olanak tanyan öğretim 
yaklaşmlarn ortaya koyabilmesine dayanmaktadr.  

Öykü kitaplar, yazarn okul yaşndaki çocuklar gezip görmeye; 
gözlem yoluyla öğrenmeye; tabiat ve eşyay araştrmaya; bu yolla yeni baz 
şeyleri keşfetmeye yöneltme çabasnn bir ürünüdür. Çalgc Recep (1970)42, 
O Güzel İnsanlar (1978),43 Aloo Çocuklar (1979),44 Elif Kzn Elleri (1981)45 
adl eserler, taşdklar bütün öykülerle insan azmini, merak, çalşkanlğ, 
araştrmay, bulmay, öğrenmeyi ve mutlu olmay öne çkaran bir tematik 
zemine oturtulmuştur. Gezi-gözlem, araştrma ve incelemenin bu 
öykülerdeki yeri birer konu gibi görünse bile ayrntlarda ortaya çkan 
gerçeğin tematik bir güç oluşturduğu görülmektedir. 

Yazar, ilk okul yaşndaki çocuklar düşünmeye alştrmak; ilgilerini 
kendi sorunlarn ve yaşadklar çevrenin genel özelliklerini anlamaya 
yöneltmek; onlara gerçek milliyetçilik ve yurtseverlik duygularn aşlamak 
amacn gütmektedir. Ülkenin zengin topraklarnn üstünde ve altnda var 
olan kaynaklar tespit etmek ve bunlardan ülke insanlarn yararlandrmak 
için çocuklar araştrmaya sevk eden yazar, buna ilgi duymayan yetişkin 
kuşağn görevini çalşkanlğna ve azmine güven duyduğu yeni neslin genç 
kuşağna yüklemektedir. Bu yeni neslin önünde öğreticilik ve rehberlik 
görevini üstlenmiş eğitimli ve bilinçli öğretmenler vardr. Onlara göre bozuk 
düzeni oluşturmada ve bu düzenin devamn sağlamada ileri yaştaki kuşağn 
pay büyüktür. Bu kuşağn söz konusu düzeni değiştirme ve yeniden 
yaplandrma gayreti içindeki genç kuşak karşsnda dayanma gücü 
kalmamştr. Çocuklara ve gençlere konuya ilişkin araştrmalarn yaptrldğ 
bir başka eser de Yolun Kysndaki Adam46  adl öykü kitabdr.  “Tarih 
sürekli bir yenileşme zinciridir (ve) yenileşme, yeni düşüncelerle 
                                                 
42 Talip Apaydn, Çalgc Recep, Arkn Kitabevi, 1. Bsk., İstanbul 1973. 
43 Talip Apaydn, O Güzel İnsanlar, Cem Yay., 2. Bsk., İstanbul 1978. 
44 Talip Apaydn, Aloo Çocuklar, Abece Yay., 2. Bsk., İstanbul 1979. 
45 Talip Apaydn, Elif Kzn Elleri, Cem Yay., 2. Bsk., İstanbul 1981. 
46 Talip Apaydn, Yolun Kysndaki Adam, Cem Yay., 1. Bsk., İstanbul 1979. 
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gerçekleşmektedir.” 47 Oysa bu durum, kendi çkarlar doğrultusunda işleyen 
düzene hâkim kesimlerin işine gelmemektedir. Henüz hiçbir kötülüğe 
bulaşmamş gençlerin onlar gibi “ne elleri halkn cebindedir ne de sesleri 
sömürücülerin sesindendir.”48 Çünkü anlatcya göre, “gerçek milliyetçilik”, 
ülkenin genel coğrafyasn, sosyo- ekonomik ve kültürel yapsn iyi 
tanmay; halk yoksullaştran, onun gelişmesini engelleyen bütün nedenleri 
bulup ortadan kaldrmay gerektirmektedir. 

Talip Apaydn’n araştrmac kişileri, okullarda okuyan dinamik, 
atak, çalşkan, zeki ve çevresini merak eden uyank çocuklardr. Bunlar, 
yoksulluklarn umutlaryla, çabalaryla ve onurlaryla örtmesini bilen 
mağrur tiplerdir. Bazlarnn okuma imkânn bulamadğ halde hayatn güç 
şartlarna karş direngen, mücadeleci ve inatç tipler olduklar dikkatten 
kaçmaz. 

 “Kömürün Öyküsü”nde yurdumuzda kömürü ilk bulan Uzun 
Mehmet’in araştrma, inceleme merak ve yeteneği anlatlmaktadr. Uzun 
Mehmet, kömürü ilk olarak İstanbul’da yaptğ askerlik görevi srasnda 
tanmştr. İngiltere’den geldiğini öğrendiği bu enerji kaynağn çok ilginç 
bulur. Geminin makine dairesinde ocakç olarak çalştğ zamanlarda hep 
bunu düşünür. Öykünün kahraman, kşlada yaşl bir subayn, “Toprağnda 
kömür bulunan ülkeler zengin oluyor. Günümüzde en büyük güç kaynağ 
kömürdür…”49 sözleriyle başlayan dersinden çok etkilenmiştir. Herkesin 
bulunduğu köyde kömür aramas gerektiğini söyleyen subayn, “Bulana ödül 
verilecektir. Devlete büyük hizmet ettiği için ad tarihe geçecek. Kahraman 
gibi anlacak50 sözleri de Uzun Mehmet’e ayr bir güç kazandrr. Askerliği 
bittikten sonra memleketi olan Zonguldak’a giden Uzun Mehmet, kendi 
köyünün çevresinde kömür arama işine başlar. Uzun aramalardan sonra 
bulduğu kömürü hükümete teslim eder.  

Bir başka araştrmac gencin öyküsü “Durak Usta”da yer alr. Durak 
Usta, köyde sğr çobanlğn yapan gariban bir gençtir. En büyük merak 
değişik türden ağaçlara aş yapmaktr. Dur durak bilmeyen bilgi edinme 
çabas, yllar sonra onu bu işte “usta” düzeyine yükseltir. Tarlalarn meyve 
bahçesi haline geldiği köylerde farkl türden ağaçlarn dallarnda ayr ayr 
meyve yetişmesini sağlayan Durak Usta “eski köye yeni düzen” getiren kişi 
                                                 
47 Apaydn; age, s.172. 
48 Apaydn; age, s.175. 
49 Talip Apaydn; O Güzel İnsanlar, 2. Bsk., Cem Yay., İstanbul 1978, s.8. 
50 Apaydn; age, s.8. 
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olarak anlr. Yazar, geçmiş zamanda vuku bulan bir olaydan masal türü ve 
anlatm tekniği içinde bir öykü oluşturmaktadr. Bunu yaparken öne 
çkardğ tema, başardr. Apaydn, öyküde insann kendisine bahşedilen akl 
sayesinde bilinmeyeni ortaya çkarabileceği tezinden hareket etmektedir. 
Nitekim Durak Usta, yllar boyu yalnzca çobanlk yapan biri gibi görünse 
de, dağlarda, derelerde, kimsenin bilmediği kuytu yerlerde yüzlerce ağaç 
aşlayan ve hiç kimsenin haberdar olmadğ böyle bir buluştan dolay çevre 
halknn takdirini kazanan örnek bir kişidir. 

 

Örnek Gösterme Yöntemi 

Talip Apaydn’n çocuk öykülerinde her çocuk bir buluşun, bir 
icadn, bir şeyler keşfetmenin peşindedir. Onlarn zihinleri açk, ufuklar 
geniş, gözlemleri güçlüdür. Yaşam ve çevreyi iyi anlamaya çalşan bu 
çocuklar, öğrendiklerini de birbirleriyle paylaşrlar. Bunu yaparken yazarn 
belirlediği baz öğretim programlar içinde başarl görünürler. Apaydn’n 
öğrenci davranşnda istenilen değişikliği oluşturmak amacyla plânladğ 
öğretim programnda örnek olay, deney, gezi gözlem, tartşma, problem 
çözme ve araştrma inceleme gibi pek çok yöntemi kullandğ dikkat 
çekmektedir. Öğrencilerin psikomotor becerilerini kazanmalarna ve yaparak 
yaşayarak öğrenmelerine imkan tanr. Bunun için bir işlemin uygulanmas ve 
bir araç gerecin çalştrlmasyla ilgili açklama ve uygulamalarn bir arada 
ele alndğ ‘gösterip yaptrma yöntemi’ni de devreye sokar. “Ev Yapanlar” 
adl öyküde, ilkokulda okuyan anlatcnn çevresi üzerindeki gözlemleri 
anlatlr. Kahramann en çok dikkatini çeken şey çalşan insanlardr. Hatta, 
yavrularnn rahat büyümesi için etraftan yumuşak otlar, tüyleri toplayp 
yuva yapan kuşlardr. Bu manzara, okurda çalşmadan, bir şeyler yapmaya 
gayret etmeden bir yere varlamayacağ ve dolaysyla mutlu olunamayacağ 
düşüncesini uyandrr. Yazar, bu yolla çocuklar düşündürmeye, gelecekte 
uğraşacaklar şeyler hakknda plânlar yapmaya yöneltme çabasndadr. 

Ayn çaba, “Elif Kzn Elleri”nde birbirinden güzel desenlerle kilim 
dokunurken dikkat çekmektedir. Evinin geçimini bu işle sağlayan Elif, 
başarsyla köyde örnek alnan geç bir kzdr. “Merak, öğrenmenin anasdr” 
temi ekseninde “ne, nasl, niçin” sorularna her alanda cevap aramaya çalşan 
çocuklarn ve dikkatleri tamamen yapclk sanatna çevriren öykü 
kahraman Ahmet’in çalşkanlğ, bir başka olumlu örnek “Küçük Usta” adl 
öyküde yer almaktadr. Yazarn başka bir öyküsü olan “Güneşli Krlar”da 
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araştrmac köylü çocuklar, doğann yapsn, yer şekillerini ve hayvan 
türlerini öğrenmeye çalşrken de yine bu öğretim metodundan 
yararlandrlrlar. 

 

Folklorik Unsurlardan Yararlanma Yöntemi 

Toplumu oluşturan birey için yaşamsal bir önem arz eden eğitim 
sürecinde öğrenmeyi kolaylaştran temel faktörlerden biri de oyundur. 
Nitekim bir eğitim bilimci konuya ilişkin şu tespitlerde bulunmaktadr: 
“Oyun çağndaki çocuk, oyun içinde yetiştirilmelidir. Bu ortamda oyun 
disiplini, amaç birliği, ekip ruhu içinde, sağlkl bir kişilik geliştirme şansn 
ve kendini kantlama olanağn yakalamş olur. Yine bu ortamda korku ve 
tehdit değil, sevgi ve özendirme; yasak değil, kural koyma, ona bağllk, 
kendini anlatma serbestîsi ve rehberlik esastr.”51  

Toprağa Basnca’da köye yaz tatilini geçirmeye gelen kentli 
çocuklara, köy çocuklarnn oynamaktan hoşlandklar oyunlar da tantlr. 
Bunlar koyun ve keçilerin ön bacağndan çkan şekilli küçük bir kemikle 
karş uzağnda kurulu ayn kemikleri vurup düşürmeyle kazanlan, yani 
nişanclk hünerine dayanan “âşk oyunu”; yine üç beş kişinin dizilerek 
ellerindeki küçük yass taşlarla uzağa diktikleri “ene” ad verilen yuvarlak 
taşa isabet ettirme hünerine dayanan “gag oyunu”; krlarda köy çocuklarnn 
iki gruba ayrlarak köyün içine dağlp birbirini kovalamak yoluyla karş 
gruptan yakaladklarn tutup kral tayin ettikleri birine teslim etmeleri 
esasna dayanan “esir alma oyunu” gibi çocuklarn vazgeçemediği 
eğlencelerden ibarettir. 

Apaydn’n romanlarnda olaydan çok gözlem yoluyla tespit edilen 
ve dikkat çekilen durumlar zinciri yer alr. Bu yüzden romanlarn serim, 
gerilim, dolant, merak ve heyecan uyandracak biçimde düzenlenmediği 
görülür. Romanda çocuklar köy, köylü ve krsal yaşam hakknda 
bilgilendirme amacna hizmet edilmiştir. Romanlarn üzerine temellendiği 
eylem/durum zincirinde merak edilen husus, sonuçtan çok kişilerin duygu ve 
düşüncelerinin ifadesi olan mesajdr. Apaydn’a göre, romanda olay veya 
gözlemin asl işlevinin roman kişilerinin karakterlerini açğa çkarmaktan 
çok, çocuklarn olaylara ve çevrelerine bakş açlarn saptamaktr. Yazarn, 

                                                 
51 Aydoğan, Ataünal; Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasl Bir İnsan, 20 Mays Eğitim 

Kültür   ve  Sosyal Dayanşma Vakf Yay., Ankara 2000, s.10. 
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sosyal sorunlarn anlaşlmasna yönelik belirlemelere dikkatleri çevirmesi de 
bu yüzdendir. 

 

 Sonuç ve Değerlendirme 

Apaydn’n çocuk romanlarnda gözlem sonuçlarna ilişkin bir 
değerlendirme yaplr; gözlem srasnda tutulan notlar elde edilen veriler, 
tank olunan olaylar; fotoğraf, film, ses kaytlar gibi materyaller ayrntl 
olarak ele alnr. Bütün bunlar gezi gözlemin sonuçlarn ortaya koyan bir 
rapor niteliğindedir. Bu rapor, gezi srasnda ve sonrasnda anlatc yazarn 
ağzndan aktarlr. Yazar-anlatcya göre, “İnsan yalnz aklyla öğrenmez. 
Duygularyla da öğrenir. Özellikle sanat, akln ve duyarlğn 
birleşmesidir.”52 Bu yüzden romanlarda çocuklara yaşamn hangi evrelerinde 
nelerle ilgili olup olunmayacağna dair yol gösterilir. Gençlik dönemlerinde 
sürekli birbirlerini düşünerek aşka giden bir yolda öğrenme güçlükleriyle 
karşlaşan Fadik ile Osman örnek gösterilerek romanda çocuklara öğütler 
verilir ve bu aşamada dikkatli olmalar önerilir. Çocuklarn öğrenme çağnda 
geleceğe hazrlanrlarken yaşadklar duygusal ilişkiler yüzünden ortaya 
çkan problemlere dikkat çekilir. Gençlerin bilgi edinme ve yetişme 
aşamasnda ciddi bir projeyi gerçekleştirmeye çalşrlarken istikballerini 
olumsuz etkileyecek sorumsuzluklardan ve zamansz ilişkilerden 
kaçnmalarna vurgu yaplr. Buna göre, gençlerin bilhassa karşt cinse ilgi 
zevklerini zaman gelinceye kadar ertelemeleri gerekir. Küçük yaşlarda 
hayallerini araştrma ve öğrenme üzerine geliştirmeyenler, gelecekte ac 
hakikatin ağr yükü altnda ezilmekten kurtulamayacaklardr. Romann kişi 
kadrosu hayal güçleri geniş, araştrmaya ve öğrenmeye hevesli, azimli kişiler 
olarak resmedilmektedir. Hayal, onlar için hakikâte ulaşmann olmazsa 
olmazdr.  

Biz Varz’da içerik, daha çok bilim kurgu veya fantastik türüne 
uygun görünmektedir. Apaydn’n amac, her gerçeğin veya buluşun bir 
hayalden çktğn göstermektir. Romanlarnn genelinde yaşamn gerçekleri 
objektif bir bakş açsyla ele alnrken, bu romanda ‘olan’ yerine ‘olmas 
gereken’ dünya resmedilmeye çalşlr. Derin yapda okunan; eşitlikçi, 

                                                 
52 Apaydn, Bilgiden Bilince Eğitim, Eğit-Der Yay., 1. bsk., Ankara 1995, s.58. 
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sosyalist ve müreffeh bir dünya tasavvurudur. Biz Varz, Talip Apaydn’n 
ütopyas olarak değerlendirilebilir.  

Değerlendirmede uzayllarn dünyas karşsnda kendi dünyalarnn 
bu kadar geri kalmşlğ ve insanlarnn bu denli mutsuz oluşlar çok farkl 
nedenlere bağlanmaktadr. Romann ana karakterlerinden birine göre, 
bireysel çkarclğn kaynaklk ettiği sömürü düzeni bu nedenlerin 
başndadr. Kimse kimsenin daha iyi olmasn istemez. Herkes kendi çkar 
için başkalarn kullanr. Kollektif bir proje ve çalşma zihniyeti yoktur. 
Kişilerden biri, halkn tembelliğini öne sürerken; bir başkas kendi dünya 
insanlarnn akldan çok duygu ve bâtl inanşlarla hareket ettiği 
görüşündedir. İnsanlar arasnda binlerce yl süregelen alşkanlklar, aslnda 
kurnazlk ve işin kolayna kaçma hastalğdr. Halk, yöneticiler tarafndan 
korkutulmuş, iyi yanlar köreltilmiştir. Bu yüzden akllarn kullanamaz hale 
gelen insanlar, yöneticiler tarafndan ayn zamanda ikide bir anlamsz 
savaşlara sürülmüştür. Binlerce yldr savaşlara harcanan paralarn 
kalknmaya harcanmş olmas halinde, yoksulluğun ve ilkelliğin bu 
boyutlarda kalmasnn imkânszlğ öne sürülür. Oysa mal, mülkü, paray 
arkalarna yğarak başkalarn sömürmekten, ezmekten zevk alan kimi aç 
gözlü dünyallar çocuklarn da kendileri gibi alştrmaktadrlar. Bu 
çocuklarn en sevdikleri eşya, oyuncak silahlardr. Öldürmek, daha çok 
küçük yaşlarda onlarn bilinçaltlarna yerleşir. Oysa uzayllara göre, insan 
dövüşmez, savaşmaz. Ancak baz hayvanlar dövüşür. Onlar da silah 
kullanmaz (Apaydn,1998, s.87). Bu görüş, yazarn toplumda herkesin, 
bilhassa çocuklarn taşmasn arzuladğ zihniyetin kendisidir.   

Romanda yönetim biçimi, insanlarn eşit şartlarda yaşayşlar, 
devlet-halk ilişkisindeki yaknlk ve sosyal adaletiyle topyekûn bir gpta 
nedeni olan uzay, idealize edilen gelişmiş dünyay; yerküre ise, yoksul 
kentleri temsil etmektedir. Gençler, aydnlardan içinde büyüyüp 
biçimlendikleri bu köhnemiş köy görünümündeki yerleri unutmamalarn, 
devlet yöneticilerini temsil eden uzayllardan da bu kötü manzaray 
düzeltmelerini istemektedirler. Ayrca, aydn ve sanatçlarn eğitilmemiş 
insanlara nazaran daha duyarl olmalar vurgulanr. Buna göre aydnlar, 
akldan bağmsz bir duyarllk yanlşna girmemelidirler. Bilgililer cahilleri, 
zenginler fakirleri, shhatliler hastalar kendi durumlarna kavuşturmalar 
için çalşmaldrlar. Kentliler de köylüleri kendi yaşam standartlarna 
ulaştrmay hedeflemelidirler. Gençlerin hayal ettikleri ve özlemini 
duyduklar dünya budur. 
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Çocuk kitaplar, sözel geleneklerden beslenen şiir, öykü, roman, 
masal ve tiyatro gibi edebî türlerden oluşmaktadr. Çocuklarn ve gençlerin 
yaratc güçlerini harekete geçirmek, onlar yaşam gerçeklerine hazrlamak 
için oluşturulan bu yazl ve sözlü ürünler, asrlarla ifade edilebilecek tarihsel 
bir geçmişe dayanr. Bu yaynlarn dil ve anlatm biçimi açsndan, seçilecek 
konu ve verilecek fikir bakmndan çocuklarn veya gençlerin yaş seviyesine 
uygun olmas önemlidir. Bu uygunluk, çocuklarn ruh ve beden gelişimlerine 
katkda bulunmay, onlarn hayal dünyalarnn zenginleşmesini sağlamay; 
eğitirken dozunda bir mizâh kullanarak eğlendirmeyi; okuduğunu kolaylkla 
anlama, kavrama ve yorumlama yeteneğini kazandrmay hedeflemektedir. 
Apaydn’n ad geçen eserleri de çocuğun geniş bir hayal dünyasn 
keşfetmesine; akln, bilimin ve teknolojinin sağladğ kolaylklarla 
tanşmasna zemin hazrlamaktadr. 

 
Sonuç olarak, “İnsan yalnz aklyla öğrenmez, duygularyla da 

öğrenir. Özellikle sanat, akln ve duyarlğn birleşmesidir” diyen Talip 
Adaydn, çocuk romanlarnda çocuklar/gençleri kendi çevrelerinde 
araştrmaya ve öğrenmeye sevk ederken, onlarn gezi-gözlem, araştrma ve 
dinleme yöntemlerinden yararlanmalarn sağlamaktadr. Ayrca romanlarda 
çocuklara yaşamn hangi evrelerinde nelerle ilgili olup olunmayacağna dair 
yol göstermektedir. 
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GİRİŞ  
 
Günümüzde şirketlere rekabet gücü sağlayan unsurlar değişmektedir. 

Uzun seneler şirketlerin değer potansiyeli, sahip olduklar fiziksel varlklara 
dayanrken, değişen ekonomi ve rekabetçi piyasa koşullar ile birlikte 
şirketler piyasa değerlerini arttrmak için fiziksel varlklarn yan sra fiziksel 
olmayan varlklarn da etkin yönetimine odaklanmaktadrlar. Yaşanan köklü 
değişiklikler, artan bilgi gereksinimleri gerek organizasyon içi gerekse 
organizasyon dş çevresel karmaşklğ artrmaktadr. Yine bu değişim ve 
gelişimler işletmelerin sahip olduklar kaynaklarn türünü ve boyutunu ve bu 
kaynaklarn kullanm yerlerinin çeşitliliğini artrrken, işletme içindeki ve 
dşndaki ilişkilerinin de daha karmaşk hale gelmesine neden olmaktadr 
(Çelik ve Perçin, 2000). Entellektüel sermayeye odaklanma bu gelişimin 
doğrudan etkilediği bir sonuçtur (Johannessen ve diğ, 2005). Global 
dünyann ortaya koyduğu hzl değişim, kaçnlmaz olarak, geleceğe yönelik 
stratejiler geliştiren işletme yönetimine, yaşanan değişimi takip ederek 
gerekli kararlar yerinde ve zamannda alma zorunluluğu getirmektedir. Söz 
konusu kararlar yalnzca işletmenin geleceğiyle bağl kalmayp yatrmclar, 
kredi kuruluşlar, ortaklar ve müşteriler gibi çeşitli ilgi gruplarn da 
kapsadğ için stratejik nitelik kazanmaktadr (Çkrkç ve Daştan, 2002). 

Endüstriyel çağdan bilgi çağna geçtiğimiz günümüzde, bilgiyi elde 
etmek ve yönetmek firmalarn, hatta uluslarn, rekabetteki başarsnn en 
önemli unsuru haline gelmektedir. Bu yeni oluşum süreci ile birlikte bireysel 
ve kitlesel anlamda ortaya çkan büyük değişmeler, iletişim ve bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler, yeni yönetim yaklaşmlarn ve çalşma 
biçimlerini de beraberinde gündeme getirmektedir. Entellektüel sermaye 
yaklaşm da bu bağlamda ileri sürülen yeni yaklaşmlardan biridir (Kanbir, 
2004; 77). 

Diğer taraftan organizasyonlarn sahip olduğu tek soyut kaynak ve 
varlk bilgi değildir. Ayn zamanda, daha kapsaml olarak soyut varlklar 
içerisine alan, işletmenin finansal raporlarnda kaytl görünmeyen fakat 
firmann piyasa değerinin %80’nine yaknn oluşturabilen “Entellektüel 
Sermaye” de organizasyonlarn soyut kaynaklarndan biridir. (Torres, 2006; 
617).  

Günümüzde bir şirketi geleceğe taşyacak olan en önemli 
unsurlardan biri, bünyesinde çalşan insanlarn oluşturduğu değerlerin,  
şirket stratejilerinin, yapsnn, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve 
toplumla kurduğu ilişkilerin toplamndan oluşan entellektüel sermaye 
olacaktr. 

 
1. ENTELLEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI 
İlk olarak 1969 ylnda John Kenneth Galbraith tarafndan kullanlan 

“entellektüel sermaye” terimi, özellikle son yllardaki teorik ve uygulamal 
yaynlarla (Edvinsson ve Malone, 1997), (Stewart, 1997), (Wiig, 1997), ve 
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sadece bu konuya özgün dergilerin yaymlanmas (JIC, 2001), ve 
konferanslarn, seminerlerin düzenlenmesiyle (IC, 2001), popülerlik 
kazanmştr. Galbraith “bireysel entellektüel sahiplikten” bahsetmekteydi. 
Günümüzde ise  “işletmelerin sahip olduğu entellektüel sermaye” kavram 
üzerinde durulmaktadr. Yaşanan köklü değişimler ve gelişen bilgi 
ekonomisi trendine paralel olarak, organizasyonel anlamda entellektüel 
sermaye kavramndan ilk olarak, haziran 1991 tarihli “Beyin Gücü” isimli 
makalesiyle Thomas Stewart!n bahsettiği bilinmektedir. Bu makalede 
entellektüel sermaye, “işletmeye piyasada rekabet avantaj sağlayan, işletme 
çalşanlarnn bildiği herşeyin toplam” (Stewart, 1991) olarak 
tanmlanmştr. Stewart’n diğer entellektüel sermaye tanmlar olarak  
“Buluşçuluk ve yenilenmenin kaynağ olan bireyin bilgi ve know-how 
birikimi” veya “insanlarn sahip olduğu yetenek, beceri ve uzmanlk” 
saylabilir.  Stewart, 1997 ylnda yaymlanan “Entellektüel Sermaye: 
Örgütlerin Yeni Zenginliği” adl kitabnda ise entellektüel sermayeyi, “elde 
edilmiş kullanlabilen bilgi” olarak en genel şekilde tanmlamakta ve bunun 
örgütün süreçlerini, teknolojilerini, patentlerini, iş görenlerinin becerilerini 
ve müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilişkili taraflar hakkndaki bilgileri 
içerdiğini belirtmektedir. Bir başka tanmda ise entellektüel sermaye, 
işletmenin faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlklarn 
tümü (Brooking, 1996) olarak değerlendirilmektedir. Klein ve Prusak (1994) 
ise entellektüel sermayeyi “daha yüksek değerli bir varlk üretmek üzere 
formalleştirilmiş, elde edilmiş ve harekete geçirilmiş entellektüel malzeme” 
olarak tanmlamaktadr.  İlk profesyonel entellektüel sermaye yöneticisi 
olarak bilinen, konunun bir başka öncü ismi Leif Edvinsson ise entellektüel 
sermayeyi “değere dönüştürülebilen bilgi” olarak tanmlamaktadr ( 
Büyüközkan, 2007; Erkuş, 2003). 

Son 25 yl içinde bilgi ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonucu 
şirketler artk öğrenmenin hayati olduğunu anlamşlar ve böylece stratejik 
çabalarn somut varlklarn yönetiminden soyut, entellektüel varlklarnn 
yönetilmesine doğru kaydrmşlardr.  

İşletmeler genelde üç tip sermaye kullanarak çalşmalarn 
sürdürürler. Bunlar:  

• Fiziksel Sermaye ( fabrika, teçhizat, stoklar vb.)  
• Finansal Sermaye ( nakit, yatrmlar, alacaklar vb.)  
• Entellektüel Sermaye  

Burada entellektüel sermayeyi sadece patentler, entellektüel 
mülkiyet haklar, telif haklar gibi soyut varlklar şeklinde tanmlamak 
yeterli değildir. Entellektüel sermaye, daha yüksek değerli varlklar üretmek 
için şekillendirilmiş, elde edilmiş ve güçlendirilmiş entellektüel maddedir 
(Klein ve Prusak, 1994). Entellektüel sermayenin yönetilmesinin temeli, 
bilginin (hammadde) işletme için değerli bir şeye (bilgi ürününe) 
dönüştürülmesine dayanmaktadr. 

Entellektüel sermaye ile ilgili literatür incelendiğinde, Entellektüel 
sermaye kavramnn karştrlmasnn nedeninin Veri, Enformasyon, Bilgi, 
Entellektüel Varlk ve Entellektüel Mülkiyet gibi terimlerle yakn anlam 
taşmasndan kaynaklandğ söylenebilir. Sosyal bilimlerde skça yaşanan bu 
duruma Davenport ve Prusak (1998) kavramlar ayr ayr tanmlayarak 
çözüm getirmektedir:                                                                         

Veri: Yaplan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kaytlardr. 
Veriler, olaylar hakkndaki birbirinden ayr, nesnel gerçekleri ifade eder.  

Enformasyon: Genellikle belge şeklinde ya da görsel veya işitsel bir 
mesajdr. Fark oluşturan veri olarak da düşünülebilir.  

Bilgi: Belli bir düzen içindeki geçmiş deneyimler, değerler, amaca 
yönelik enformasyon ve uzmanlk görüşü ile yeni deneyimlerin ve yeni 
enformasyonun bir araya getirilip değerlendirilmesi için  çerçeve oluşturan 
esnek bir bileşimdir.  

Entellektüel Varlk: Değer oluşturan bilgi (lisansl patentler, 
uygulanan know-how)  

Entellektüel Mülkiyet: Yasal sahiplik taşyan bilgi. (patentler, ticari 
marka, telif hakk, ticari srlar)  

Entellektüel Sermaye: Değer oluşturma potansiyeli olan bilgi 
(çalşanlarda, süreçlerde ve müşterilerde vücut bulan fikirler).  

Veriler enformasyonu oluştururken, enformasyonun bilinçli tüketimi 
ve kullanm bilgiyi meydana getirmektedir. Entellektüel sermaye işletme 
için değerli olan bir çktya dönüştürülen bilgiyi temsil etmektedir. Bu 
dinamik bilgi dönüşümü sürecini olanakl klan ana etkenler ise insanlar, 
teknolojiler ve işletmenin örgüt yapsdr.  

Entellektüel sermaye bilânçoda görünmeyen varlklar kapsayan, 
ölçülmeyeni ölçen, kişiler, fikirler ve bilgi arasndaki ilişkileri ortaya 
koymak amacyla yaplan çalşmalar bütünüdür. Bu nedenle entellektüel 
sermaye tek bir şey ya da tek bir hedef değil, ilişkilere yönelik bir konudur. 
(Edvinsson, 1997)  

Görüldüğü gibi entellektüel sermaye statik bir varlk olmaktan çok,  
katma değer oluşturan dinamik bir unsurdur. Bu nedenle örgütün süreçlerini, 
teknolojilerini, patentlerini, işgörenlerinin yeteneklerini, müşterileri, 
satclar ve işletmenin ilgi gruplar hakkndaki bilgileri kapsamaktadr. 
Dosyalarda, veri tabannda veya kâğt üzerinde kalan bir veri veya bilgi 
değildir. 

Entellektüel sermaye ile ilgili çalşmalarn kuramsal olarak ulaştğ 
sonuçlar aşağdaki gibi özetlenebilir (Ross ve Ross, 1997); 

• Entellektüel sermaye, işletme bilânçosundan tam olarak tespit 
edilemeyen görünmeyen varlklarn toplamdr.  

• Entellektüel sermayenin yönetimi önemli bir yönetsel 
sorumluluktur.  
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• Entellektüel sermayedeki artş veya azalş entellektüel 
performans olarak adlandrlabilir, ölçülebilir ve görünür hale 
getirilebilir.  

• Entellektüel sermayeyi ölçmek ve görünür hale getirmek için 
sistematik bir yaklaşmn, işletmelerin türüne, büyüklüğüne, 
yapsna, sahiplerine ve coğrafi yerleşimine bağl olarak 
oluşturulmas gerekmektedir. 

• Entellektüel sermaye, işletmelerin rekabet üstünlüğünün 
kalclğnn sağlanmasnn temel kaynağdr.  

 
2. ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN UNSURLARI  
Konuya ilişkin literatür incelendiğinde, genel olarak, entellektüel 

sermaye birbiri ile ilişkili olan üç farkl bileşenden oluştuğu görümektedir 
(Saint-Onge, 1996; Edvinsson ve Malone, 1997; Roos ve Diğ, 1997; 
Stewart, 1997). Bunlar; İnsan Sermayesi, Yapsal Sermaye ve Müşteri 
Sermayesi şeklindedir. 

  
2.1. İnsan Sermayesi 
İnsan sermayesi, bireyin sahip olduğu genetik kalnt, eğitim, 

deneyim ve hayata ve işe karş tutumu gibi dört bileşenin kombinasyonu 
şeklinde tanmlanmaktadr (Botnis ve Fitz-enz, 2002; 225). İnsan sermayesi, 
işletmede iş görenlerinin sahip olduğu bilgi birikimi, problem çözme 
yeteneği, girişimcilik ve liderlik yeteneklerini kapsamaktadr (Önce, 1999). 
Rudez ve Mihalic (2007)’e göre çalşanlar, yetenekleri, işe karş tutum ve 
davranşlar ve entellektüel çeviklikleri (agility)  araclğyla işletme için 
sermaye oluştururlar. Bu kapsamda; çalşanlarn eğitimi, işe karş tutumlar 
değişimlere açklklar ve yenilikçi oluşlar düşünülebilir. 

Diğer taraftan işletmeler insan sermayesinin mülkiyetine sahip 
olamazlar; sadece kişilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerden 
yararlanabilirler, diğer bir ifade ile onu kiralayabilirler. (Edvinsson, 1997). 
Bu nedenle işletmelerin kişilerin sahip olduklar bilgi, yetenek ve 
becerilerden yararlanabilmesi ve bunu işletme varlklarna dâhil edebilmeleri 
için insan sermayesinin yapsal (örgütsel) sermayeye dönüştürülmesi gerekir. 
Başka bir ifade ile bireye ait bilgi, örgütsel değer oluşturmak için 
kullanldğnda ve paylaşldğnda katma değer sağlayan bir unsur olarak 
karşmza çkar. Aksi takdirde kişinin sahip olduğu bilgi kişinin kendisine 
yarar sağlayacaktr, işletme adna fazla bir şey ifade etmeyecektir. (Lynn, 
1998)  

Bir şirketin entellektüel sermayesi hakknda özet bir fikre sahip 
olabilmek için şirketin işgücüne bakarak, çalşanlar aşağdaki tablonun ilgili 
karelerine yerleştirebiliriz. 

 
 
 

Tablo 1: İşgücü çeşitleri 

 
Kaynak: Steward, 1997, s. 98 

 
 
 
Düz ve yar kalifiye işgücü sol alt kareye girer. Kuruluş bu türden 

insanlara çok sayda gerek duyabilir, ama şirket başars bireysel olarak 
onlara dayanmaz. Sol üst karede ise kalifiye fabrika işçileri, deneyimli 
sekreterler ya da kalite güvencesi, hesap denetimi, şirket iletişimi türünden 
büro işlerini gören elemanlar gibi işlerin karmaşk bir bölümünü öğrenmiş 
olan, ama tamamen inisiyatif alamayan kimseler yer alr. Yerlerinin 
doldurulmas zor ve yaptklar iş önemli olabilir, ama bunlar müşterilerin 
önem verdiği işler değildir. Örneğin bir departmann hatas nedeniyle 
kaybedilen müşteriler başka bir departman tarafndan tekrar kazanlabilir. 
Alt sağ karedeki işçiler müşterilerin yüksek katma değer biçtiği işleri 
yaparlar, ama birey olarak çok fazla bulunurlar. Kaldraçl becerilere 
(genelde şirkete değil, işkoluna özgü yap gösteren beceriler) sahip birçok 
insan bu bölüme girer. Son olarak, üst sağ karede, kuruluş içinde yeri 
doldurulamaz role sahip ve birey olarak da yeri zor doldurulabilecek 
konumdaki insanlar yer alr. Bunlar araştrmac kimyagerler, üst düzey satş 
temsilcileri ve proje yöneticileri olabilir. Hewlett-Packard'daki bir grubun 
belirlemesine göre, yeni işe giren mühendislerin kendi ekiplerine tam 
anlamyla katkda bulunacak duruma gelmelerine değin iki yl aşkn bir süre 
geçmesi gerekmektedir, dolaysyla pahal ve kolayca değiştirilemez bir 
yatrmdr (Steward, 1997, 99). 

Bir şirketin insan sermayesi üst sağ karede yer alr ve müşterilerin 
bir rakip yerine bu şirketi tercih etmelerini sağlayan ürün ve hizmetleri 
yetenek ve tecrübeleriyle oluşturan insanlardan oluşur. Bu bir varlktr. Diğer 
üç karede yer alanlar sadece emek maliyetidir. Bir işletmenin insan 
sermayesi yoğunluğu ne kadar yüksekse, hizmetleri için o ölçüde yüksek 
fiyat biçebilir ve rakipleri karşsnda o ölçüde sağlam durabilir; çünkü 
rakiplerin söz konusu becerilerin karşsna denk bir işgücü çkarmalar, bu 
şirketin onlarn yerini doldurmalarndan çok daha zor olacaktr. Bunu 
görebilen kuruluşlar, müşterilerin değer vermediği ve çalşanlarn 
becerilerinin kolayca başkalaryla ikame edilebilir olduğu işlere 
olabildiğince az harcama ve yatrm yapacak ve mümkün olan işlerde 
otomasyona geçecektir.  

 
 

Yeri Zor Dolar 
Düşük Katma Değerli 

Yeri Zor Dolar 
Yüksek Katma Değerli 

Yeri Kolay Dolar 
Düşük Katma Değerli 

Yeri Kolay Dolar 
Yüksek Katma Değerli 
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Şekil 1: İşgücünün Yönlendirilmesi 
 

Kaynak: Steward, 1997, s. 100 
 

Üst sol karede yer alanlarda daha fazla hüner gerektiren bir yönetim 
güçlüğüyle karşlaşlr. Bu kişilere ihtiyacnz vardr ama müşterileriniz 
onlarn yaptğ işe değer vermezler. Burada hedef, bu çalşanlarn yaptğ 
işleri bilgiyle donatmaktr. Bunun anlam, söz konusu işleri daha fazla 
enformasyon değeri katacak biçimde değişikliğe uğratmak ve böylece 
müşterilere yararl olmaya başlamalarn sağlamaktr. Sağ alt karede yer alan 
çalşanlar bir tercih olanağ sunarlar. Onlarn işlerini dşarya 
yaptrabilirsiniz. Bir şirket dşarya iş yaptrmakla, tescil altna alnmamş 
olan uzmanlğa yatrm yapma külfetinden kurtulur. Sağ üst karedeki 
çalşanlar ise şirketin insan sermayesine katlrlar (Steward, 1997). 

 
2.2. Yapsal Sermaye 
Yapsal sermaye, işletmenin müşterileri için mal üretmesi ve teslim 

etmesini mümkün klan strateji, yap, sistem ve süreçlerin toplam olarak 
tanmlanabilir (Grantham ve diğ, 1997). Daha öz bir ifade ile yapsal 
sermaye, piyasann gerektirdiklerini karşlamak için geliştirilen örgüt 
kapasitesidir. İşletmede oluşturulan bilgi birikimi ve düzeyi, verilerin elde 
edilmesi, işlenmesi ve uygulanmas sürecini kapsamaktadr. İşletmenin 
verimliliğini ve karllğn iyileştirmek için uygulanmş ya da uygulanacak 
yönetim araçlar, iyileştirme teknikleri, bilgi teknolojisi sistemi, Ar-Ge 
çabalar, patent, amblemler yapsal sermaye grubunda yer alr. Diğer taraftan 
yapsal sermayeyi, organizasyonun pazar ihtiyaçlarna cevap verebilmesi 
için sahip olmas gereken örgütsel yetenekler toplam olarak da 
adlandrabiliriz. Örgütsel yetenekleri oluşturan elemanlar aşağdaki tabloda 
verilmiştir (Saint-Onge, 1996). 

 
 
 

Şekil 2:  Örgütsel Yeteneğin Elemanlar 

Kaynak: Saint-Onge, 1996, s.17 
 

 
Yapsal sermayenin hizmet ettiği iki temel amaç vardr. Bunlardan 

ilki, aktarlabilecek bilgi bütünlerini düzen altna almak, tersi durumda 
kaybolabilecek tarifleri korumaktr. İkinci amac ise insanlarn tam 
zamannda devreye girecekleri biçimde verilere, uzmanlara ve uzmanlğa- 
bilgi bütünleri dahil- ulaşmasn sağlamaktr (Steward, 1997).  

İnsan sermayesi ve müşteri sermayesi ile yapsal sermaye arasndaki 
fark, İnsan sermayesi ve müşteri sermayesinin geçici olabilmesi, yapsal 
sermayenin ise kalclğdr. Örneğin, çalşanlar ya da tüketiciler kendilerine 
daha çok değer sağlayan ve değerlerini anlayan başka şirketlere 
yönelebilirler. Bu nedenle, entellektüel sermaye yönetiminde karşlaşlan en 
zorlayc konu, insan ve müşteri sermayesinin daha kalc olan yapsal 
sermayeye dönüştürülmesi sorunudur. Dolaysyla tüm gayret ve çabalar 
insan sermayesi ve müşteri sermayesinin yapsal sermayeye 
dönüştürülmesine yönelik olmal. Ancak  bu şekilde entellektüel sermaye, 
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zaman içinde kullanlabilir, yenilenebilir, geliştirilebilir ve işletmeye rekabet 
avantaj sağlayabilir hale gelir.  

 
 
2.3. Müşteri Sermayesi   
Enformasyonun ve taşdğ ekonomik gücün mal ve hizmet akş 

yönüne kaymasyla firmalarn müşteri ilişkilerini yeni bir anlayşla 
yönetmesi hayati bir önem kazanmştr. Firmalar tpk elemanlarna ve 
yaplarna yaptklar gibi, müşterilerine de yatrm yapmak zorunda 
kalmşlardr.  

Bir şirket için müşteri sermayesi, güvenilir ve kaliteli hammadde ve 
ara mal tedarikçileri ile, vefal ve ayn zamanda da tatminkar olan 
tüketicilerden elde edilen organizasyonel değerdir. Müşteri tatmini, 
müşterilerin işletmenin mal veya hizmetlerine olan talepleri itibaryla 
ölçülebilir. Bu talepler daha sonra işletmeye insan ve örgütsel sermaye 
mekanizmalar olarak geri döner ve dağtm kanallar ve hizmet düzeyinde 
değişiklik olarak görülür (Önce, 1999).  

Müşteri sermayesi yönetimi, pazarlama sisteminde karar verenlere 
karl müşterileri belirleme ve buna uygun pazarlama programlar hazrlama 
frsat vermekte ve genelde net bugünkü değer yaklaşm temelinde 
çalşmaktadr. Bu kapsamda, müşterinin hayat boyu değerinin artrlmas ve 
korunmas, her zaman uygun pazarlama karmas faaliyetlerin yürütülmesi, 
müşteri memnuniyetinin sağlanmas ve sadakatin oluşturulmas temel 
işlevleridir (Altntaş, 2006).  

Müşteri sermayesi ile insan sermayesi arasnda birçok noktada 
benzerlik vardr: örneğin, insan sermayesinin mülkiyetine sahip 
olamayacağnz gibi müşteri sermayesinin mülkiyetine de sahip olamazsnz. 
Ama tpk bir kuruluşun çalşanlarna srf bireyler olarak değerlerini 
artrmalar için değil, şirket adna bilgi varlklar oluşturmalar için de 
yatrm yapmasnda olduğu gibi, bir şirket ve müşterileri de müşterek ve 
şahsi mülkiyetlerindeki entellektüel sermayeyi geliştirebilirler (Steward, 
1997).  

Müşteri sermayesi, üreticinin ve tüketicinin birlikte sağladklar 
fazlalar (maliyet tasarrufu gibi) elde etmek için mücadele etmediği, bunun 
yerine üstü örtülü ya da açk olarak bunlar birlikte edinmeyi 
kararlaştrdklar zaman biriken servettir. Alc ve satc arasndaki ortaklk 
ne kadar fazla ise müşteri sermayesi o kadar büyük olur. Alc-satc 
yaknlğnn aşamalarn ve aşamalar arasndaki geçişlere eşlik eden, ilişkinin 
her iki tarafnda insan sermayesinde, yapsal sermayede ve müşteri 
sermayesinde sağlanan büyümeyi aşağdaki grafikle açklayabiliriz.  

 
 
 

Şekil 3: Müşteri Sermayesinin Oluşum Aşamalar
 

  
            Kaynak: Arkboğa , 2003, s. 104  
 
Yukardaki diyagramda görülen dört farkl seviyedeki şirket-müşteri 

ilişkilerini şu şekilde açklayabiliriz (Saint-Onge, 1996):  
Ticari işlemler: Bir ürün ya da servisin bir defalk satşdr. 

Satclarn yalnz satş, alclarn da yalnz alm yaptğ işlemlerdir.  
Ürün Çözümleri: Müşterinin istediği bir özelliği karşlayabilmek 

için uygun niteliklerde bir ürün ya da servisin önerilmesidir.  
İş çözümleri: Müşterinin ihtiyaç duyduğu değeri yaratabilmek için 

kazanç ve niteliklerin değerlendirilerek müşteriye bir servis olarak 
sunulmasdr.  

Partnerlik: İş frsatlarnn yaratlmas ve değerlendirilebilmesi için 
karşlkl anlayş ve güven içerisinde müşteriyle birlikte çalşlmasdr.  

Ticari işlemlerle başlayan müşteri ilişkileri gittikçe gelişmekte ve 
son aşama olarak işbirliğine yani partnerliğe ulaşmaktadr. Ticari alm 
satmda işbirliğine yönelen satc kar payn, müşteri pay ve güvenliğini 
dolaysyla müşteri sermayesini artrmş olur. 
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3. ŞİRKETLERDE ENTELLEKTÜEL SERMAYEYİ ORTAYA 
ÇIKARAN NEDENLER 

 
Yeni ekonomi ile birlikte işletmelerde değer oluşturan faktörler 

değişmiş bilgi veya entellektüel sermaye değer oluşturan unsurlar olarak ön 
plana çkmş ve gelecekteki rekabet için ana belirleyici konumuna 
yükselmiştir. Şirketlerde entellektüel sermayeyi ortaya çkaran nedenleri beş 
grup altnda toplamamz mümkündür (Erkuş, 2003; 65).  

 
3.1. Bilginin Artan Önemi ve Üretim Faktörü Haline Gelmesi 
Bilgi, yeni ekonomi içerisinde üretilen ve satlan mal ve hizmetlerin 

ana hammaddesini oluşturmaktadr. Son yllarda, şirketler bilgi tabanl 
ekipmanlara diğer bütün ekipmanlara göre daha fazla para harcamaktadrlar. 
Dünün en değerli varlklar ve üretimin en temel faktörleri olan sermaye ve 
fiziksel hammaddeler bugün egemenliklerini göremediğimiz ve 
dokunamadğmz varlklara yani bilgiye kaptrmşlardr (Huang, 1998). 

Kurumsallaşmş bir bilgi yönetimi, sadece ksa süreli kar elde etmeyi 
değil rakipler üzerinde uzun süreli avantajlar sağlamay da beraberinde 
getirecektir. Öğrenen, iş birliği yapan ve icat etme kabiliyetine sahip olan 
işletmeler yeni oluşan bilgi tabanl ekonomide rekabet avantaj elde 
etmektedirler. Bu durumun farkna varan bilgisayar firmalar, yatrm 
bankalar gibi bilgi ve teknoloji ağrlkl örgütler başta olmak üzere şirketler 
son yllarda bünyelerinde hzla entellektüel kymet birimleri 
oluşturmaktadrlar (Erkuş, 2003; 67). 

Yarnn ekonomisinde kişisel ve kurumsal bazda başar, kişilerin ve 
kurumlarn entellektüel kapasitelerine ve değişen dinamik dş çevre 
koşullarna uyum sağlama kabiliyetine bağl olacaktr. 1980’li yllarn 
başlarnda Peter Drucker’in “yarnn fabrikalar otomasyondan ziyade 
bilginin çevresinde organize olacaklardr” öngörüsü bugün gerçek olmuştur. 
Böylece; bilgi veya daha geniş anlamda entellektüel sermaye, emek, nakdi 
sermaye, müteşebbislik, coğrafi mekân gibi bir beşinci üretim faktörü 
olmuştur (Erkuş, 2003; 68). 

 
3.2. Örgütsel Yapdaki Değişim 
Yeni ekonomi ile birlikte işletmelerin örgütsel yaplar da 

değişmiştir. Çünkü, artk dünün güçlü hiyerarşik organizasyon yaps artk 
kabul görmemektedir. Bilgi yoğun ortamda organize olma yönelimi 
içerisinde olan işletmeler yönetim kademelerinin büyük ksmn ortadan 
kaldrmşlardr. Ayrca, 1990’l yllarn hemen başndan itibaren insan 
kaynaklar yönetimine ilişkin olarak motivasyon, verimlilik, kalite 
kavramlar ön plana çkmaya başlamştr. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
nitelikli insan kaynaklar ve bu kaynaklarn sahip olduğu bilgi, bunlarn 
oluşturduğu örgütün dinamik yapsna ilişkin kavram ve kurallar önem 
kazanmaya başlamştr. Bu kavram ve kurallarn önem kazanmasyla birlikte 

“Entellektüel Örgüt” kavram da tartşlmaya başlanmştr (Aşkoğlu ve  
Aşkoğlu, 1998; 567-596).  

Sürekli gelişmeyi benimseyen bu örgüt yaps, entellektüel örgüt 
kavram olarak ifade edilmiştir. Entellektüel örgüt bilgi ve beceri dağarcğn 
sürekli yenileyebilen, üyelerin öğrenme sürecini kolaylaştran hareketli bir 
yapya sahiptir. Bu tür bir örgüt yapsnda bilgi ve beceriler işletme 
içerisinde geliştirilip paylaşlmakta ve uygulamaya sokulmaktadr. 
Entellektüel örgütü diğer örgüt yaplarndan ayran baz temel özellikler 
vardr. Örneğin, Entellektüel örgütlerde yöneticiler “değişimi” belirli 
aralklarda ortaya çkan gelişmeler olarak görmek yerine değişimin 
sürekliliğine inanmaktadrlar. Entellektüel örgüt yapsnda iş gücü nicelik 
olarak azalrken nitelikli iş gücü says artmaktadr. Dünyann en büyük 
işletmeleri arasnda yer alan birçok işletme son yllarda cirolarn birkaç kat 
artrrken iş gücü saysn %25 orannda azaltmşlardr.  Örneğin, IBM’de 
çalşanlarn says ksa bir dönemde 400.000’den 235.000’e düşürülmüştür. 
İşletmede çalşanlarn saysnn azalmasna rağmen, verimlilik yükselmiş 
üretim miktar artmştr. İşletmeyi bu sonuca götüren en önemli faktör olarak 
da insan sermayesi gösterilmiştir (Çavuşgil, yl; 226-227). 

 
3.3. İşletmelerin Finansal Yaplarndaki Değişim 
Bilgi ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler işletmelerin 

finansal yaplarn da oldukça önemli ölçüde etkilemiştir. Yeni ekonomide, 
maddi olmayan varlklarn işletmenin değerine olan katksnn en az maddi 
varlklarn katks kadar olduğuna ilişkin geniş bir kabul söz konusudur 
(Erkuş, 2003; 68). 

Bilgi şirketlerinin finansal yaps çoğu zaman sanayi şirketlerinden 
öylesine farkldr ki, bu farkllğn geleneksel kavramlarla açklanmas 
mümkün değildir. IBM ve Mikrosoft birbirleriyle karşlaştrldğnda bu 
farkllk daha açk olarak görülecektir. IBM, Mikrosoft’tan daha çok satş 
yaptğ halde, Mikrosoft IBM’den daha değerli bir şirket konumundadr. 
Kasm 1996 itibariyle IBM’in piyasa değeri 70.7 milyar $ iken, 
Mikrosoft’un piyasa değeri 85.5 milyar $ olmuştur. Ancak, bu sermayeleri 
oluşturan bileşenler her iki firmada oldukça farkldr. 1996 ylnda IBM’in 
16.6 milyar $’lk maddi duran varlklar olmasna karşn; Mikrosoft’un 
maddi duran varlklarnn değeri sadece 930 milyon $’dr. Bu durum, yeni 
çağda şirketler için entellektüel varlklara sahip olmann fiziksel varlklara 
sahip olmaktan daha önemli olduğu gerçeğini ortaya koymaktadr (Steward, 
1997; 72). 

Brooking Enstitüsünün yaptğ bir araştrmaya göre maddi olmayan 
duran varlklarn değeri 1982 ylndan bu yana sürekli olarak artmaktadr. 
1982 ylnda şirketlerin piyasa değerleri içindeki maddi varlklarn oran 
%62’iken, 1992 ylnda bu rakam %38’e düşmüştür. 

2000 ylnda Mikrosoft’un piyasa değeri 430 milyar $ iken defter 
değeri ayn tarihte sadece 10 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 1993 ylnda 
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Biogen firmasnn piyasa değeri defter değerinin yaklaşk olarak 5.2 kat 
olmuştur, Mc Donalds firmasnn piyasa değeri defter değerinin 3 kat 
olarak, Pfizer firmasnn ise piyasa değeri defter değerinin 5 kat olarak 
gerçekleşmiştir. Bilgi çağnda geleneksel endüstri şirketleri yerlerini bilgi 
tabanl şirketlere brakmşlardr(Erkuş, 2003; 70). 

 
3.4. İnternet ve Enformasyon Teknolojisinin Etkileri 
Bilgi teknolojisinde yaşanan aşr büyüme kapasitesine paralel olarak 

internetteki hzl yükseliş endüstrileşmiş dünyay yeni ekonomik bir 
paradigma üzerine çekmiştir. Endüstriyel çağda değerlerin temel kaynağ 
maddi varlklar iken enformasyon çağnda bilgi maddi varlklarn yerini 
almştr (Sullivan ve Sullivan, 2000; 329) . 

 
3.5. Entellektüel Sermayenin Kaldraç Etkisi 
Entellektüel sermaye, firmalarn karllğ üzerinde kaldraç etkisine 

sahiptir ve firmalara yeni ürünler ve yeni organizasyon şekilleri oluşturma 
imkan vermektedir.  

1979 ylnda İsveç’li bir orman ürünleri şirketi olan “Essellte”, 
“Kağtsz Ofis” tartşmalar ile ilgili bir çalşma yapmştr. Bu şirket, 100 
yldan fazladr kağt ürünleri üretmektedir. Şirket “kağtsz ofis” fikrinin 
kendileri için nasl bir tehdit olduğunu ve bu tehdide karşlk nasl bir strateji 
izlemeleri gerektiği konusunda bir araştrma yaptrmştr. Araştrmalar 
sonucunda yeni bilgi tabanl dünyann “Esselte” için tehdit değil aksine bir 
çok frsatlar sunan yeni bir şans olduğu ortaya çkmştr. Örneğin, 
Esselte’nin bünyesinde İsveç hukuk kitaplarn basan bir yan şirket vardr. 
Şirket bu kitaplar bilgisayar ortamnda bastğ için ülkenin bütün hukuk 
kitaplarna bilgisayar ortamnda da sahiptir. Esselte’nin bu kaynağa sahip 
olmas şirkete hukukçular için bir elektronik araştrma servisi sağlama 
imkan vermiştir. Bu, bir şirketin maddi varlklarn, bilgi ve enformasyon 
gibi entellektüel varlklara nasl dönüştürebileceğine güzel bir örnektir 
(Sullvan ve Sullivan, 2000; 329). 

İşletme varlklar arasnda maddi olmayan varlklarn değerindeki bu 
artş entellektüel sermayenin iyi bir şekilde yönetilmesini ve sistematik 
olarak geliştirilmesi gereğini ortaya çkarmaktadr.  

 
4. ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN YÖNETİLMESİ 
 
Şirketlerin, entellektüel sermayeleri ile stratejik amaçlar arasnda bir 

ilinti kurmaya çalşmalar entellektüel sermayenin yönetilmesi fikir ve 
gayretlerini ortaya çkarmştr. Entellektüel sermaye, değere 
dönüştürülebilen bilgi olarak tanmlandğ için entellektüel sermaye yönetimi 
kavramnn bilgi yönetimi kavramn içine alan daha kapsaml bir kavram 
olduğu söylenebilir(Erkuş, 2003; 89). 

Literatürde bilgi yönetimi ile entellektüel sermaye yönetimi 
kavramlarnn birbirlerinin yerine kullanldğna rastlanmaktadr. Karl-Erik 
Sveiby (2000) entellektüel sermaye ve bilgi yönetimini bir ağacn iki dal 
olarak ifade etmiştir. Entellektüel sermaye yönetimi ile bilgi yönetimi 
kavram arasnda çok belirgin çizgilerle farkllklar olmamakla birlikte 
küçük ince ayrmlar mevcuttur. 

Bilgi yönetimi, örgütsel hedefleri başarmak amacyla bilginin elde 
edilmesi, üretilmesi, depolanmas ve kullanlmas süreci iken entellektüel 
sermaye yönetimi, bilgiden değer üretilmesi sürecini ifade etmektedir. 
Entellektüel sermaye yönetimi kapsamnda; bilgiden değer üretilmesi, 
bireylerin geliştirilmesi, bireylerde var olan bilgilerin organizasyona 
kazandrlmas ve bu değerlerin müşterilere yanstlarak paraya 
dönüştürülmesi işlemleri yaplr (Erkuş, 2003; 89). 

Entellektüel sermaye yönetimi, veri tabanlar, iletişim ağlar, 
kullanc arabirimleri gibi bilgi kaynaklarn insan kaynaklar ile 
bütünleştirmektedir. İnsan kaynaklar işletme faaliyetlerinin kapsamn (nasl 
yapmalyz?), anlamn (bizim için müşterilerin anlam nedir?) ve amacn 
belirleyerek (bunun için ne yapyoruz?) bilgiye değer katmaktadr 
(Brooking, 1996; 131). 

Son yllarda entellektüel sermaye yönetimine olan ilgi oldukça 
artmştr. Yaplan araştrmalarda dünyada şirketlerin büyük çoğunluğunun 
entellektüel sermayenin yönetilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunduklar 
saptanmştr. 

 
4.1. Entellektüel Sermayenin Yönetilmesi Süreci 
Entellektüel sermayenin yönetilmesi süreci dört aşamadan 

oluşmaktadr. Bu aşamalar şunlardr (Intellectual Capital Report, 2007);  
• Maddi olmayan varlklarn belirlenmesi, 
• Maddi olmayan varlklarn ölçülmesi ve değerlenmesi, 
• Maddi olmayan varlklarn denetlenmesi, 
• Maddi olmayan varlklarn raporlanmas aşamalarndan 

oluşmaktadr.  
Entellektüel sermayenin yönetilmesi sürecinde ilk olarak işletmenin 

stratejik amaçlar tespit edilmelidir. Bundan sonraki aşama bu amaçlarla 
ilgili maddi olmayan kaynaklarn tanmlanmas ve bu kaynaklar etkileyen 
faaliyetlerin ortaya konulmasdr. Son aşamada ise maddi olmayan 
varlklarn denetlenmesini sağlayacak uygun denetim yöntemleri belirlenir 
ve entellektüel sermayeye ilişkin bir rapor yaynlanr (Erkuş, 2003).  

 
4.1.1. Maddi Olmayan Varlklarn Belirlenmesi Aşamas 
Bu aşamada işletmelerin stratejik amaçlarn gerçekleştirebilmelerine 

yardmc olan ve değer üreten maddi olmayan varlklarn tespit edilmesi ve 
bunlarn ortaya konulmas gerekmektedir. Bu nedenle, bu aşamada öncelikle 
stratejik amaçlarn ne olduğu ve hangi maddi olmayan varlklarn bu 
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amaçlarla ilişkili olduğu belirlenmelidir. Bu bilgiyi elde etmek amacyla 
firmalar şu sorulara cevap vermelidirler. Neredeyiz? Nereye gitmek 
istiyoruz? Üstesinden gelmemiz gereken problemler nelerdir? Maddi 
olmayan varlklarla ilgili olarak neler yapmalyz ve nelere ihtiyacmz 
vardr? 

İşletmeler hem maddi olmayan kaynaklarnn durumlarn hem de 
hangi faaliyetlerin bu kaynaklarn devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için 
yaplmas gerektiği konusunda karar vermelidirler. Öte yandan, sadece 
maddi olmayan varlklar artran ve geliştiren faaliyetlerin üzerinde 
odaklanmak yeterli değildir Ayn zamanda bu varlklar azaltan veya 
engelleyen faaliyetlerin de üzerinde durmak gerekir. Ancak böylece, 
işletmenin maddi olmayan varlklarna ilişkin doğru bilgiler ortaya konulmuş 
olur. 

 
4.1.2. Ölçme ve Değerlendirme Aşamas 
Entellektüel sermayenin yönetilmesi sürecindeki en zor aşamadr. 

Maddi olmayan faaliyetlerin maliyetlerini doğru olarak ölçmek ve firmann 
performans göstergeleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek oldukça zor bir 
iştir. Çünkü her bir maddi olmayan faaliyeti, maliyetle ilişkilendirmek her 
zaman mümkün olmayabilir Ayrca. baz  maddi olmayan faaliyetlerin 
etkileri gelecekte ortaya çkacağ için bunlar ölçmek ve değerlendirmek 
mümkün olmayabilir. Maddi olmayan varlklar tanmlandktan sonra, her bir 
maddi olmayan varlğn ölçülmesi için özel göstergeler geliştirilmelidir.   

 
4.1.3. Denetleme Aşamas 
Entellektüel sermayenin denetlenmesi aşamasnda daha önce 

yaplmş olan maddi olmayan yatrmlarn işletmenin maddi olmayan 
kaynaklar üzerindeki etkileri ve işletmedeki entellektüel varlklarn hem 
içsel hem de dşsal kullanclar üzerindeki etkileri değerlendirilir. Denetleme 
sonucunda, yeni maddi olmayan faaliyetler geliştirilebilir ve uygulanabilir.  

Maddi olmayan varlklarn denetimi oldukça dinamik bir sürecin 
parçasdr, sonuçlarn değerlendirilmesi ve yeni faaliyetlerin nihai dizayn ile 
tanmlama ve ölçüm aşamalar nadiren bir birleri ile örtüşmektedir. Diğer 
taraftan denetleme uygulamalarnn sklğ ve özelliği maddi olmayan 
varlklarn, işletmenin ve sektörün özelliklerine oldukça bağldr.  

 
4.1.4. Raporlama Aşamas 
Entellektüel sermaye raporlar entellektüel sermaye yönetimi 

sürecinin mantksal bir sonucudur. Entellektüel sermaye raporlar ile 
ortaklara ve yatrmclara firmann kabiliyetleri, kaynaklar ve 
yükümlülükleri ile ilgili bilgiler iletilir. Bir entellektüel sermaye raporu 
işletmenin maddi olmayan kaynak ve faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
geliştirilmesi ve yönetilmesi için yaplan çalşmalar içermektedir.  

Sonuç olarak işletmeler belirli bir zaman içerisinde entellektüel 
kaynaklarn tanmlarlar ve ölçerler. Daha sonra bu kaynaklar ve ölçümleri 
geliştirecek faaliyetlerde bulunurlar. İşletme yönetiminin yapmş olduğu bu 
faaliyetler sonucunda entellektüel kaynaklarda meydana gelen değişim 
seviyeleri kontrol edilir. 

 
4.2. Entellektüel Sermayenin Etkili Yönetilmesi 
Entellektüel sermaye, organizasyonlarn rekabet avantaj 

kazanmalarnda önem teşkil eden bir potansiyeldir. Bu gerçek, entellektüel 
sermayenin etkili yönetilmesini kaçnlmaz klmaktadr. Entellektüel 
sermayenin organizasyon performans üzerindeki etkisini maksimize etmek 
için kullanlan en etkili unsurlar,  İnsan Kaynaklar fonksiyonlarnn alanna 
giren, kültür yönetimi, örgütsel tasarm, seçme ve yerleştirme, gelişim, 
performans yönetimi ve ödül stratejileridir. Entellektüel sermayeyi etkili bir 
biçimde kullanmay sağlayan, ölçen, onaylayan ve ödüllendiren bu stratejiler 
örgütsel başarnn hayati bir bileşeni haline gelmiştir. Entellektüel 
sermayenin başarl bir şekilde yönetilmesi demek, istenilen sonuçlara 
ulaşmak için kritik bilgilerin elde edilmesi veya oluşturulmas, saklanmas, 
organize ve analiz edilmesi, yaylmas ve uygulanmas demektir. 
Entellektüel sermayenin etkili olarak yönetilmesi için gerekli olan kritik 
unsurlar şunlardr (www.ugurzel.com/Makaleler); 

• Organizasyonun, bilmesi ve yapmas gerekenleri 
tanmlamas  

• Organizasyonun, bildiklerine ve yapabileceklerine karar 
vermesi  

• "Bilinmesi Gerekenler ve Bilinenler" ile "Yaplmas 
gerekenler ve yaplabilecekler" arasndaki boşluklarn neler 
olduğunun saptanmas  

• Bu boşluklar kapatabilmek için bir strateji geliştirilmesi  
• Entellektüel sermayenin etkili olmasna yardmc olacak 

vizyon/misyon, 
•  Kültür, çevre, strateji, yap ve insan kaynaklar 

stratejileri/programlarnn oluşturulmas 
Etkin insan kaynaklar stratejileri ve programlar, çalşanlar 

istenilen sonuçlar üretmeleri konusunda teşvik etmek için uygulanmaldr. 
Entellektüel sermayeyi etkili olarak yönetmeye katkda bulunan insan 
kaynaklar fonksiyonlar şu şekildedir (www.ugurzel.com/Makaleler): 

1. Kültürü tanmlama, değerlendirme ve şekillendirme 
2. Örgütsel yapy tasarlama ve çalşan rollerini tanmlama 
3. İşe alma ve geliştirme stratejilerini belirleme 
4. Performans yönetim stratejilerini belirleme 
5. Ödül stratejilerini belirleme 
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4.2.1. Örgüt Kültürü  
Entellektüel sermaye yönetimini destekleyecek bir kültür gerektirir. 

Bilgi paylaşm istenilmez ve ödüllendirilmez, çalşanlara bilgi paylaşmn 
kolaylaştrmak için kaynaklar verilmez, çalşanlar bilgi paylaşmn 
gerçekleştirmeleri için gerekli beceriler konusunda eğitilmezlerse 
entellektüel sermayenin etkinliğinin azalmas kaçnlmaz bir sonuçtur. 
Organizasyonun çalşanlarna karş bakş açs, entellektüel sermayeye 
yaplacak yatrm konusunda oldukça etkilidir. 

Kültürel yaplanma organizasyon için kritik bir admdr. Çünkü 
entellektüel sermayenin tasarm, yaygnlaştrlmas, kültürel yaplanmayla 
oldukça yakndan ilgilidir. Çalşanlarn değerlerini paylaşan bir kültür, bilgi 
paylaşmn daha  etkin klar. Ayrca böyle bir kültür tüm çalşanlarn, 
müşterilerini, tedarikçilerini ve diğer kurumlar, değerli bilgilerin potansiyel 
kaynağ olarak görür.  

 
4.2.2. Örgütsel Yap ve Roller 
Amaçlara ulaşmak için kullanlan örgütsel yap ve çeşitli oyuncular 

için tanmlanmş olan roller işlerin başarya ulaştrlmas üzerinde büyük 
etkiye sahiptir. Organizasyon yaps, çevreye adapte olmak ve dahili 
süreçleri etkin klmak için organizasyonun ihtiyaçlarna bağl olarak sürekli 
bir biçimde değişir. Hzla değişen bir ortamdaki etkili bir yap bilgi 
sürecinde müşteriye servis sağlayan şebekeler gibidir. Bu şekilde işleyen 
yaplar organizasyona, tüm işlerini etkili biçimde yapmas, araclarndan en 
iyi şekilde yararlanmas, devaml olarak kendini organize etmesi, 
organizasyon ile çevresi arasnda duygu ve bilgi değişimini kolaylaştrmas 
imkân tanr. Şebeke içinde her seviyedeki araclarn amaçlar, roller ve 
ilişkileri tanmlanmştr ve genel durumdaki değişikliklere göre bu yap 
değişime tabi tutulur.  

 
4.2.3. İş gücü  
Entellektüel sermaye havuzunu geliştirme yeteneğine sahip bir 

işgücü, organizasyona doğru kişileri eleman olarak almak ve onlar, bilgi 
üretmeye, yaymaya ve uygulamaya imkan tanyan bir şekilde davranmalar 
için eğitmekle oluşturulabilir. Entellektüel sermaye yönetimini destekleyen 
beceriler personel seçmek için belirlenmeli, tanmlanmal ve seçilmelidir. 
Ayrca bunlara ek olarak farkl bakş açlarnn hesaba katlmasn olanakl 
klmak için görüşlere, deneyimlere ve eğitime göre çeşitlilik, eleman alma 
stratejilerinde bir araya getirilmelidir. 

Bilgi paylaşm yoluyla başkalarnn etkililiğine katkda bulunanlar 
tespit eden ve ödüllendiren kariyer yönetimi programlar davranşsal 
değişiklikleri motive ederken çok etkili olabilirler. Terfiler, bilgi paylaşmn 
ve destekleyici davranş ödüllendirmek için kullanlabilir. Kariyer 
basamaklarnn tanmlarnda davranşsal becerilere yer vermek, çalşanlara 
başarl olmak için neler gerektiğini açklayabilir ve onlar istenilen 

davranşlar sergilemek konusunda teşvik edebilir.  
 
4.2.4. Performans yönetim stratejileri/programlar 
Personel seçimi için geliştirilen ve kullanlan iş tanmlar ve iş 

gerekleri, rol tanmlar ve yetkinlik modelleri yoluyla bilgiyi etkili bir 
biçimde yaratma ve yayma becerisine sahip kişileri işe yerleştirebilir ve 
onlar geliştirebilirsiniz. Bir sonraki basamak çalşanlar becerilerini 
kullanmalar doğrultusunda teşvik eden kriteri kullanarak performans 
tanmlamaktr. 

Yaygn olarak kullanlan performans kriterleri verimlilik, iş kalitesi 
ve güvenilirliktir. Bu kriterler bireysel etkinliği geliştirmeye yardmc 
olurken, bireyin, diğer çalşanlarn ve birimlerin sonuçlarna katklarn da 
göz önünde bulundurmaldr. 

Artk günümüzde, organizasyonlarda performans değerlendirmede 
"Başkalarnn Sonuçlarna Katk" ve "Örgütsel Sonuçlara Katk" dikkate 
alnan konulardr. Bu durum takmlardan bir organizasyon şekli olarak 
yararlanlmayan organizasyon yaplarnda bile söz konusudur. Böyle 
kriterlerin kullanm performans değerlendirmeyi daha etkin klmakta, bilgi 
üretilmesi ve yaylmas olaslğn artrmakta ve davranşlar etkilemektedir. 

 
4.2.5. Ödüllendirme Programlar 
Ödüllendirme programlar uygun bir şekilde tasarlandğnda, yeni bir 

fikir ortaya koyma veya varolan bir fikri etkili bir biçimde kullanma ve 
yayma ve uygulama başarlabilir. Günümüzde organizasyonlarda en popüler 
olan ödül, performansa dayal ücretlendirmedir. 

Performans değerlendirmelerdeki performans ölçütleri başkalarnn 
sonuçlarna etki etmeyi kapsyorsa ve değerlendirmeler ödülleri etkiliyorsa 
performansa göre ücretlendirme entellektüel sermayenin etkili bir biçimde 
yönetilmesini teşvik edebilir. Tannma programlar da ödül olarak 
değerlendirilebilirler. Eğer organizasyonun etkinliğine katklarnz, 
yenilikçiliğiniz, yönlendiriciliğiniz konusunda bir üne sahipseniz bu size 
organizasyon içinde onur ve prestij getirir ve bu şekilde görülmek için bir 
teşvik sağlar. 

Ödül programlarndan bir diğeri de çalşan hissedarlğdr. Bu 
programlar bilginin rekabet avantaj ve organizasyonel değer taşdğ 
günümüzde, çalşanlar bilgi üretmeleri, yaymalar ve etkili bir şekilde 
kullanmalar konusunda teşvik eder. Hisse bazl programlar çalşanlarn 
ekonomik ilgilerini organizasyon içinde tutma avantajna sahiptir. Çalşanlar 
sonuçlar etkileyecek ortak bir performans göstermeye özen gösterirler. 

Özetle, tartşlan araçlarn tümü insan kaynaklar yönetiminin 
alanna giriyor. İnsan kaynaklar fonksiyonu, entellektüel sermayenin 
yönetimi üzerinde etkiye sahip olan strateji ve programlarn birleştirilmesi ve 
düzenlenmesine liderlik etme frsatna sahip. Kültürü şekillendirme, örgütsel 
tasarm, eleman alma ve geliştirme stratejileri, performans yönetim 



140 YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 141YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

stratejileri ve ödül stratejileri insan kaynaklar fonksiyonunun alanna giren 
temel aktivitelerdir.  

 
5. ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE 

RAPORLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE 
GÖSTERGELER 

 
Firmalar birçok nedenden dolay entellektüel sermayelerini ölçmek 

isteyebilirler. Günümüzde firmalarn rekabet avantaj kazanmak ve 
performanslarn artrmak için stratejik olarak entellektüel sermayelerini 
belirlemeye ve ölçmeye ihtiyaçlar vardr        ( Petegraf, 1993; Prahalad ve 
Hamel, 1990). Diğer taraftan işletmelerin çevresel değişimlere daha hzl ve 
zekice cevap vermeleri, pazar sinyallerine duyarl olmalar, daha esnek 
hareket etmeleri ve geleceklerini şekillendirmeleri gerekmektedir. Bunun 
için sahip olduklar entellektüel sermayeyi ölçmeleri ve yönetmeleri 
gereklidir (Johannessen ve diğ, 2005). 

Marr ve diğ (2003)’ne göre firmalarn entellektüel sermayelerini 
ölçme nedenleri şu şekilde sralanabilir; (I) Entellektüel sermayenin 
ölçülmesi bir organizasyonun işletme stratejisinin oluşturulmasna yardm 
edebilir, (II) uygulanan stratejilerin değerlendirilmesine yardmc olabilir, 
(III) performans göstergelerinin gelişimine öncülük edebilir, (IV) işletmenin 
çkar gruplarna teminat olabilir. Diğer taraftan entellektüel sermayenin etkili 
bir şekilde ölçülmesi finansal ölçümleri tamamlamakta, faaliyetlerle ilgili bir 
geribildirim ve yeni stratejiler geliştirmek için bilgiler sağlamakta ve işletme 
yönetimini bir bütün olarak geliştirmektedir (Holney, 2005). 

İşletmeler sahip olduklar entellektüel sermaye değerlerinin 
ölçülmesine yönelik, kesinlik taşmasa da, baz yöntem ve teknikleri 
geliştirmişlerdir. Bunlar (Stewart, 1997; Çelik ve Perçin, 2000; Çkrkç ve 
Daştan, 2002; Yereli ve Gerşil, 2005):  

• Piyasa değeri/Defter değeri 
• Tobin Q oran 
• Maddi olmayan varlklar değerlerinin hesaplanmas 

 
5.1. Pazar Değeri / Defter Değeri Oran  
Entellektüel sermayenin en yaygn olarak bilinen ölçütü pazar değeri 

/ defter değeri orandr. Thomas Stewart, firmalarn pazar değeri / defter 
değerleri arasndaki farkn entellektüel sermayeyi oluşturduğunu 
söylemektedir.  

Bu yöntemde entellektüel sermaye; 
IC = MV - BV eşitliği olarak da tanmlanmaktadr. 
Denklemde yer alan IC Entellektüel sermayeyi, MV Pazar değerini, 

BV ise defter değerini temsil etmektedir.  
Bu yöntemin temel faydas kolay hesaplanabilir olmasdr. Bu 

denklemin faydal bir ölçüt olduğunu inkar etmemekle birlikte yöntemin 

basit hesaplama tekniğine dayanmas gerçek dünyann karmaşklğn 
yakalamay engellemektedir. Bu yöntemin sakncalar şu şekilde 
sralanabilir. 

Cari muhasebe sistemi bir işletmeyi toplam olarak 
değerlendirememektedir. Bunun yerine işletmenin sadece ayrlabilir 
(separable assets) varlklarn ulusal ve uluslararas standartlara uygun olarak 
tarihi maliyet, yerine koyma maliyeti ve düzeltilmiş tarihi maliyetlerle 
kaytlara almaktadr. Son zamanlarda gerçeğe uygun değer (fair value) 
kullanlmaya başlanmş ise de bu tüm varlk ve borçlar kapsamamaktadr. 
Buna karşn pazar işletmeyi bir bütün olarak işleyen işletme değerine göre 
değerlendirmektedir. 

Bu yöntemde entellektüel sermaye, entellektüel sermayenin ne 
olmadğ şeklinde tanmlanmştr. Entellektüel sermaye pazar değeri değildir, 
entellektüel sermaye defter değeri de değildir. Bu noktada entellektüel 
sermaye finansal muhasebe kurallarnn bir fonksiyonu olarak ortaya 
çkmaktadr. Bu denklemin sonucu, (IC=MV-BV) muhasebe bakş açsna 
göre değişebilir, yani muhasebe kurallarnn ve politikalarnn değişmesi 
farkl  entellektüel sermaye rakamlarnn ortaya çkmasna neden olacaktr. 
Örneğin, duran varlklarn amortisman yöntemi değişirse entellektüel 
sermaye de değişecektir. Bu nedenle entellektüel sermaye pazar değerinin 
etkisi altna braklmamaldr. Ayrca, her zaman varlklarn pazar değerleri 
tam doğru olarak tespit edilemeyebilmektedir. 

Pazar fiyatlar herhangi bir şirketin içinde bulunduğu ekonomik yap, 
işletmenin yaptğ buluşlar ve işletmenin borçlar gibi unsurlardan 
etkilenebilmektedir. Ayrca, borsa fiyatlar daha çok ekonomik ve siyasi 
konjonktürden etkilenmektedir. Alternatif yatrm alanlarnda meydana gelen 
değişmeler, beklentilerde meydana gelen değişmeler pazar fiyatlarn 
değiştirmektedir. Yine baz sektörlerde oligopolistik bir yapnn varlğ yada 
sektöre girişlerin ve çkşlarn engelleniyor olmas (bankaclk, sigortaclk 
sektörleri gibi) bu sektörlerde bir rant oluşturmaktadr. Bu rantn entellektüel 
sermaye olarak yorumlanmas da yanlş olacaktr.  

Bu nedenle, pazar değeri ile defter değeri arasndaki farkn 
entellektüel sermaye olarak tanmlanmas kaba bir ölçü olarak işletmenin 
entellektüel sermayesi hakknda bir fikir verebilir ancak bu entellektüel 
sermayenin ölçülmesi için tam doğru bir yöntem değildir. 

 
5.2. Tobin’in Q’oran 
Bu yöntem, ilk olarak Nobel ödüllü ekonomist James Tobin 

tarafndan yatrm davranşlarn tahmin etmek amacyla geliştirilmiştir. 
Yöntemde, firmann yatrm kararlarn tahmin etmek için faiz oranlarndan 
bağmsz olarak şirketin varlklarnn yerine koyma maliyetleri kullanlr. Q 
oran; işletmenin pazar değerinin şirket varlklarnn yerine koyma değerine 
bölünmesi ile bulunur. 
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Pazar değeri / defteri değeri oranndaki çekinceler bu yöntem için de 
geçerlidir. Ancak, Tobin’in Q’su defter değeri yerine varlklarn yerine 
koyma değerini kullandğ için pazar/defter değeri yöntemine göre daha 
sağlkldr. 

  Bununla birlikte Tobin’in Q’su da dşsal değişkenlere oldukça 
açktr. Yani pazar değeri / defter değeri orannda olduğu gibi pazar 
fiyatndan oldukça etkilenmektedir. Bu her iki metot ayn endüstride, benzer 
pazarlarda faaliyet gösteren ve benzer maddi duran varlklara sahip olan 
işletmelerin karşlaştrlmalar için en uygun metottur. Endüstri içerisinde 
firmann esas rakipleri arasnda yaplan karşlaştrma performans 
kyaslamas ve işletme içi yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde 
kullanlabilir. 

 
5.3.  Maddi Olmayan Varlklarn Değerinin Hesaplanmas 
NCI araştrma merkezi tarafndan geliştirilen bu yöntemin dayandğ 

temel varsaym, işletmedeki maddi varlklarn getiri fazlas hesaplanarak; bu 
rakamlarn maddi olmayan varlklarn değerlendirilmesinde kullanlmasdr 
(Yereli ve Gerşil, 2005). 

Maddi olmayan varlklarn değerlendirilmesi yedi adm ile 
açklanabilmektedir   ( Stewart, 1997: 11). 

• İşletmenin, üç yl için ortalama vergi öncesi kar hesaplanr, 
• İşletmenin üç yllk dönem sonu bilânçolarndan ortalama maddi 

varlklarnn değeri hesaplanr, 
• Maddi varlklarn getirisini hesaplayabilmek için, üç yln 

ortalamas olan vergi öncesi kar rakam, maddi varlklarn 
hesaplanmş ortalama değerine bölünür. 

• Belirtilen üç yl için sektörün maddi varlklarnn getiri oran 
bulunur ve eğer bir işletmenin getiri oran sektör ortalamasnn 
altnda ise bu hesaplamaya devam edilmez. Üstünde ise işlemlere 
devam edilir. 

• Sektörün ortalama getiri oran işletmenin ortalama maddi 
varlklaryla çarplr. Çkan sonuç, sektördeki bir işletmenin maddi 
duran varlklarndan kazanabileceği ortalama tutar 
göstermektedir. Bu rakam işletmenin birinci aşamadaki vergi 
öncesi karndan düşülür. Bulunan sonuç, işletmenin sektördeki 
diğer işletmelere göre ne kadar fazla kar ettiğini, bir başka deyişle 
ek getirisini gösterir. 

• Üç yl için ortalama gelir vergisi oran hesaplanr. Ve bu tutar ek 
getiri ile çarplr. Vergi sonras tutar elde etmek için çkan sonuç 
ek getiriden düşülür. Bu rakam maddi olmayan varlklara ait olan 
primdir. 

• Son olarak primin net bugünkü değeri hesaplanr. Bunun için 
işletmenin sermaye maliyeti ölçüt olarak alnabilir. Maddi 
olmayan varlklara ait prim, işletmenin sermaye maliyeti oranna 

bölünür. Bilânçoda yer almayan bu değer işletmenin maddi 
olmayan varlklarnn hesaplanmş değeridir. 

Bu yöntem diğer iki yönteme göre daha zaman alc ve karmaşk 
olmasna rağmen ayn ve farkl sektörler arasndaki getiri karşlaştrmasn 
daha gerçekçi yapmaktadr. 

Ancak bu yöntemin de baz olumsuz yönleri bulunmaktadr. İlk 
olarak getiri fazlalğnn ölçülmesinde MVGO(Maddi Varlk Getiri Oran ) 
değerinin kullanlmas her zaman doğru sonuçlar vermeyecektir. Değer 
aralğnn genişliğine de bağl olarak ortalama değerler, uç noktalardaki 
değerlerden etkilenebilmekte ve gerçeği tam olarak temsil etmeyen yüksek 
veya düşük değerler çkmasna neden olabilmektedir (Çelik ve Perçin, 2000: 
117). 

 
5.4. Skandia Göstergesi 
İsveç kökenli bir  şirketler grubu olan Skandia bilgi ile ilgili 

varlklarn ölçülmesi konusunda ciddi çalşmalar yapan ilk büyük şirkettir. 
Skandia, ilk olarak 1985 ylnda şirket içine yönelik olarak yaynlanmak 
üzere entellektüel sermaye raporu geliştirmiştir. Daha sonra 1994 ylnda bu 
rapor geleneksel finansal raporlara ek olarak kurum dşna yönelik olarak da 
yaynlanmştr (Erkuş, 2003).  

Skandia’nn entellektüel sermaye ekleri, entellektüel kaynaklardan 
değer üretme ve entellektüel kaynaklarn yönetilmesi ile ilgili bilgilerin 
işletme içindeki ve dşndaki bilgi kullanclarna aktarlmasna yöneliktir.  

1991 ylnda bu şirket tarafndan entellektüel sermaye yöneticisi 
olarak atanan Leif Edvinson’un girişimleri sonucunda gösterge (Navigator) 
olarak adlandrlan dinamik ve bütüncül bir entellektüel sermaye raporlama 
modeli geliştirilmiştir. Bu model beş boyut üzerinde odaklanmştr. 

• Finansal boyut 
• Müşteriler boyutu 
• Süreçler boyutu 
• Yenileme ve geliştirme boyutu 
• İnsan sermayesi boyutu 
Skandia gösterge sistemi, geçmişin  ölçülmesi (finansal boyut) 

anahtar performans rasyolar, bilanço ve gelir tablosu oranlarn 
içermektedir. Müşteri boyutu, pazara nüfuz edebilme kabiliyetine göre 
değerlendirilmektedir. İnsan boyutu, personelin eğitim düzeyine ve ekip 
ruhuna dayanmaktadr. Süreç boyutu, kullanlan faaliyet yöntemlerine ve 
bilgi teknolojilerine dayanmaktadr. Son olarak, yenileme ve gelişme boyutu, 
kaynaklarn geleceğin iş şekillerine ve yöntemlerine doğru yönlendirilip 
yönlendirilmediğini göstermektedir (Mouritsen  ve diğ, 2001). 

Entellektüel sermaye unsurlarnn bir birleri ile iletişimini göstermek 
amacyla “Skandia Göstergesi” geliştirilmiştir. Aşağda Skandia’nn 
yaynlamş olduğu entellektüel sermaye göstergesi sunulmuştur. 
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 Şekil 4: Skandia Göstergesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kaynak: Johan Roos ve diğerleri, Intellectual Capital, MacMillan 

Business Press, London 1997, s.72 
 
 
Süreç odağ: işletmenin sahip olduğu süreçlerdeki önemli unsurlarla 

ilgilidir. 
Yenilenme ve gelişme odağ: entelektüel varllar geliştirmek ve 

yenilemek için ortaya konulan faaliyetlerle ilgilidir. 
İnsan odağ: müşteri, süreç, yenilenme ve gelişme ile finans 

konularn birbirine bağlyan ve etkin klan unsurdur. 
Müşteri odağ: müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerle, pazar pay 

gibi konular kapsamaktadr. 
Finans odağ: faaliyet sonuçlarn gösteren önemli finansal oranlar, 

bilanço ve kar-zarar tablolar ile ilgili konular kapsamaktadr. 
Göstergede yer alan ölçütler standart hale getirilmiş ve herkes 

tarafndan kabul edilen ölçütler değildir. Hatta Skandia’nn kendisi de bazen 
bir ylda kullanmş olduğu bir ölçütü diğer yl kullanmamaktadr. Bu nedenle 
göstergelerde kullanlan ölçütler sadece bir örnek olarak alglanmaldr 
(Erkuş, 2003). 

Müşteri Odağ 
 
Müşteri Memnuniyeti 
İndeksi 
Pazar Paylar Primi  
Hata Oran 
Satş Gücü 
Dağtmclarn Memnuniyeti

Yenileme ve Gelişme Odağ 
Yeni Ürünlerin Says  Bilgi Teknolojileri Gideri/ Yönetim Giderleri 
Yeni Ürünlerden Elde Edilen Prim  Bilişim Teknolojileri Geliştirme Saatlerinin Says 

Süreç Odağ 
 
Ortalama Cevap Verme Süresi 
Tamamlanan İşlerde Geçirilen 
Ortalama Süre 
Başarsz Veri Dosyalarnn 
Says 

Finansal Odak 

Toplam Giderler,  Nakit Akm, Sigorta, 
Brüt Katk, Faaliyet Sonuçlar, Toplam 

Gider Rasyosu,Yönetim Giderleri Rasyosu,

İnsan Odağ 
Çalşanlarn Says 
İş Eğitimi Verilen 
Gün Says 

Diğer taraftan Skandia’nn yaynlamş olduğu entellektüel sermaye 
tablolar, bu raporlama şeklinin endüstriden endüstriye değişen bir özellik 
arz ettiğini ortaya koymaktadr. Çünkü, yöneticiler sadece kendi 
işletmelerine has ölçütleri yaynladklarnda diğer işletmelerin ölçütleri ile 
bunlarn bağdaşmas mümkün olmayabilmektedir. Bu durum dşsal 
kullanclarn karşlaştrma yapma imkânlarn snrlayc bir etki 
yapabilecektir (Upton, 2001). 

 
5.5. Balanced Scorecard (Dengeli Ölçüm Kart) 
Balanced Scorecard (BSC) R.S. Kaplan ve P.N. Norton tarafndan 

1992 ylnda çok boyutlu bir performans değerleme ölçütü olarak sunulmuş 
ardndan 1993 ylnda işletmelerde strateji uygulamalarna katk 
sağlayabilecek bir sistem olarak ortaya konulmuştur. 1996 ylnda ise 
yazarlar bu süre zarfndaki uygulamalar da dikkate alarak kartn bir stratejik 
yönetim arac olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

BSC (Balanced Scorecard) üst düzey yöneticilere, işlerini hzl ve 
kapsaml bir şekilde görme olanağ sağlayan bir dizi ölçümler bütünüdür. 
BSC’da finansal ölçümlerin yan sra müşteri tatmini, iç süreçler, kuruluşun 
yenilenme ve iyileşme çalşmalarna ilişkin operasyonel ölçümler de 
bulunmaktadr. Bu operasyonel ölçümler işletmenin gelecekteki finansal 
performansn etkileyen unsurlardr (Kaplan ve Norton, 1992, s.72). 

BSC, yöneticilere işlerini dört önemli boyutta izleyebilme olanağn 
vermektedir. Ayrca işletmenin, aşağda belirtilen dört temel soruya cevap 
verebilmesini sağlamaktadr. (Kaplan ve Norton, 1992, s.72). 

• Müşterilerimiz bizi nasl görüyorlar?(müşteri boyutu) 
• Hangi konularda mükemmel olmalyz? (operasyonel boyut) 
• İyileşmeye ve değer oluşturmaya devam edebilir miyiz? 

(öğrenme ve gelişme boyutu) 
• Hissedarlarmza nasl görünüyoruz?(finansal boyut) 

Finansal boyut, müşteri boyutu ve içsel iş süreci boyutu; yöneticilere 
organizasyonun şu anda nerede bulunduğunu ve gelecekte nerede olacağn 
gösterirken, dördüncü boyut ise gelecekteki noktaya nasl ulaşlacağn 
belirler. Bu boyutta yer alan amaçlar, diğer boyutlarda yer alan mükemmel 
sonuçlar elde etmeyi sağlayacak girişimlerdir (Ergun, 2002) 

BSC işletme stratejisini dört boyut arasnda sebep-sonuç ilişkisi 
kurarak açklamaktadr. Örneğin, finansal boyutta kar artrmak bir sonuçtur. 
Bu sonuca müşteri boyutundaki müşteri sadakati ile varlr; müşteri sadakati 
bir sonuçtur, bu sonuca içsel iş süreçleri boyutundaki operasyon sürelerinin 
düşürülmesi ile varlr; operasyon sürelerinin düşürülmesi bir sonuçtur, bu 
sonuca ise öğrenme ve büyüme boyutundaki personelin tatmini ile varlr. 
Böylece gerçekçi ve net bir şekilde hazrlanan BSC, şirketin tüm stratejik 
akşn gösterir. Bu durum şirketin hedef ve ölçüm sistemlerinin daha iyi 
anlaşlmasn sağlar(Erkuş, 2007).  
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SONUÇ  
 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte; yönetim, 

müşteri, rekabet, pazar yaplar ve organizasyonel anlamda ortaya çkan 
büyük değişimler ile iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan aşr hzl 
gelişmeler, işletmeleri yönetim alanndaki yeni teknikleri kullanmaya 
zorlamaktadr. Entellektüel sermaye de işletmelerin bu bağlamda 
kullanabilecekleri yeni yönetim araçlarndan biridir.  

Entellektüel sermaye, organizasyonel süreçleri, etkin insan 
kaynaklar yönetimini, uyumlu çalşan- müşteri-tedarikçi ilişkilerini, örgüt 
kültürü-iklimi ve öğrenen organizasyon olma gibi temel yetenek sağlayan 
konular içeren, işletmelerin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerinde ve 
rekabet avantaj sağlamalarnda stratejik öneme sahip soyut varlklardr. 

Entellektüel değerlerin soyut varlklar olmalar nedeniyle ölçülmesi 
ve raporlanmas kolay değildir. Fakat günümüz değişen dünyasnda stratejik 
bir öneme sahip olmas nedeniyle birçok araştrmac bu zorluğun üstesinden 
gelecek yöntemler geliştirmişlerdir. Piyasa değeri/defter değeri, Tobin Q 
oran ve maddi olmayan varlklarn değerlerinin hesaplanmas bu yöntemlere 
örnek olarak gösterilebilir. Diğer taraftan işletmelerin entellektüel 
varlklarnn sunulmas adna, entellektüel sermaye konusuna bakş açs 
oluşturabilecek, baz göstergelerde geliştirilmiştir. 

Sonuç olarak bugün gelinen noktada “Entelektüel Sermayenin” 
işletmeler adna önemi tartşlmamaktadr. Önemli olan stratejik öneme sahip 
bu değerlerin etkili bir şekilde yönetilmesidir. Entelektüel sermayenin etkili 
bir şekilde yönetilebilmesi ve geliştirilebilmesi için çağdaş bir yönetim 
felsefesine, çevreye uyumlu örgütsel yapya, düzgün işleyen süreçlere, 
motive olmuş çalşanlara ve paylaşlan bir kurumsal kültüre ihtiyaç olduğu 
söylenebilir. Üzerinde durulmas gereken en önemli noktalardan biride; bu 
yöntemlerin kullanlmasnn sektörden sektöre işletmeden işletmeye 
farkllklar gösterebileceğidir.  
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Özet 
 

Dşsal kalknma anlayşndan içsel kalknma anlayşna geçiş sonucu, yerel 
dinamikler bölgesel kalknmada önemli unsurlar haline gelmiştir. Kalknma 
anlayşndaki bu değişimin temel nedeni 1970’li yllarn ilk yarsnda bat 
ekonomilerinde yaşanan kriz olmuştur. Yaşanan kriz sonras, Keynesyen iktisat 
politikalar ve Fordist üretim sistemi önemini yitirmiş, içsel kalknma politikalar 
önem kazanmştr. İçsel bölgesel kalknma politikalarnda yerel kaynaklar ve 
dinamikler önemli bir yer tutmaktadr. Söz konusu dinamikler arasnda yerel üretim 
sistemi, kent sistemi ve yenilikçi çevre önemlidir. Bu çalşmann amac yerel 
dinamiklerin içsel bölgesel kalknmadaki rolünü incelemektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yerel Dinamikler, İçsel Bölgesel Kalknma, Yerel 

Kalknma 
 

Abstract 
 

LOCAL DYNAMICS AND ENDOGENOUS REGIONAL DEVELOPMENT 
 
 As a result of passing from exogenous development understanding to 
endogenous development understanding, local dynamics have become an important 
element in local development. The main reason of in changing in  development 
understanding is the result of  crisis in western economics in first half of 1970. After 
this crisis, Keynesian economics politics and Fordist production system’s lost its 
importance, and endogenous development politics have become important. In 
endogenous regional development politics, local sources and dymanics become 
important. From these dynamics  localized productive system, urban system and 
innovative milieu is very important ones. The aim of this work is to investigate the 
role of local dynamics in endogenous local development. 

 
Key words: Local Dynamics, Endogenous Regional Development, Local 

Development 

 
GİRİŞ 
 
İçsel (Endojen) kalknma yaklaşmna kadar egemen kalknma 

yaklaşm olan Dşsal (Exojen) kalknma yaklaşm, kalknmann gelişmiş 
bölgelerden başlayp gelişmemiş bölgelere doğru kayacağ anlayş üzerine 
kuruluydu. 1970’li yllarda yaşanan iktisadi kriz sonras mevcut kalknma 
yaklaşmnda yaşanan değişim sonucunda ulusal ve bölgesel kalknmada 
yerel dinamiklerin ön planda olduğu kalknma yaklaşm benimsenmiştir.  

Bat ekonomilerinde 1970’li yllarda yaşanan krizler sonucu oluşan 
belirsizlik ortamnn giderilmesi, işsizliğin azaltlmas, teknolojik 
yeniliklerin hzlandrlmas ve sürdürülebilir bölgesel kalknmann 
sağlanmas için yerel dinamiklerin ön planda olduğu içsel bölgesel kalknma 
yaklaşm önem kazanmştr. Yerel dinamiklerin önem kazandğ içsel 
yaklaşmla birlikte Keynesyen ekonomi politikalar ve Fordist üretim sistemi 
de önemini yitirmiştir. 

Bu çalşmada yerel dinamiklerin içsel bölgesel kalknmadaki önemi 
üzerinde durulacaktr. Çalşmann ilk bölümünde içsel bölgesel kalknma 
olgusu incelendikten sonra ikinci bölümde yerel dinamikler ve son olarak da 
yerel dinamiklerin içsel bölgesel kalknma ile olan ilişkisi incelenecektir.  

 
İÇSEL BÖLGESEL KALKINMA  

 
Dşsal kalknma yaklaşm 1970’li yllarda yaşanan krizler sonucu 

önemini yitirince, oluşan kriz ve belirsizlik ortamnn giderilmesi için yeni 
kalknma yaklaşm gündeme gelmiştir. Yerel kalknma anlayş ile birlikte 
dşsal kalknma modelleri yaşanan durgunluk ve krizlerle sarslnca içsel 
veya endojen olarak ifade edilen kalknma modelleri gündeme gelmiştir.1  
 Yerel kalknma olarak da ifade edilebilen içsel kalknma esas olarak 
yerel kaynaklar ve yerel dürtüler sonucu ortaya çkmaktadr İçsel bölgesel 
kalknma, yerel kaynaklar ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesine önem 
veren bir kalknma stratejisidir. Bu stratejinin temel unsuru kalknma 
sürecinin başlamas, planlanmas, gerçekleştirilmesi ve izlenmesi 
aşamalarnda yerel nüfusun geniş katlmn sağlamaktadr.2      

İçsel kalknma birlikte bölgesel kalknmada yerel kalknma anlayş 
kapsamnda yerel yenilik, yerel girişim, yerel kapasite önemli konuma geldi. 
Böylelikle 1970’li yllarn sonuna kadar egemen olan Fordist üretim sistemi 
yerine Post-Fordist üretim sistemi egemen olmuştur. Fordist üretim, sanayi 
üretiminin çoğunluğunun kitlesel üretim olarak gerçekleştirildiği, iş bölümü 
ve tanmnn kat şekilde belirlendiği ve ürün standartlaşmasnn olduğu bir 
                                                 
1   Malecki Edward J.: “Entrepreneurship in Regional Development and Local  
Development”, International Regional Science Review 1994, s.126 
2 Muehlinghaus S. & Waelty S. and Elsasser H.: Endogenous Development and Local 
Initiatives in Mountainous  Communities in Switzerland, University of Zürich 2001, s.2 
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üretim biçimidir. Post-Fordist üretim ise üretimin esnek ve küçük şekilde 
geçekleştirildiği, esnek uzmanlaşma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
üretimde yaygn olarak kullanldğ bir üretim biçimi olarak 
tanmlanmaktadr.3    

Yerel kalknma, bölgenin gerekleri doğrultusunda farkl politika 
tercihlerinin uygulanmasna imkân sağlamaktadr. Bu tercihler aslnda 
birbirinden kopuk tercihler değil, genelde birbirini tamamlayc tercihlerdir. 
Yerel kalknmaya ilişkin farkl politika tercihlerinden oluşan Tablo 1’de her 
bir tercihe ilişkin kombinasyonun unsurlar gösterilmektedir. 
 

Tablo 1. Yerel Kalknmaya İlişkin Fakl Politika Tercihleri 
 Tercih 1: 

Fonlama 
Tercih 2: Bilgi Tercih3:Animasyon 

Hedef grubu Küçük 
işletmeler 

Büyük nüfus Topluluk gruplar 

Temel engel Sermaye 
yetersizliği 

Bilgi eksikliği, 
bilgiyi 
değerlendirme 
güçlüğü 

Bölgenin girişimci 
üretecek yeterliliğe 
sahip olmamas 

Öncelikler Finansman, 
bilgi, eğitim, 
organizasyon 

Finansman, 
bilgi, eğitim, 
organizasyon 

Finansman, bilgi, 
eğitim, 
organizasyon 

Uygulama 
araçlar 

İmtiyazl 
alacaklar, 
yardmlar,  

Profesyonel 
eğitim, burslar, 
eğitime katk, 
modern 
teknolojiler 

Yerel kalknma 
organizasyonlar 

Değerlendirme 
Ölçütü 

Projede kâr 
getirme 
olaslğ 

Hizmete ilişkin 
içsel ölçütler 

Uzun dönemde 
büyüme olaslğ 

Kaynak: Coffey ve Polese, 1985, s.90  
 

Yukarda tablo halinde gösterilen yerel kalknma için politika 
tercihleri, farkl kombinasyonlardan oluşmaktadr. Yerel kalknmada birinci 
tercihin uygulanmas fon temin etme veya fon sağlama imkânnn varlğna 
bağldr. Yerel kalknma politikasnn ikinci tercihi bilgiyi esas alan bir 
seçimdir. Böyle bir politikann uygulanmas bölgesel aktörler arasnda tam 
bilgi akşnn olmasn gerekli görmektedir. Üçüncü ve son yerel kalknma 
politikas tercihi, animasyonu esas almakta ve böyle bir politika tercihinin 
önündeki en büyük engel bölgenin girişimci üretecek güce sahip 

                                                 
3 Eraydn, Ayda:  Post-Fordizm Ve Değişen Mekansal Öncelikler, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarlk Fakültesi Yaynlar,  Ankara 1992, s.15-22 
 

olmamasndan ileri gelmektedir. Yukarda ifade edilen tercihler aslnda 
birbirinden kopuk değil, aksine birbirini destekleyici unsurlar içermektedir. 
Dolaysyla bu tercihlerden biri veya birkaçn birden kullanmak yerel 
kalknmann gerçekleştirilmesinde herhangi bir saknca taşmamaktadr.  

Dşsal kalknmann aksine içsel kalknmada, kalknmann faydalar 
yerel ekonomide tutulur ve yerel değerler önemli konumda bulunmaktadr. 
Dşsal kalknmada kalknmann faydalar bölgeden dşarya aktarlrken ve 
yerel değerler çok önemli görülmezken, içsel kalknma yaklaşmnda ise 
kalknmann faydas söz konusu yöre veya bölgede kalmaktadr. Bu 
bağlamda dşsal ve içsel bölgesel kalknma yaklaşmlar arasnda baz 
farkllklar bulunmaktadr. Bu farkllklardan birincisi, dşsal kalknmann 
faydalar bölgeden (gelişmiş bölge) etrafa yaylrken, içsel kalknmann 
faydalar söz konusu yörede oluşmakta ve bölgenin sürdürülebilir kalknmas 
sağlanmaktadr. İkinci fark, dşsal kalknma yerel-bölgesel değerleri 
önemsemezken, içsel kalknmada yerel üretim birimleri, yerel girişimler ve 
yerel değerler çok büyük önem taşmaktadr. Bu iki kalknma yaklaşm 
arasndaki diğer bir farkllk da dşsal kalknma yaklaşmnda büyük 
işletmeler önemli iken, içsel kalknma yaklaşmnda esnek üretim birimleri 
olan küçük ve orta boy işletmeler önemli üretim birimleri olarak 
görülmektedir.4  

1980 ve 1990’l yllarda, Marshall tipi sanayi odaklar ya da 
yenilikçi alanlar gibi yaklaşmlar altnda kalknma sürecinin içselleşmesi, 
geliştirilmiş ve genişletilmiştir. Kalknmann içselleşmesine farkl 
noktalardan odaklanan bu yaklaşmlarda, esas olarak, bölgelerin uluslararas 
piyasada belirli bir yer edinebilmeleri koşuluna vurgu yaplmş ve bunun 
içinde rekabet gücünü yüksek klacak yenilikçi sürece sahip olmalarnn ve 
bu yenilikçi süreci sürekli klmalarnn gerekliliği ortaya konulmuştur. Böyle 
bir amaç adna hiçbir bölgeye standart bir programn dayatlamayacağn öne 
süren bu yaklaşmlarda, kalknmann içselleşmesi sürecinin gerçekleşmesi 
için üç önemli mekanizmann çalşmas gerektiği ifade edilmiştir. Bu 
süreçler yenilik süreçleri (innovation processes), kültürel entegrasyon süreci 
(cultural entegration processes) ve yeniden üretim süreci (reproduction 
processes) olarak snflandrlabilmektedir. Kalknmann içselleşmesi 
sürecinin gerçekleşmesi için gerekli ilk mekanizma olarak, bölgesel 
birimlerin (fiziki ve beşeri sermaye, know-how, bölgesel sermaye, ajanlar 
vb.) ve bu birimler arasndaki karşlkl etkileşimin tetiklediği yenilikçi 
mekanizma değerlendirilmiştir.5 Bu unsurlar yöre-bölgenin adaptasyonunun 

                                                 
4 Terluin Ida Joke: “Differences in Economic Development in Rural Regions of Advanced 
Countries: An Overview and Critical Analysis of Theories”, Journal of Rural Studies 2003, 
s.342 
 
5 Karaçay, Hatice & Erden Lütfi: “Yeni Bölgesel Kalknma Yaklaşmlar ve Kamu 
Destekleme Politikalar: Türkiye’den Bölgesel Panel Veri Setiyle Ampirik Analiz”, Gazi 
Üniversitesi İİFB Dergisi 2004,  s.83 



154 YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 155YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

da, dönüşümünde ve yeniden kurulumunda önemli rol oynamaktadr. Yenilik 
süreci, bölgenin teknolojik değişime adaptasyonu ve piyasa çevresi ile uyum 
içinde olmasna yardmc olmaktadr. Dolaysyla bu süreç yeni teknoloji 
gelişimi, yeni ürün oluşumu, üretim yapsnda yeni teknolojilerin 
kullanlmas ve piyasa yapsna uyumda hayati rol oynamaktadr.6   

Kalknmann içselleşmesinde ikinci önemli süreç, kültürel 
entegrasyon sürecidir. Bu süreç, sistemin federatif yeteneğini 
oluşturmaktadr. Kültürel entegrasyon süreci yerel otoriteler veya belli özel 
gruplar (lobi vb.) gibi ajanlar üzerine temellendirilmiştir. Bu otorite veya 
gruplarn amac, bölgenin farkl unsurlar arasnda ortak-tutarl anlaşmalar, 
işbirliği ve dayanşmay sağlamaktr. Bunlar yenilik süreçlerine karşn 
yaplmas zorunlu hususlardr. Kültürel entegrasyon süreci bölgesel ajanlar 
üzerine temellendirilmişse de baz oyuncularn daha önemli rol oynadğ 
söylenebilir. Ticaret anlaşmalar, ticaret birlikleri, hâkim gruplar gibi 
profesyonel organizasyonlar, yerel otoriteler, medya, siyasi partiler ve 
işletmeler bu süreçlerde önemli rol oynamaktadr.7  

Kalknmann içselleşmesinde önemli son süreç yeniden üretim 
sürecidir. Yeniden üretim sürecinin rolü, bölgenin fiziki ve beşeri kaynağ, 
ajan, know-how, bölgesel sermaye gibi çeşitli tamamlayc unsurlarn 
yenilemektedir. Becattini ve Rullani (1995)’nin vurguladğ gibi üretim 
sadece veri bir input setini output’a dönüştürmek değil, ayn zamanda üretim 
sürecinin başlamasndan itibaren beşeri ve fiziki şartlarn yeniden üretilmesi 
anlamna gelmektedir. Yenilik ve kültürel entegrasyon süreci gibi yeniden 
üretim sürecide bekletme, ele geçirme ve yaylma aktivitelerinden meydana 
gelmektedir.8  

Yukarda açklanan üç süreçte kalknmann içsel kapasitesinin ortaya 
çkmasna yardmc olmaktadr. Kalknmann ortaya çkmasn sağlayan 
süreçler kadar, kalknmann temelini oluşturan dinamikler de büyük önem 
arz etmektedir. Söz konusu dinamikler; yerel üretim sistemleri (localized 
productive system), kentsel sistem (urban system) ve yenilikçi çevre 
(innovative milieu) olarak snflandrlabilmektedir.  

 
YEREL DİNAMİKLER 

 
İçsel bölgesel kalknma anlayş yerel dinamiklerin ön plana çktğ 

bir kalknma anlayşdr. Yerel dinamikler, yerel üretim sistemleri, kent 
sistemi ve yenilikçi çevreden oluşmaktadr. Birbirleriyle sürekli etkileşim 
halinde olan bu dinamikler kalknmann içselleşmesinin de temelini 
oluşturmaktadrlar. 
                                                 
6 Maillat Denis: “Interactions Between Urban Systems and Localized Productivite Systems. 
An Approach Endogenous Regional Development In Terms of Innovative Milieu”, European 
Planning Studies 1998, s.119–120 
7 Maillat Denis:  a.g.e., s.118-119 
8 Maillat Denis:  a.g.e., s.119 

Yerel dinamiklerden ilki yerel üretim sistemleridir. Bu sistem; 
birbirine yakn, birbirleriyle yoğun ilişkiler içinde bulunan üretim 
birimlerinden oluşmaktadr. Yerel üretim sistemi, kendi spesifik iş bölümü 
ve teknik uyumuna bağl olarak fonksiyon gören birbirine bağml üretim 
birimlerinden oluşan bir üretim seti olarak da tanmlanmaktadr. Benzer 
üretm sistemleri, işbirliği ve işbölümünü destekleyen bu sistem her türlü 
enformasyonu kollektif olarak paylaşr ve geliştirir.9  

Yerel üretim sistemleri yerel aktörlerin ortak hareketi sonucu özel 
kaynaklarn, beceri ve dşsallklarn oluşmasnda önemli katkda 
bulunmaktadr. Bu sistem daha spesifik olarak da değerlendirilebilir. Söz 
konusu değerlendirmeler teknoloji merkezleri ve endüstriyel bölgeler 
yaklaşm kapsamnda yaplmaktadr. Teknoloji merkezleri yaklaşm 
çerçevesinde üretim sistemi; bilimsel ve teknolojik enformasyonun ön 
planda olduğu, tamamen üretim odakl bir sistemdir ve yenilikler, üretim 
sisteminin gelişmesinde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Endüstriyel 
bölgeler yaklaşm kapsamnda üretim sistemi ise küçük ve orta boy 
işletmelerden oluşan ve oldukça uzmanlaşmş bir üretim sürecinin yer aldğ 
bir üretim sistemidir.10  

İçsel bölgesel kalknmann dinamiklerinden biri de kent 
sistemleridir. Kent, beşeri yeteneklerin uzmanlaştğ ve farkllk arz ettiği, 
çeşitli ilişki ve mübadelelerin gerçekleştiği bir mekan olarak 
tanmlanmaktadr.11 İşletme odakl hizmet aktivitelerinin kentlerde 
gerçekleştiği bilinmektedir. Bu aktiviteler; piyasa aktiviteleri (dizayn, 
pazarlama, satş, promosyon, reklam, toptan taşmaclk ve perakende 
satşlar vb.), teknoloji bazl aktiviteler (ar-ge, teknoloji izleme ve uzman 
raporu hazrlama vb.), firmann yönetimine yardmc aktiviteler (finans, 
vergileme, sigorta, yönetim danşmanlğ, kalite kontrol ve teknik hizmetler 
vb.)’den oluşmaktadr.  Ayrca ticari fuarlar,  teknoloji parklar,  araştrma-
eğitim merkezleri,  ticaret merkezleri ve kültürel merkezler gibi karşlkl 
ilişkilerin yoğunlaştğ alanlar kentlerde yerleşmiş olup, buradaki aktiviteler 
de işletmelerle doğrudan ilintilidir. Kent de faaliyet gösteren aktörler, gelir 
ve istihdam kaynağ olduğu gibi, bilgi akş da sağlamaktadr.12  

İçsel bölgesel kalknmann diğer bir dinamiği yenilikçi çevre 
oluşturmaktr. Yerel üretim sistemleri ve şehir sistemleri içsel bölgesel 
kalknmann temelini oluştururken, bölgenin dinamik yapsnn sürdürülmesi 
için yenilik kapasitesine sahip olmas gerekmektedir. Yenilikçi çevre teorisi 
‘yerel üretim sistemi-local production system’, ‘yerel çevre-local context’ ve 
‘sanayi bölgesi-industrial district’ gibi yerel çevre modellerinin çats altnda 
geliştirilen teorilerin dinamik karşlğ olarak önemsenmektedir. Yenilikçi 
                                                 
9 Çetin Murat: “ Endojen Bölgesel Kalknmaya Farkl Bir Bakş”, Erciyes Üniversitesi İİBF 
Dergisi 2005, s.4–5 
10 Çetin Murat (2005), a.g.e., s.5 
11 Maillat Denis: a.g.e., s.122 
12 Çetin Murat: a.g.e., s.6-8 
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çevre, her bir yörenin kalknma dinamikleri üzerinde durur ve bunlarn temel 
kaynağna iner.  Bunlar; yerel sinerji ve yerel yeniliklerin oluşumunda 
önemli fonksiyona sahiptir. Bu yaklaşm farkl alansal düzeylerde uygulama 
özelliği gösterir.13 

Yenilikçi çevre teorisinde işletmeler arasnda yakn işbirliği ve 
etkileşim ile uzmanlaşmş emek piyasalarndan doğan pozitif dşsallklar ön 
plana çkmaktadr. Ön plana çkan bu unsurlar, KOBİ’lerden oluşan yerel 
üretim sistemlerine rekabet gücü sağlamaktadr ve mekan artk statik değil, 
dinamik uyarlama ve yaylma yollar olarak kabul edilmektedir.14 Yenilikçi 
çevre teorisi, GREMI (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux 
Innovateurs) tarafnca üzerinde çalşlmş ve ileri sürülmüştür. GREMI, yerel 
yenilik süreçleri ve mekan kalknmas alannda teorik ve ampirik 
çalşmalarla ile uğraşan Avrupa ve Kuzey Amerika okullarnn uluslararas 
bir birliğidir. Birlik Paris üniversitesinden Philippe Aydalot (1984) ve daha 
sonra başkanlğn yapan Roberto Camagni (Milan) tarafndan kurulmuştur. 
Bu birliğin geçmiş ve şimdiki baz üyeleri şunlardr; David Keeble, Roberta 
Capello, Richard Gordon, Denis Maillat, Michel Quevit ve Roberta 
Rabellotti’dir.  

GREMI yaklaşmndan başka, bir bölgeye ait üretim ve yenilik 
sistemi üzerine odaklanan diğer dört okul; İtalyan Bölge Okulu, Kaliforniya 
Yeni Endüstriyel Coğrafya Okulu, Fransz Düzenleyici Okul ve Evrim 
Kuram Yandaş-Sanayicilik Okulu’dur GREMI yaklaşm endüstriyel 
davranş bir coğrafik alan snrlar içinde kavramlaştrr. Endüstriyel 
davranşnn yenilik tarafndan sürüklendiği kabul edilir. Yenilikçi çevrenin 
iki ölçütü yerel çevre ve yenilik süreçleridir.15  
●Yerel Çevre (local milieu-environment) 

Yenilikçi çevrenin ilk ölçütüdür. Ağrlkl olarak esnek üretim biçimi 
olan KOBİ’lerden oluşan firmalar arasndaki yerel girişimcilik, yakn 
işbirliği ve etkileşim ile emek piyasasndan kaynaklanan dşsallklar gibi 
faktörler yerel çevrenin rekabet gücünü belirlemektedir.16  
●Yenilik Süreçleri (innovation process) 

Yenilikçi çevrenin ikinci ölçütü olan yenilik süreçleri yerel çevreye, 
taklit etme, teknoloji geliştirme, hzl reaksiyon kabiliyeti ve kaynaklarn 
üretimi azalan sektörlerden yenilerine kaydrarak dinamik bir etkinlik 
sağlamaktadrlar.17  

                                                 
13 Terluin Ida Joke: Rural Regions in The EU: Exploring Differences in Economic 
Development, Rijksuniversiteit Groningen 2001, s.81         
14 Bramanti, Alberto & Remigio Ratti: The Multi-Faceted Dimensions of Local 
Development, Aldershot: Ashgate 1997, s.5 
15 Terluin Ida Joke: a.g.e., s.82-83  
16 Camagni Roberto “The Concept of İnnovative Milieu and Its Relevance for Public 
Policies in European Lagging Regions. Papers of Regional Sciences Association 
1995, s.318 
17 Camagni Roberto: a.g.e.,s.318 

 
İÇSEL BÖLGESEL KALKINMA’DA YEREL  
DİNAMİKLERİN ÖNEMİ  

 
1970’li yllarn ilk yarsnda dünyada yaşanan iktisadi kriz sonras 

oluşan belirsizliği gidermek için benimsenen içsel kalknma yaklaşm yereli 
esas almaktadr. 1970’li yllara kadar egemen kalknma anlayş olan dşsal 
kalknma yerel unsurlar dikkate almazken, içsel kalknma anlayşnda yerel 
değerler kalknmann olmassa olmaz (sine qua non) koşulu olmuştur. İçsel 
bölgesel kalknmay etkileyen yerel dinamikler yerel üretim sistemleri, kent 
sistemi ve yenilikçi çevre olarak sralanmaktadr. 

Yerel üretim sistemlerinin en etkin birimi küçük ve orta boy 
işletmelerdir. Bu işletmeler, bölgesel düzeyde ekonomik faaliyetlerin 
dağlmn sağlayarak ve bölgede büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin 
doğuşuna ortam hazrlayarak bölgesel düzeyde içsel kalknma için bir küvez 
ortam oluşturmakta ve böylece bölgenin içsel kapasitesinin ortaya 
çkarlmasnda önemli bir unsur olarak görev yapmaktadr.18   

İçsel bölgesel kalknmann ikinci dinamiği kent sistemidir. Kent 
sistemi de yerel üretim sistemi gibi, içsel kalknmada önemli bir rol 
oynamaktadr. Kentsel mekanlar pek çok sosyal, ekonomik ve kültürel 
aktivitelerin yaşandğ mekanlardr. Ayrca ticari fuarlar, sergiler, teknoloji 
parklar, araştrma ve geliştirme merkezleri, ticari birliklerin başkanlklar 
gibi idari kuruluşlar kentlerde bulunmaktadr. Bu açdan kentler önemli 
üretim ve hizmet merkezleridir. Dolaysyla kentler bölgenin içsel 
kapasitesinin ortaya çkarlmasnda önemli bir dinamik olarak 
görülmektedir.  

Yenilikçi çevrenin içsel kalknmadaki rolü, yerel üretim sistemi ve 
kent sisteminden farkldr. Zira yerel üretim sitemi ve kent sistemi, bölgenin 
dinamik bir yapya kavuşmasn sağlama işlevini yerine getirirken, yenilikçi 
çevre bölgenin dinamik yapsnn sürdürülmesi işlevini görmektedir. 
Yenilikçi çevre bölgenin teknolojik gelişmesinin sağlanmasnda önemli bir 
işlev görmektedir. Yenilikçi yapnn lokomotifi olan teknolojik ilerleme, 
bölge içindeki firmalar aras işbirliği ve yenilikleri sürekli klacak fikirlerin 
oluşmasn sağlamakta, bu sayede bölgenin içsel kapasitesinin ortaya 
çkarlmasnda yenilikçi çevre önemli bir rol oynamaktadr.19   

Üretim sistemine yeni kaynaklar sağlama ve bu sistemlerin 
dönüşümünü teşvik etme yeteneğine sahip olan yenilikçi çevrenin, içsel 
bölgesel kalknma üzerinde etkili olabilmesi için gerekli hususlar şunlardr:20 

—Yerel kaynaklarnn bağllğ 
—Yerel aktörler ve faktörler arasnda sinerji yaratlmas 
—Dş çevredeki enerji ve kaynaklardan yararlanmas 

                                                 
18 Çetin Murat: a.g.e., s.5-6 
19 Maillat Denis: a.g.e., s.123 
20 Camagni Roberto: a.g.e., s.318 
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—Yenilik sürecinin devaml olmas   
Yukarda ifade edilen bölgesel-yerel dinamikler dşnda bölgenin 

içsel kalknmasna katkda bulunan ve yerel dinamiklerle bağlantl olan 
diğer bir unsur dşsallklardr. Bir bölgenin içsel kalknmas yaknlk 
(proximity), çeşitlilik (variety) ve erişilebilirlik (accessibility) gibi belirli 
dşsallklarn yaratlmasna bağldr. Yaknlk, altyap, kurumlar, 
organizasyonlar ve kişilerin mekansal birleşmeleri vastasyla coğrafik 
uzaklğn minimize edilmesine ilaveten ekonomik ve kültürel açdan da 
bağlantl olmas olarak tanmlanmaktadr. Yaknlk unsuru hem üretim 
yaplarnn yeni biçimlerinin oluşumu hem de ortaklar arasnda güvene 
dayal işbirliklerinin oluşumu açsndan önem taşmaktadr. Çeşitlilik, 
dayanşma içinde olabilen aktörler (bireyler, işletmeler, ticari birlikler, kamu 
kurumlar vd.) ve eylemler ile ilgilidir. Çeşitlilik unsuru sayesinde birbirini 
etkileyecek ortak bulmann olaslğ artmaktadr. İçsel kalknmann bağl 
olduğu son dşsallk olan erişilebilirlik ise değişim (exchange), nakletme 
(transmit), iletme (communicate), anlama (understand) ve öğrenme (learn) 
yeteneğini gösterir ve ulaşm, iletişim gibi fiziksel ağlar tarafndan 
geliştirilmektedir. Dolaysyla içsel kalknma bir bölgenin yapsnn ihtiyaç 
duyduğu yerel üretim sistemi ve kent sistemi arasndaki uyuma bağldr. 
Bölgenin içsel kapasitesinin ortaya çkarlmasnda bu iki sistemin etkileşim 
halinde olmas ve bu iki sistemin yeni kaynaklar ve mekanlar oluşturmas da 
gerekmektedir. Yenilikçi çevre dinamiği vastasyla da oluşan bu kapasitenin 
sürdürülmesi sağlanacaktr.21  
  
 
 SONUÇ 

 
1970’li yllarn ilk yarsna kadar egemen kalknma yaklaşm olan 

dşsal kalknmann bat ekonomilerinde yaşanan kriz sonras önemini 
kaybetmesi ile birlikte, yerel kaynaklar ve yerel potansiyelin harekete 
geçirilmesine önem veren kalknma stratejisi içsel kalknma yaklaşm 
egemen olmuştur.  

Kalknma sürecinin içselleşmesinde yenilik süreci, kültürel 
entegrasyon süreci ve yeniden üretim süreci önemli bir yere sahiptir. Yenilik 
süreci, know-how, bölgesel ajanlar, bölgesel sermaye ile fiziki ve beşeri 
kaynaklarn kullanlmas vastasyla bölgenin teknolojik dönüşümü ve piyasa 
çevresi ile uyum içinde olmasna yardmc olmaktadr. Kültürel entegrasyon 
süreci, bölgesel aktörler arasnda işbirliği ve dayanşmay sağlamaktadr. 
Yeniden üretim süreci ise bölgenin yenilenebilir kaynaklarnn yeniden 
üretimini gerçekleştirmektedir. 

İçsel bölgesel kalknmann temelini yerel dinamikler 
oluşturmaktadr. Söz konusu dinamiklerden ilki yerel üretim sistemleridir. 

                                                 
21 Maillat Denis: a.g.e., s.126 

Yerel üretim sistemleri olan küçük ve orta boy işletmeler, bölgenin her 
tarafna yaylmalar ve esnek yaplar sayesinde işsizliğin önlenmesinde 
dolaysyla 1970’li yllardaki kriz ortamnn giderilmesinde ve kalknmann 
içsel kapasitesinin ortaya çkarlmasnda önemli rol üstlenmişlerdir. 

Bölgenin içsel kapasitesinin ortaya çkarlmasnda önemli ikinci 
yerel dinamik kent sistemleridir. Kentler; ticaretin, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin merkezi olmas sebebiyle bölgede bir canllk ortam 
oluşumunda önemli işlev görmektedirler. İçsel bölgesel kalknmann önemli 
dinamiklerinden biri de yenilikçi çevredir. Yerel üretim sistemi ve kent 
sistemi bölgenin dinamik bir yapya kavuşmasn sağlama işlevini yerine 
getirirken, yenilikçi çevre bölgenin dinamik yapsnn sürdürülmesi işlevini 
görmektedir. Yenilikçi çevre yeni teknolojilerin ve yeni fikirlerin oluşmasn 
sağlayarak bölgenin gelişimini sürekli klmaktadr.  

Ksaca denilebilir ki, içsel bölgesel kalknmann sağlanabilmesi ve 
bölgede pozitif dşsallklarn oluşmas için, yerel üretim sistemleri ile şehir 
sistemleri arasnda sk bir uyum ve bu uyuma dinamiklik kazandran 
yenilikçi çevrenin etkileşim halinde olmas gerekmektedir. 
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ACTION RESEARCH: CONTEXTUAL CONDITIONS OF TURKEY* 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Ercan TOMAKİN 
 

 
 
 
 
 
 

Özet 
 

Bu çalşmann amac, uygulamal bir aksiyon araştrmas yapmadan önce, 
ülkemizdeki çeşitli durumsal şartlar incelemektir. Burada, “durumsal şartlar” 
kelimesi siyasi (devlet) ve Milli Eğitim Sistemine ait yasalar ve birimleri kapsar. Bu 
amaçla, makale önce hukuk sistemimizi aksiyon araştrmas yönteminin özellikleri 
açsndan incelemektedir. İkinci olarak, Milli Eğitim Sistemimizi ve buna bağl  
birimleri aksiyon araştrmas yönteminin özellikleri açsndan incelemektedir. 
Hukuk ve eğitim sistemimizin incelenmesinde aksiyon araştrmas yönteminin 
eğitim-öğretimde kullanlş ve araştrmac öğretmen modeli dikkate alnmaktadr. 
Çalşmada, eğitimle ilgili temel yasalarn  ve uygulamalarn aksiyon araştrmas 
çalşmalarn olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de 
aksiyon araştrmas yapmayla ilgili ortaya çkan tartşmal konularn ve sorunlarn 
çözülmesi gerektiği önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aksiyon araştrmas, Hukuk sistemi, Eğitim sistemi. 
 

Abstract 
 

This article reveals the contextual conditions of Turkey that seem necessary 
to know before undertaking an actual action research (AR) study. Here the words 
‘contextual conditions’ are used to mean state (political) system, national education 
system and its elements in Turkey. To these ends the first section (legal context) 
explains the state system with special reference to legal system and explores issues 
clashing with the features of AR. The second section (educational context) explains 
the national education system and explores again the issues clashing with the 
features of AR. In doing so the article considers the notion of AR in terms of 
‘teacher researcher movement’ and AR studies undertaken at schools. It was found 
that basic laws and practices about education and training affect the application of 
action research negatively. Hence, the paper presents a discussion of issues and 
concludes that the raised issues must be addressed and the questions asked must be 
answered before undertaking an actual AR study in Turkey.  

Key Words: Action research, legal system, educational system. 
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scale attempt during MA study that investigated the feasibility of using AR 
study at secondary and high schools in Turkey. The data to that end was 
collected only by interviews, documents and analysed descriptively. 
Although the study was named the feasibility of AR in Turkey, the interview 
questions mainly aimed to explore ELT teachers’ views of AR. It was found 
that 16 teachers were unaware of the notion of AR (teacher as researcher 
movement), but they stated positive views about AR. It also seemed that 
language-based high schools and partly-language-based high schools seemed 
to be proper places (contexts) to undertake AR studies compared to 
secondary and non-language based high schools. Since data was collected 
only through semi-structured interviews, the MA study does not provide 
much information about the contextual elements of Turkey. That is, the first 
study10 does not have much data as the second study11 has.  

The second study by Tomakin12 paid special attention to illustrating 
and exploring the contextual barriers of Turkey. That is, the contextual 
barriers of Turkey were explored via the 1st research question (objective) of 
the PhD study, during which six research questions were investigated in 
total. To explain the first objective the data was mainly collected through the 
analysis of documents, and interviews. Here space does not permit 
explanation of other questions. So, this paper reveals only the abridged and 
concise answers to the 1st question. It was as follows: 

Q 1-) What are the contextual elements [factors] that might support 
or prevent action research studies in Turkey? 

The goal: to explore legal, educational, etc. obstacles. 

Investigating research contexts is not an uncommon thing for 
researchers. It is widely known that research contexts comprise of people, 
objects, (things) rules, laws, habits, traditions, etc. It is also known that 
peoples’ behaviours, attitudes, beliefs, laws, rules, habits and traditions tend 
to affect the research processes, participants and outcomes of the studies in 
one way or another. In this context some action researchers such as Ebbutt13, 
Kemmis & McTaggart14, Elliott15, Hopkins16, McNiff et al.17 are among 

                                                                                                                                        
9 Ercan Tomakin, An Investigation of the Introduction of Action Research in English 
Language Classrooms and the Barriers to Its Use: A Case Study of Seven Teachers 
in Three Schools in Ordu; Turkey, Unpublished PhD Thesis, University of East 
Anglia, 2001. 
10  Ercan Tomakin, 1996, a.g.e. 
11  Ercan Tomakin, 2001, a.g.e. 
12  Ercan Tomakin, 2001, a.g.e. 
13 Dave Ebbutt, “Educational Action Research: Some General Concern and Specific 
Quibbles” içinde R. G. Burgess (ed.) Issues in Educational Research Qualitative Method. The 
Falmer Press, London 1985. 
14 Stephen Kemmis & Robin McTaggart,  The Action Research Planner, Deakin University 
Press, Victoria 1988. 
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1) Introduction 
 

It seems that few AR studies exist in Turkey and it also means that 
few people seem to be knowledgeable about the notion of AR. According to 
the documents of the Council of Higher Education (CHE) in Turkey (diary, 
6/4/1999, p.83)1, there are four small scale AR studies at the Master of Arts 
(MA) level and two AR studies at the PhD level excluding my MA and PhD 
studies. It also seems that those MA and PhD studies undertaken in Turkey 
have not extensively reviewed the literature of AR. Besides this, the above 
stated studies have not fully investigated the contextual conditions of 
Turkey. Hence, exploring the research contexts through field work studies 
and describing the starting point of AR before putting the action plans into 
practice seem a necessary task among others.  

Among the MA-based AR studies Atikler2 studied the role of AR in 
the self-development of an ELT teacher. Ay’s3 study aimed to improve 5th 
year pupils’ ability of problem-solving in mathematics. Özdemir’s4 study 
analysed the effectiveness of AR as a teacher development tool. Kücük’s5 
study aimed to run an action research-based in-service course for science 
teachers. As to AR studies at the PhD level Önel6 aimed to see whether or 
not the use of AR approach helped teachers become reflective and 
collaborative in their teaching and if AR influenced teachers’ attitudes 
toward professional development and their being open to student feedback. 
Besides, Tuyan’s7 AR study focused on an emotional literacy improvement 
programme for EFL teachers in the view of humanistic approach.  

The attempts to explore the contextual conditions of Turkey seem to 
have been made only by Tomakin8,9. In the first the author made a small-

                                                           
* Bu makale, doktora tezinin bir bölümü olup, baz ksmlar ksaltlmştr baz ksmlar da 
genişletilmiştir. 
1 Note that the CHE provides an index of the all-academic studies finished in 1987 and 
onwards.  
2 Aylin Atikler, The Role of Action Research in the Self-development of an ELT Teacher: A 
Descriptive Case Study. Unpublished MA Study.  Bilkent University. 1997. 
3 Elvan Ay, How to Improve the Ability of Problem Solving in 5th Year Degree Students? 
(The research of success in Maths Lessons by Using Action Research methods, Applied to the 
5th Year Degree Students). Unpublished MA Study, Marmara University. 2001. 
4 Pnar Özdemir, Effectiveness of Action Research As a Teacher Development Tool: A Case 
Study, Unpublished MA Study, ODTÜ 2001. 
5 Mehmet Kücük, Implementation of an Action Research Course Programme for Science 
Teachers: A Case Study. Unpublished MA Study, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2002. 
6 Zeynep İskenderoğlu-Önel, The Effects of Action Research as a Teacher Development 
Model on Becoming Reflecting in Teaching: A Case Study, Unpublished PhD, ODTÜ, 1998. 
7 Seden Tuyan,  An Action Research Study: An Emotional Literacy Development Programme 
for ELT Teachers in the view of Humanistic Approach, Unpublished PhD Thesis, Cukurova 
University, 2003. 
8 Ercan Tomakin,  “Aksiyon Araştrmas Yönteminin Türkiye’deki Ortaokul ve Liselerde 
Uygulanabilirliği”, EKEV Akademi Dergisi, Yl 10,  Say 27, 2006, ss. 259-274.  
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those state the necessity of describing the situation in which AR studies will 
be undertaken. Similarly, Cohen & Manion18, while explaining the possible 
occasions to use AR in education, state the significance of knowing the 
research context as follows: 

‘Of course, it would be naive of us simply to select a 
problem area in vacuo, so to speak. We have also to 
consider the context in which the project is to be 
undertaken… this means bringing in mind factors 
that will directly affect the outcomes. [these are] … 
the teachers themselves (p.194), … the 
organisational aspects of school … resources: are 
there enough sufficiently competent researchers at 
hand?(p.195)’19. 

Given the case general rationale for researching the contextual 
conditions of any research site can be stated as follows: First, the use of AR 
approach in a context, not only for the first time, maybe many times, may 
give us clearer ideas about its usability in that context. So the repetition of 
AR studies in a research context may contribute to the development of AR 
theories about that context. Second, the previous AR studies undertaken, for 
instance, in England, France, etc. may produce both positive and negative 
outcomes, but these studies do not provide many pointers about how the AR 
study should be undertaken in Turkey. Likewise, these studies do not give 
many clues about potential outcomes of the AR study that would be 
undertaken in Turkey. This is because the social and cultural conditions of 
the research contexts are quite different in Turkey from in the United States 
(US), United Kingdom (UK), Germany, etc.  Third, the study also shows that 
undertaking AR studies in various contexts and cultures all over the world 
may give us a global understanding of the conditions of contexts that 
facilitate or constrain the AR studies. In this way, action researchers can 
produce more general guidelines by looking at cross-cultural issues and 
problems. Similarly, action researchers can also generate some hypotheses 
by analysing the positive and negative outcomes of those AR studies20. 

 

 

                                                                                                                                        
15 John Elliott,  Action Research for Educational Change, Open University Press, Milton 
Keynes 1991. 
16 David Hopkins,  A Teacher’s Guide to Classroom Research, Open University Press, 
Buckingham 1996. 
17 Jean McNiff ve diğerleri, You and Your Action Research Project, Routledge, London 1996. 
18 Louis Cohen & Lawrence Manion, Research Methods in Education, Routledge, London 
1996. 
19 Louis Cohen & Lawrence Manion, a.g.e. s.195. 
20 Ercan Tomakin, 2001, a.g.e.  
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2) Research Design 

The study was mainly conducted by using a mixture of the AR and 
case study (CS) approaches21. Since much has been written about AR in the 
literature, a separate section about the literature review of AR is not provided 
in order not to repeat the same things in this article, but relevant connection 
between the problematic issues of the research context and features of AR 
were explored. CS side of the study refers to a specific focus and limitation 
of the study to a case or cases. For instance, in Wallace’s view22 ‘the CS 
approach comfortably fits into AR framework’. Besides, for Marriam23 
through CS one can produce a ‘holistic’ description of the case(s). 
Accordingly, if we define the case as being a ‘bounded system’ like 
Adelman et al,24, it can be claimed that the case of this study is Turkey. 
Conversely, if we define the case as being ‘case writers’ imagination’ posed 
by Saint-Germain25, it can also be claimed that the potential cases of the 
study are the raised issues in the first (state) and second (national educational 
system) parts.  

Data of the study was collected through interviews and document 
analysis from 1997 to 2001. It is known that AR studies are reported through 
the use of CSs26, stories27, portrayals28 , statement and snack charts29. In 
reporting and writing the study, the author wrote case records descriptively. 
For example, a case report was produced for the first field work; another 
case report was produced for the second field work, etc. In total 17 case 
reports were produced for each issue, question, and category under 
investigation. In analysing data, both Altrichter et al.30, and McLean’s 
views31 were used. In the former ‘deductive and inductive’ approaches can 
be used to analyse AR data (p.124). In the latter, pre-decided research 

                                                           
21 Lawrence Stenhouse, “Case Study Methods”in T. Husen,. et al. (ed.) The International 
Encyclopaedia of Education, Pergamon Press, Oxford 1985, ss. 645-650. 
22 Michale J. Wallace, Action Research for Language Teachers, Cambridge University Press, 
Cambridge 1998, s.17. 
23 Sharan B. Marriam, Case Study Research in Education: A Qualitative Approach, Jossey-
Bass Publishers, London 1988, s.xv. 
24 Glen Adelman, David Jenkins, & Stephen Kemmis, “Rethinking Case Study”, içinde J. et 
al, Bell,. (eds.) Conducting Small-Scale Investigations in Educational Management. P. C. 
P., London 1984. 
25  Michel Saint-Germain, “How to bring learners to write cases”, Simulation and Gaming 
Year Book, Vol. 3, 1995, ss. 172-181. 
26 Lawrence Stenhouse, “Case Study and Case Recods: towards a comtemporary of 
education”, British Journal of Education, Vol. 4, No.2, 1978, ss.21-39. 
27  Winter, R. Learning From Experience: principles and practice in action research, The 
Falmer Press, London 1989. 
28 Herbert Altrichter, Peter Posch, & Bridget Somekh, B. Teachers Investigate Their Work, 
Routledge, London 1993. 
29 Jean McNiff ve diğerleri, 1996, a.g.e..  
30 Altrichter, Posch, & Somekh, 1993, a.g.e. 
31 James E. McLean, Improving Education Through Action Research, Sage, California 1995. 
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question(s) is answered. So the author used deductive approach while 
answering the above stated research question. The author also used an 
inductive approach while analysing the interview data and documents. In this 
way many issues are raised and many questions are asked in the first (the 
state) and second (national education system) section. Finally, a general 
discussion of the raised issues is presented in the final part.  The following 
first part explains the state (legal/political) context and the second part 
explains national educational system.  

3) The State (Turkey) 

The Political System 

The legal and educational system of Turkey was developed with the 
establishment of a new Turkish state following the decline of the Ottoman 
Empire. Atatürk and his followers opened the new parliament [the Turkish 
Grand National Assembly] (TGNA) in Ankara in 1920 and undertook to 
develop some changes in the legal, educational, social and cultural life of the 
people along western principles32. This part (the State) both explains 
constitutional and social changes, and also raises issues clashing with the 
features of AR. 

The Sultane (authority) of rulers of the Ottoman State in 1922 and 
the Caliphate in 1924, which refers to the leader of all Muslims, were 
abolished by the TGNA. These changes meant the end of the Ottomans and 
their rules33, 34. The TGNA declared in 1923 that the new state was a 
Republic. The article relating to religion (Islam) was abolished in the 
constitution in 192835 and after that the state policy has been based on a 
secular system. The second article of the Constitution reveals this by saying 
that ‘the Republic of Turkey is a democratic, secular and social state 
governed by the rule of law (…)’. 

Here the words republic and democracy are used interchangeably 
and refer to the free election of mukhtars at villages, mayors in town and city 
centres, deputies by citizens for the parliament, and presidents by the 
deputies. In this context article ten is also important. It says ‘all individuals 
are equal without any discrimination before the law, irrespective of 
language, race, colour, religion, etc’.  

Turkey has been westernising its legal system by taking laws from 
Europe. That is, Turkey regularly updates its legal system to finish the 
negotiation process prior to the full membership to the EC, but there are 

                                                           
32 Metin Kratl, Modern Türkiye’nin Doğusu, (çevirilen ‘The Emergence of Modern Turkey’ 
by B. Lewis), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988. 
33 Hfz Veldet Velidedeoğlu,  Nutuk, Cağdas Yaynlar, Istanbul 1989. 
34 Kemal Kara, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Serhat, Istanbul 1998. 
35 Kemal Kara, 1998, a.g.e. 
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some handicaps. For instance, article 12 of the constitution states that 
‘everyone possesses inherent fundamental rights and freedoms…’, and 
article 13 states that ‘fundamental rights and freedoms may be restricted only 
by law …’. Likewise, article 25 expresses that ‘everyone has freedom of 
thought and freedom of opinion…’, but article 26 reveals that ‘the exercises 
of these freedoms may be restricted for the purposes of protecting national 
security, public order and public safety, (…)’.  

Some rights may be restricted to keep social order during wars or 
under extraordinary conditions such as earthquake, big fire, disease, etc., but 
individuals’ legal and personal rights must not be restricted or violated by 
administrators (managers, deans, rectors, etc.). It is sometimes mentioned in 
the media that some citizens of Turkey need to take their lawsuits to the 
Court of Human Rights in Europe owing to the violation of their legal rights. 
In this context, the violation of individuals’ rights does not agree with the 
democratic feature of AR. 

In sum, the Turkish constitution and other laws consist of some 
restrictions to preserve the current political and educational system of the 
state as stated above. In general, democracy means freedom and there are no 
restrictions on people in democracy. Yet it seems that some restrictions on 
ill-willed people are acceptable to some extent even in democratic countries 
to preserve democracy. For instance, the world witnessed the big terror 
events in New York, Istanbul, Madrid, London, etc. and many innocent 
people were killed in these events. Hence, it seems that putting some 
restrictions on ill-willed people to preserve national and social security is an 
inevitable state.  Hence, it can be claimed that states all over the world want 
to preserve their existence and the extent of the above stated restrictions is 
presumably best done if the states and administrators abide the universal 
standards of human rights and democracy. In this context the relationship of 
participatory democracy and AR is revealed as follows: 

‘Action research has long appealed to its link with 
participatory  

democracy as one of its primary theoretical 
justifications…(p.347). 

Goods, along with needs, policies and practices are 
negotiated and 

investigated in collaboration, with democracy and justice 
functioning  

as the overarching ideals. Described here are the guiding 
principles of  

action research’36. 

                                                           
36 Kenneth R. Howe, Democracy, “Justice and Action Research: some theoretical 
developments”, Educational Action Research. Vol. 3, No. 3, 1995,  ss. 347 - 349 
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Howe’s37 participatory democracy view is put into practice in 
Turkey by the free election of mukhtars at villages by villagers, mayors in 
town and city centres by citizens, deputies by citizens for the parliament, and 
presidents by the deputies. The restrictions in practice in Turkey are being 
abolished one by one to have the legal norms and standards of Europe. For 
example, the punishment of death sentence existed in the past was abolished 
to become full member of the EC. In short, one must say yes to restrictions 
to keep democracy, not to end democracy.  

 

4) National Educational System (NES) of Turkey  

The establishment of the new state in the 1920s also affected the 
NES. After the declaration of the republic in October 1923, religious schools 
which existed under the Ottomans were closed in March 1924 (act no. 430) 
and all schools were united under the MOE38. Hence there was a transition 
from a religious system to a secular one. In 1928 the use of the Latin 
alphabet in written and spoken languages instead of Arabic was accepted39. 
This change also took place in order to westernise the education system. 
Briefly, the change process occurred throughout years and among these the 
National Education Basic Law (NEBL) accepted in 1973 and the Basic 
Education Law (BEL) accepted in 1997 are still important and determine the 
principles of the current education system40.  

As stated above the westernisation of educational laws as well as 
legal laws started with the establishment of new Turkey in the 1920s and 
Turkey is now revising current educational laws and trying to adapt them in 
line with the educational laws in Europe.  For instance, both MOE and CHE 
have put links on their web pages about Socrates, Leonardo, Youth, 
Comenious, Erasmus, Grundtvig and Lingua programmes. One can see these 
by visiting the following web page (http://www.meb.gov.tr). Besides, both 
of the above stated institutions work together to inform and prepare schools 
and universities about these programmes. In addition, each university in 
Turkey has formed a department to inform their staff about Socrates, 
Leonardo and Youth programmes and to collaborate with the universities in 
Europe.  

Principles of NES 

 

                                                           
37 Kenneth R. Howe, a.g.e.  
38 İbrahim Ethem Başaran, Türkiye Eğitim Sistemi, Umut Sokak, No 17-1. Ankara 1994. 
39 Ahmet Mumcu ve diğerleri.  Atatük İlkeleri ve Inkilap Tarihi, Yüksek Öğretim Matbas,  
Ankara 1986. 
40 İbrahim Arslanoğlu, Türk Eğitim Sistemi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara 1997. 
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According to the Constitution, the state takes major responsibility to 
provide educational opportunities for its citizens. In this respect the 
Constitution identifies the principles of the NES, together with the rules, and 
regulations. Thus the rules and regulations are reflection of the political 
system. The MOE and CHE are responsible for running all educational and 
training activities, but Atatürk’s principles and reforms identify all 
educational objectives. Here Atatürk’s principles refer to ‘republicanism, 
nationalism, secularism, populism, reformism and statism’. The word reform 
refers to changes undertaken after the 1920s and every citizen is legally 
obliged to accept those reforms.  

The constitution has several articles about the responsibility of the 
state. For instance, according to article 27, ‘everybody has the right to study 
and teach freely and explain and disseminate science and arts…’. Besides, 
article 42 which defines educational rights of the citizens in Turkey can be 
summarised as follows:  

           ‘Everybody has the right of learning and education,… all training  
           and education are conducted in consistent with the principles and  
          reform of Atatürk, … primary education is compulsory,… foreign  
         languages are taught in training and educational institutions, ...’. 

Although it seems that Turkey has freedom for research, these 
articles also end with prohibitions. For instance, if teachers or academics 
want to disseminate the results of their AR study through media without 
informing and getting the permission of their heads, they will be punished.  

According to the NEBL, education system consists of school system 
(formal education) and distance learning (non-formal education)41. The 
NEBL has three general and fourteen specific objectives. The goal of the 
first general article is to raise all citizens in Turkey in line with Atatürk’s 
principles and reforms42. Raising the people in terms of Atatürk’s principles 
and reforms is also the first task of the MOE43.  

The specific objectives of the NEBL are again about being 
democratic, human rights and equality etc.44. As a result, it is seen that 
although AR is a democratic approach45, 46, 47, all educational objectives are 
centrally identified and controlled in Turkey. Besides this, since AR requires 

                                                           
41 Muhsin Hesapcioğlu, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta, Istanbul 1994. 
42  İbrahim Ethem Başaran, 1994, a.g.e. 
43 Mahmut Adem, Eğitim Politikasi, Safak Matbaas  Ankara 1995.  
44 Serap Koç ve diğerleri Yönetici ve Öğretmenler İçin Kanun El Kitabi. Milli Egitim 
Basimevi, Ankara 1996. 
45 Stephen Kemmis, “Action Research”, The International Encyclopaedia of Education: 
Research and Studies, Pergamon Press,  Vol. 1, Oxford, 1985. ss. .35-42 
46 John Elliott, 1991, a.g.e.  
47 David Kember,  Action Learning and Action Research. Kogan Page London 2000. 
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changes when it is needed48; 49, it seems that changing the basic principles of 
the NEBL seems highly impossible or it is not allowed to do so.  

National Curriculum (NC) 

Turkey, like the UK, has a NC for schools. In general the NC 
prepared on the basis of Atatürk’s principles and reforms has theoretical 
objectives about taught lessons such as History, Music, English, Science, etc. 
and teachers try to put the NC into practice as annual plans. The importance 
of knowing the policy and practices about the NC is that teachers are 
required to teach all the topics included in the annual plan prepared at the 
outset of the school year.  

In this context the questions arise are; can action researchers delay or 
ignore the national curriculum while undertaking AR research? That is, if 
teachers themselves undertake an AR study in their classrooms, what must 
be the priority of those teachers; to apply action plans, or to teach the 
contents of the annual plans as prescribed by the NC? 

Since the NC has predefined objectives, the topics of the lessons 
such as History, Science, English, etc. which will be taught to 
pupils/students are identified week by week from September to June and 
teachers have to teach the contents of each lesson. That is to say, teachers 
have to finish the teaching of predefined topics. Since teachers have to teach 
predefined topics, it seems that teachers’ first priority is to finish the 
teaching of the contents in the NC, not to apply the action plans of an AR 
study. 

The school system of Turkey consists of two terms and each of 
which takes about four months. The first term usually starts in September 
and ends in January. After two weeks holiday the second term starts in 
February and finishes in mid-June. As seen from the Table 1 nearly one third 
of the schools in Turkey are on double-shift teaching because of the lack of 
teachers and schools. So double-shift means that some teachers teach in the 
morning session from 7:00am to 12:00 am and go home in the afternoon and 
some others are free till noon and teach in the afternoon session from 
1:00pm to 6:00pm.  

I undertook some interviews with head teachers to see the above 
stated issue of applying action plans or teaching the NC during two field 
work studies in 1997 and during the implementation of action plans in 1998 
and 1999. It was not possible to apply action plans in 1997 because of 
teachers’ unawareness of AR, and double-shift teaching sessions. Yet in 
1998 and 1999 I gave teachers some written materials on AR, explained the 
                                                           
48 Jean McNiff,  Action Research: Principles and Practice,  Routledge, London 1995.  
49 Louis Cohen, & Lawrence Manion, 1996, a.g.e.  
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AR to them orally and some teachers both applied (five out of seven) action 
plans and taught the NC at the same time. Yet the following interviews 
carried out with managers (head-teachers) about curriculum development 
and a new syllabus design provide some clues about school system and 
implementation of AR studies in Turkey.  

ET: ... if I want to carry out a curriculum study for one 

 term on a trial basis...., Would it be all right? 
MI: ‘although it is considered on the basis of trial, you*… 
have to get permission from the MOE, we never use any 
book or booklet as a course book which has not been 
approved by the Ministry...(int. 7/4/1997)’. 
ET: …if I want to carry out a curriculum development 
study for one term on a trial basis…? 
SK: ‘as to book or booklet trial you* have to get legal 
permission from the MOE…’  (int. 24/4/1997) 

In addition, in exploring the relationships of the NC and text-book 
selection by schools, one head teacher, one deputy head of the Local 
Educational Authority (LEA)50 and four participant teachers were 
interviewed. The excerpt below reflects the general view.  

 
ET: ...how do you choose course books? 
T4: ‘the books that will be used by teachers must be 
published in Tebligler Dergisi (TD)51 and approved 
by the MOE, that also publishes the names of 
approved writers,...if books have no approval of the 
board of education, we do not use them...  
(int. 12/5/1999)’. 

As seen this head teacher is not allowed to use new textbooks 
without getting the permission of the MOE, yet the AR studies can be 
helpful to head teachers in the following ways. For example, the head 
teachers who serve as researchers can assess teachers’ successes at their 
schools. Likewise, the head teachers can explore the students and teachers’ 
failure. Similarly, they can also evaluate the policy and programmes applied 
at their schools52.  

Briefly, it seemed that the teachers’ first priority was to teach the 
contents of the NC. Hence it can be stated that a) the names of the lessons to 
be taught at schools, b) the types of the books to be used at schools and c) 
the contents of the books are determined by the concept of the NC in Turkey. 
                                                           
50 * The word you in the above interview refers to the interviewer.  
51- TD stands for Tebligler Dergisi that is an official circular/newspaper. 
52 CARE (Cente for Applied Research in Education) Coming to Terms with Research, 
University of East Anglia, Norwich, 1994. 
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The question that needs to be answered is that how or can teachers cope with 
the NC and AR or action plans at the same time?  

Present Structure of Schools in Turkey 

The current structure of schools outlined by the NEBL was accepted 
in 1973. Besides, the BEL accepted in 1997 combined the previous primary 
and secondary schools into one school. Along the lines of these changes, 
four types of schools exist now. These are nursery schools, primary 
education schools (takes 8 years), high schools (takes 3 years) and higher 
education (usually takes four years). 

The unification of the previous primary and secondary schools 
caused some problems. Some of these problems are single and double shift 
teachings, the transportation of students, crowded and multi-graded 
classrooms. For example, 15, 655 schools in the rural areas and 6,235 
schools in the city centres are on double-shift teaching in Turkey 53. 
Likewise, 459 schools in Ordu and 22,555 schools in Turkey are transported 
from one place to another (ss.60-61). Similarly, Turkey experiences the 
problem of crowded classrooms owing to teacher and school shortages. In 
this case 40 to 60 students sit in one classroom. The problem about the 
multi-grade classrooms appears like this; pupils from, for example years 1, 
2, 3 and 4 sit in one classroom due to a shortage of school buildings or 
teachers. Hence only one teacher teaches all four years together, at the same 
time. Table 1 provides some quantitative data about the situation.  

Given the case several issues need to be considered before initiating 
any AR study if teachers teach in crowded or multi-graded classrooms. First, 
how or can external researchers undertake an AR study under these 
conditions? In this case the classroom contexts can be explained as follow. 
The duration of any lesson such as English, Art, Turkish, etc. in the primary 
education and high schools takes 40 minutes. Since there are 40 to 60 
students in the crowded classrooms and AR unites teaching and researching 
as a unique phenomenon54, this means that teachers must do teaching and 
researching in 40 minutes. So the author means that if teachers, on the one 
hand, try to teach a topic identified by the NC, on the other hand, try to apply 
an AR study (e.g. collect data from 40 or 60 students, analyse data, apply 
action plans to 40 to 60 students, etc.) in 40 minutes, the length (40 minutes) 
of the lesson seems insufficient. That is, teacher may not teach either the 
topic or apply AR adequately. It is also possible that teachers may ignore 
teaching or researching to some extent. It is presumably true that teaching to 
20 students and doing an AR study on them in 40 minutes seem easier than 
teaching 40 to 60 students and doing an AR study on them at the same time.  

                                                           
53 T.C. Milli Eğitim Bakanliği, Sayisal Veriler Milli Eğitim, Yaymlar Dairesi Baskanlğ, 
Ankara 1999, s.10. 
54 John Elliott, 1991, a.g.e. 
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Second, can we involve a teacher who teaches a multi-graded 
classroom in an AR study? Third, is it that crowded or multi-graded 
classrooms are not the best places to undertake AR study? That is, are 
crowded classrooms a barrier to the implementation of AR studies? If it is 
so, in what ways? The above stated issues stress again the importance of 
knowing the research context and describing the starting point of AR studies 
as much as possible.  

The Council of Higher Education (CHE) 

Universities in Turkey were annexed to the MOE in 1933 and united 
under the CHE in 1981. The CHE presently covers about 55 public, 25 
private and foundation universities. Access to universities takes place as 
follows; universities accept students according to the result of a publicly held 
examination, but there are not sufficient places for all applicants who want to 
do a university degree. For instance, in 1998 total application was 1.359.585 
and the available places were 290.00055. The news in the press for the 
following years was not promising for applicants. For example, the 
newspaper56  states that about 1, 500, 000 applications were made in 1999, 
but the quota for that year was 267,169 places. In 2000 the newspapers57, 58 
stated that the number of applications was about 1,450,000 and available 
places were 295,000. In 2005 total application has been 1,730,876, but 
available places were about 400,00059. In general, the current available 
facilities in Turkey enable about one fifth of applicants go to university and 
this ratio is still the same. As a result, although the state, the constitution and 
the NEBL express the importance of equality and equal opportunity in 
education, there are not sufficient places for all the applicants who want to 
do a university degree in Turkey.  

Initial Teacher Training and Education (ITT) 

ITT policies have also shown many changes since 1923. Currently 
only education faculties of the universities are entitled to run ITT 
programmes that were re-organised to address the needs of eight-year basic 
education in 1997. The term ‘teacher education’ refers to theoretical views to 
be taught, whereas the term ‘teacher training’ refers to the four-year period 
for student teachers’ undergraduate study at faculty and schools60. As a 
result, the policy for teacher training requires all student teachers to take 
modules in the following areas61.  

                                                           
55 T.C. Milli Eğitim Bakanlğ, 1991, a.g.e., s.144. 
56 Sabah Newspaper, 7/6/1999. 
57 Milliyet Newspaper, 18/2/2000. 
58 Sabah Newspaper, 13/72000. 
59 Radikal Newspaper, 21/7/2005. 
60 Özcan Demirel, Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yaynlar, Ankara 1996. 
61 İbrahim Ethem Basaran, Egitime Giris, Umut Sokak, No 17-1,  Ankara. 1996. 
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i)   Subject Area,            i) Subject Area 
ii)  Pedagogic Formation,                 Student 
iii) General Culture.                 Teachers 
     

ii ) Ped. Form        iii) Gen. Cult. 
 
For example, the modules Grammar, Speaking, Writing, Reading, 

English Literature, Research Skills, etc. are the subject area of students who 
are registered with ELT departments. Besides, all candidate teachers take 
some modules under the heading of pedagogic formation (PF) such as 
Classroom Observation, Classroom Management, Counselling, etc. 
Considering the fact that there are few AR studies in Turkey, it means that 
few teachers and academicians are knowledgeable about AR. It also implies 
that most of the lecturers in Education Faculties cannot teach the notion of 
AR to the student teachers during the above stated Research Skills module. 
Thus we encounter again with the question of introducing AR studies at 
schools, faculties, training centres, etc. in Turkey. 

In-service Education and Training (Inset) 

Inset studies started in 1960 and the formation of the department as a 
separate unit in the MOE underwent some changes later on. MOE62 runs 
current Inset activities as seminars and courses. In this view seminars seek to 
give participants new knowledge, skills, behaviours, etc. and an evaluation is 
done at the end; courses occur as a group activity, during which participants 
may discuss the problems of the education system and suggest potential 
solutions63. The types of Inset activities in Turkey are orientation training, 
basic training, promotion training, field-shift training, progression training 
and specific field training (s.11). If one wants to introduce AR through the 
use of Inset activities in Turkey, it seems that basic training Inset activity or 
specific field training Inset activity must be used. This is because new 
knowledge or skills are usually introduced to participants via these Inset 
activities.  

The participant teachers of my study64 were unaware of the notion of 
AR. So I assumed that running either a short term Inset (up to 7 days) or 
some workshop could be useful to prepare the teachers for the study that 
aimed to introduce AR in ELT classrooms. Although this effort may not be 
seen essential by others, Bennett65 states that ‘…teachers cannot teach what 

                                                           
62 T. C. Milli Eğitim Bakanlğ Tebliğler Dergisi, No: 2417, Ankara 1994, s.766. 
63 T.C.Milli Eğitim Bakanlğ Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği,: Yaymlar Dairesi Baskanlğ, 

Ankara 1995, s.4. 
64 Ercan Tomakin, 2001, a.g.e. 
65 Neville Bennett, “Learning to Teach: The Development of Pedagogic Reasoning”, (içinde 
R. McBride (Ed.) Teacher Education Policy, Falmer Press, London 1996, s. 81. 
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they do not know (…)’. Since nearly one third of the schools are on double 
shift teaching programme in Turkey (see Table 1), some teachers teach in the 
morning session and some others in the afternoon. Those who teach in the 
morning session go home in the afternoon or vice versa and coming together 
with the teachers teaching in the morning session and with the teachers 
teaching in the afternoon session at the same time and doing a collaborative 
study seems difficult.  

Here it seems that the introduction of AR through Inset activity does 
not seem to be promising. The reason is that few people are aware of AR in 
Turkey. Again considering few people’s awareness of AR in Turkey, it can 
be claimed that most of the Inset course teachers are possibly unaware of AR 
and they can not introduce the notion of AR during their Inset courses and 
seminars. 

In general, it was seen so far that some articles of the Constitutions, 
educational laws, national curriculum, school system, shortage of sufficient 
schools (double-shift teaching), crowded and multi-graded classrooms, 
teachers and researchers’ unawareness of AR, the lack of books and articles 
on AR are contextual problems of Turkey.  

5) Concluding Comments 

This study has aimed to explore the relationships of AR with the 
contextual conditions of Turkey. Here the term contextual conditions were 
used to explore the State (Turkey) and national educational systems, together 
with legal and educational barriers to the implementation of AR in Turkey. 
In so doing, the state (political), and the elements of the national educational 
systems in Turkey (NC, school system, HEC, ITT, Inset) were analysed 
respectively.  

Although the term AR was used in education more than half a 
century, it was seen at the outset of the article that there are only a few AR 
studies in Turkey and many teachers, academics, and researchers are still 
unaware of AR. That is, AR seems to be a new phenomenon in Turkey. 
Besides this, it is the author’s observation that there are few written materials 
(books, articles) on the AR literature in the university libraries. In addition, 
the AR studies stated in the Introduction section did not analyse the features 
of AR with the contextual conditions of Turkey to see whether or not the 
legal and educational laws and other elements are a barrier to the 
implementation of AR studies in Turkey.  

This study indicated that the state enacted many laws, rules, etc. to 
preserve its political structure. For instance, although the state and the NEBL 
regard themselves as being democratic, secular and social (article 2), even 
fundamental rights and freedoms (article 12), individuals’ freedom of 
thought and opinions (article 25), the right to study and teach freely (article 
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27), etc. can be restricted by the Constitution and other laws to preserve the 
current political and educational system of the state. It then seems that there 
are more restrictions than one faces in democratic counties (England, 
America, Germany, etc.). The study also indicated that education, training, 
ITT and Inset activities, national curriculum, contents of the textbooks, 
among others, are centrally determined. It seems that there is little 
opportunity to change textbooks, contents of the books, and names of the 
module taught at schools.  

It is seen in the first section that some legal and educational laws 
inhibit the AR studies. It is also seen that some articles of the constitution 
still prevent individuals’ freedom of thought and belief. In this context an 
important issue rises and this is called democracy. That is, the issue can be 
named freedom or freedom of individuals. In democratic countries people 
reveal their voices or demonstrate in public places without getting 
permission from the authorities in advance. As to research context those who 
want to organise and demonstrate any meeting have to get the permission of 
city governors. Similarly, individuals may be able use their fundamental 
rights without hesitating from central authorities. Yet in the research context 
some views, for example, if one says “I like socialism” stated in theory, are 
forbidden.  

Those who say or write something which seems against current legal 
system are punished. In this sense the author’s view is that even illegal views 
in theory must not be punished unless they are put into practice. It is 
presumably true that all sorts of views may only be revealed in democracies 
whereby AR studies become possible. For instance, it is seen that making 
research and revealing its results are sometimes forbidden in Turkey to 
protect national security or public order. In short, it can be claimed that 
individuals’ freedom is limited and determined by the current political 
system in practice in the research context. 

Democracy is not only limited with the freedom of individuals. It is 
equally true that democracy means freedom of organisations, associations, 
clubs, societies, etc. in general. For example, one of the associations may be 
named “voluntary help for the disabled people”. The managers or spokes-
persons of these sorts of organisations reveal some views to public 
sometimes. These people may demand some help from the local authorities 
(municipality) and from the central governments. Or they may reveal some 
complaints about government’s current practices. For example, it is seen in 
the second section of the article that the head teachers of schools are afraid 
of using a new textbook without getting the permission of the MOE even if it 
is on a trial basis.  
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As seen some legal and educational laws are barrier to AR studies in 
Turkey. Rearick & Feldman66 analysed various AR studies to form a 
framework for understanding AR studies. In their studies they use theoretical 
orientation, purposes and reflection criteria. Their study of classifying AR 
studies seems useful, yet it is impossible to say that a particular model of AR 
in the literature solves the above stated legal and educational problems. For 
example, Kemmis & McTaggart’s67 model of AR is plan, act, observe, and 
reflect. Like this, Elliott68, Ebbutt69, McKernan’s70 etc. models of AR do not 
offer solution to legal or educational barriers of a research context. Hence, it 
is possible to say that there are no relationships between the used AR model 
and problems of a research context. In this context a brief note about 
potential solution of the legal and educational problems come as follows: 
perhaps emancipatory AR or critical AR may be solution of the legal and 
educational barriers in Turkey. This is because these AR studies require 
more critical reflection and aim to bring about changes in the wider 
community rather than the localised context of the research71. Yet it is not 
the aim of this paper to explain these two types of AR here.  

In conclusion, the paper concludes that the raised issues need to be 
addressed and the questions must be answered before initiating any AR 
study in Turkey. Finally, the story of the contextual conditions is not limited 
with the findings of this paper. Some other social and cultural problems and 
issues appeared while implementing a real AR study in ELT classrooms. 
Since this paper is limited with the legal and educational barriers, space here 
does not permit to explain those problems and issues. Hence those social, 
cultural, economical etc. barriers will be published in a separate article.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Table 1. Teachers Teach Different Classes at the Same Time 

                                                           
66 Mary L. Rearick, & Allan Feldman, A. “Orientations, purposes and reflection: a 
framework for understanding action research”, Teaching and Teacher Education, Vol. 15 
(4), ss.333-349, 1999. 
67 Steven Kemmis, & Robin McTaggart, 1988, a.g.e. 
68 John Elliott, 1991, a.g.e. 
69 Dave Ebbutt, 1985, a.g.e. 
70 James McKernan, Curriculum Action Research: A Handbook of Methods and Resources 
For the Reflective Practitioner,  Kogan Page, London 1991. 
71 Wilfred Carr & Stephen Kemmis, Becoming Critical: Education Knowledge and Action 
Research, The Falmer Press, London, 1990. 
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1 teacher teaches 
5 classrooms 

1 teacher 
teaches 4 
classrooms 

1 teacher teaches 
3 classrooms 

1 teacher 
teaches 2 
classrooms 

 Schools    Pupils  Schools    Pupils Schools    Pupils Schools   Pupils 
Ordu  304    10,533     22           381      4             48       0               0 
Turkey  7,103    281,639 1,235     28,017     52     15,140   357      16,340 

  
 
2 teachers teach 
5 classrooms 

2 teachers teach 
4 classrooms 

2 teachers teach 
3 classrooms 

3 teachers 
teach 5 
classrooms 

Schools      Pupils Schools     Pupils  Schools     Pupils Schools     Pupils 

Ordu 156       9,564   3              75    1                  6 61          5,754 
Turkey4,500 265,439   266       13,520  93           4,644 1,752     132,532 

(MOE, 1999, ss.66, 67, 68) 
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CEBRİYE’YE REDDİYE (ER-REDDU ALE’L-MÜCEBBİRE) 
 
 
 

Kâsm b. İbrahim er-Ressî∗ 
Çev.: Dr. Resul ÖZTÜRK∗∗ 

 

Özet 

Bu çalşma Hicrî 3. yüzyl Zeydî düşüncesinin önde gelen âlimlerinden 

Kâsm b. İbrahim er-Ressî (246/860)’nin önemli bir risalesi olan ‘Cebriyeye 

Reddiye’ ‘Er-Reddu ale’l-Mücebbire’ adl risalesinin Türkçeye çevirisidir. Sünnî 

anlayşa en yakn Şia’ frkas olarak bilinen Zeydiyye, insan özgürlüğü ve kader 

konusunu Mu’tezile gibi yorumlamştr. Bunun bir örneği olarak Zeydî Kelâm 

anlayşn sistematize eden Kâsm b. İbrahim er-Ressî’nin bu konudaki risalesini 

görmekteyiz.  

İlk dönem kader tartşmalarnda cebrin olmadğn, insanlarn yapp 

ettiklerinden sorumlu olduklarn savunan hür irade taraftarlarna genel bir ad olarak 

Kaderiye (cebri kabul etmeyenler) denilmiştir. Kaderiye, insann sorumlu 

tutulmasnn ancak bu şekilde mümkün olabileceğini kabul ettiğinden dolay, kulun 

kendi fiilini kendisinin yarattğn savunmuştur. Kaderiye, Allah’n bir müdahalesi 

olmakszn insann bizzat kendisini fayda ve zarara güç yetirebilen bir varlk olarak 

değerlendirmiştir. Kaderiye şerri Allah’a izafe etmekten kaçnmş ve dolaysyla da 

küfür ve ma’siyetin Allah’n takdiriyle olmadğn kabul etmiştir. Bu yaklaşmla 

                                                 
∗ Kâsm b. İbrahim er-Ressî (246/860) Zeydî Kelâm anlayşnn önde gelen 
âlimlerindendir.  
∗∗ Dr. Yüzüncü Yl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. resulozturk65@hotmail.com.  
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hareket eden Kaderiye, hayr ve şerrin kadere izafe edilmesini, dolaysyla da fiillerin 

ezelde tayin ve tespiti anlamndaki kaderi kabul etmemiştir.  

Kaderiyenin karşt olarak kaderciliği kabul ederek cebri savunanlara ise 

Cebriye denilmiştir. Cebriye kulun gerçek anlamda fiili, kesbi, kudreti ve ihtiyarnn 

olmadğn, gerçek failin yalnzca Allah olduğunu iddia etmiş, kötülükleri Allah’a 

nispet ederek Allah’n kullarn küfür ve günahlarndan dolay cezalandrmasn 

hikmet dş olarak değerlendirmiştir. Cebrî görüşe göre Allah’n emretmesinin ya da 

yasaklamasnn hiç bir anlamnn olmadğ açktr. Fiillerin doğrudan Allah 

tarafndan yaratlmas ile kula zorla yaptrlmas arasnda her hangi bir fark 

bulunmamaktadr. Cebriyeye göre Allah’n âlemdeki tasarrufu mutlak tasarruftur ve 

her ne kadar görünüşleri bakmndan insana ait bir takm tasarruflar varsa da bunlar 

sadece aldatc bir görünüşten ibarettir. Bu anlayşa göre insan Allah’n bir yaratğ 

olduğu gibi onun tüm eylemleri, tutum ve davranşlar da Allah’n fiilleridir ve 

insana ait hiç bir eylemden bahsedilemez.  

Anahtar Kelimeler: Kâsm b. İbrahim er-Ressî, Cebriye, Kaderiye, irâde, 

yaratma.  

REFUTATION AGAINST FATALISM OF MUJABBIRAH  
(AR-RAD ALA’L-MUCABBIRA) 

Abstract 

This study is a translation from Arabic to Turkish article of Qâsim ibn 

Ibrâhîm ar-Rassî. Article’s name is ‘Refutation Against Fatalism of Mujabbirah’ (Ar-

Rad ala’l-Mucabbira). Qâsim ibn Ibrâhîm ar-Rassî is a famous Zaydis Theologian in 

the third century of Hegira. The Zaydî Imam Qâsim ibn Ibrâhîm ar-Rassî, who died 

in 246/860, is one of the earliest Muslim theologians whose works have survived in 

any quantity. He was a contemporary of the great Mu’tazilî scholars of the early 

Abbasid era and is credited with introducing many of their ideas and methods into 

Zaydi theological thought. He was influenced to a large extent by Mu’tazilism and 

his writings paved the way for the acceptance of Mu’tazilite doctrines by the later 

Zaydites.   

 3

The universality of human freedom and its place in Islamic Theology have 

been treated in this article. Qâsim ibn Ibrâhîm ar-Rassî tried to display the technical 

counterparts of the terms such as Djabr (to compel s.o. to do stg.), predestination, 

etc. He has also established that the conception of human freedom in the Quran.  

Key Words: Qâsim ibn Ibrâhîm ar-Rassî, djabr (to compel s.o. to do stg.), 

predestination, human freedom, will, to create. 

 

GİRİŞ  

Bütün yaratklar en güzel yaratan, fazl ve ihsann onlarn geneline 

veren Allah’a hamdolsun. Allah şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah (hiç 

kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yaplan) çok küçük bir iyilik de olsa onun 

sevabn kat kat arttrr ve kendi katndan büyük bir mükâfat verir.”1 Allah 

mahlûkat kendisine ibadet etmeleri için yaratmş, onlara bu yönde güç ve 

kudret vermiş, emrettikleri şeyler için bir yol klmş ve bu konuda şöyle 

buyurmuştur: “Ben cinleri ve insanlar, ancak bana kulluk etsinler diye 

yarattm.”2 Ve ayrca “Dini yalnz kendine has klarak ve Hanifler olarak 

Allah’a kulluk etmeleri, namaz klmalar, zekât vermeleri için ancak onlara 

Müslüman olmalar emrolundu. İşte sağlam din odur.”3 Yine: “Biz her 

peygamberi srf, Allah’n izni ile itaat edilmek üzere gönderdik.”4 Allah Hz. 

Mûsa ve Hz. Hârun için şöyle buyurmuştur: “Firavun’a gidin. Çünkü o 

azmştr. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alr veya korkar.”5  

Rabbine yalan (isnat eden) Kaderiye (Cebriye anlamyla) yaratklarn 

çoğunun Allah’tan başkasna ibadet için yaratldğn iddia ediyor ve şu 

                                                 
1 Nisa, 4/40.  
2 Zâriyât, 51/56.  
3 Beyyine, 98/5.  
4 Nisa, 4/64. 
5 Tâhâ, 20/43–44. 
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ayetlere rağmen O’na ortaklar ve şerikler koşuyorlar: “Allah’a ortaklar 

koşmayn.”6 “Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz.”7 “Allah’a ve peygambere 

itaat ediniz.”8 “Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kuran) gelmiştir. Artk 

kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi 

aleyhine sapmş olur.”9 “Rabbin kullara zulmedici değildir.”10  

Onlar, kendilerinden peygambere itaat etmelerinin istenmediğini, 

Allah’n istemediği şeyi emrettiğini ve istediği şeyi yasakladğn iddia 

etmektedir. Onlar kâfirlerin öylece kâfir olarak yaratldğn söylüyorlar, 

hâlbuki Allah şöyle buyurmaktadr: “Nasl inkâr ediyorsunuz?”11 (Onlar 

ayrca) imandan men olunduklarn iddia ediyorlar. Hâlbuki Allah; “Allah’a 

iman etselerdi kendilerine ne zarar gelirdi?”12 ve “insanlara hidayet (Kuran) 

geldikten sonra iman etmelerine ne engel olmuştur?”13 buyurmaktadr. 

Hidayetten men olunduklarn söylüyor ve (Allah’a) iftira ediyorlar. “Nasl 

da (haktan) çevriliyorlar?”14 Ve Allah’n dininden dönüyorlar. Allah şöyle 

buyurmaktadr: “Nasl da döndürülüyorlar?”15  

-Allah sizi muvaffak klsn- Allah’n kitabndan size okunan şeyleri 

anlaynz. Allah şöyle buyurmaktadr: “(Kuran) kalplere bir şifadr”16, “Ona 

ne önünden ne de ardndan batl gelemez. O (Kuran) hüküm ve hikmet 

sahibi, övülmeye layk olan Allah tarafndan indirilmiştir”17, “Artk Allah’tan 

                                                 
6 Bakara, 2/22. 
7 Lokman, 31/33. 
8 Nur, 24/54. 
9 Yunus, 10/108. 
10 Fussilet, 41/46. 
11 Bakara, 2/28. 
12 Nisa, 4/39. 
13 İsra, 17/94. 
14 Maide, 5/75; Tevbe, 9/30; Münafikûn, 63/4. 
15 Mü’min, 40/69. 
16 Yunus, 10/57. 
17 Fussilet, 41/42. 
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ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?”18 Ve “Rabbinizden 

size indirilenin en güzeline uyun.”19  

Allah insanlara açklamş, kitabnda açkladğ gibi onlara delil 

getirmiş ve onlara kitabnda olan şeylere smsk tutunmalarn ve Nebinin 

onlara getirdiği şeye uymalarn emretmiştir. Ehl-i Kitap ve diğerlerinden 

daha öncekilerin helak oluşlar Rablerinin kitabndan yüz çevirmelerinden ve 

peygamberlerinin getirdiklerini terk etmelerinden dolaydr.  

Allah’tan korkunuz! Ölüm gelmeden önce kendiniz için (hal 

çaresine) baknz. Biliniz ki Allah’n sözüyle hüccet getirmeyenin hücceti 

yoktur. Allah (subhanehu) şöyle buyurmaktadr: “Kendilerine okunan kitab 

sana indirmiş olmamz onlara yetmedi mi?”20 Allah’a iftirada bulunann 

sözüne bakn ki ne diyor? Onlarn iddialarnn bir ksm şöyledir: Onlar hiç 

kimsenin hayr ve şer işlemediğini söylüyorlar. Allah bu yalanlaryla onlar 

yalnz braksn! Allah onlar için şöyle buyurmuştur: “İnkâr edenler ve Allah 

yolundan alkoyanlarn bütün amellerini Allah boşa çkarmştr.”21 

“İçlerindeki kskançlktan ötürü sizi, imannzdan sonra küfre döndürmek 

isterler.”22 “Daha önce de Nuh’un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar 

daha zalim ve daha azgn kimselerdi.”23 “Hayr, onlar azgn bir 

topluluktur.”24 “Bugün herkese kazandğnn karşlğ verilir.”25 “Zerre kadar 

hayr işleyen onun karşlğn görür, zerre kadar şer işleyen de onun 

                                                 
18 Câsiye, 45/6. 
19 Zümer, 39/55. 
20 Ankebut, 29/51. 
21 Muhammed, 47/1. 
22 Bakara, 2/109. 
23 Necm, 53/52. 
24 Zariyât, 51/53. 
25 Mü’min, 40/17. 
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karşlğn görür.”26 Allah’n kitabndan nice muhkem ve açk ayet bizim 

görüşümüzü tasdik etmekte, onlarn dediklerini ise yalanlamaktadr.  

Allah Kuran’ sadece ona uyulmas için indirmiş ve bu konuda 

Peygamber’i (a.s.) için şöyle buyurmuştur: “Rabbinden sana vahyolunana 

uy.”27 “Kim benim yol göstericime uyarsa artk o, ne (dünyada) sapar ne de 

(ahirette) sknt çeker. Her kim de benim zikrimden (Kuran’dan) yüz 

çevirirse mutlaka ona geçim darlğ vardr. Bir de onu kyamet gününde kör 

olarak haşrederiz.”28 “Rabbinden sana vahyolunana uy.”29 Allah bütün 

ümmet için şöyle buyurmuştur: “Rabbinizden size indirilene uyun. Onu 

brakp başka dostlara uymayn. Ne kadar da az öğüt alyorsunuz!”30 

Allah’tan korkun ve Allah’a haktan başka bir şey söylemeyin. Allah 

gönderdiği velilerinden ve onlara uymanz konusunda emrettiği şeylerden 

size sizden öncekilerin eserlerini (yapp ettiklerini) açklad ve sizden 

öncekilerin başlarndan geçen olaylar da sizlere anlatt. Onlarn üstünlükleri 

konusunda sizi teşvik etti ve onlara karş gelen ve onlarn (gittikleri) yolun 

aksine giden Lût kavmi, Firavun’un topluluğuna neler olduğunu size haber 

verdi. Onlar Allah günahlarndan dolay cezalandrd. Nitekim Allah şöyle 

buyurmaktadr: “Bunlarn her birini kendi günahlar yüzünden yakaladk.”31 

Allah Peygamberi için şöyle buyurdu: “İşte, o peygamberler, Allah’n doğru 

yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onlarn tuttuğu yola uy.”32 

Ve “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’n 

hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akl sahiplerinin ta kendileridir. O 

halde kullarm müjdele!”33 Sonra “Kendileri için hidayet yolu belli olduktan 

                                                 
26 Zilzâl, 99/7. 
27 Ahzab, 33/2. 
28 Taha, 20/123–124.  
29 En’am, 6/106.  
30 Araf, 7/3.  
31 Ankebut, 29/40.  
32 En’am, 6/90.  
33 Zümer, 39/17–18.  
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sonra gerisin geri dönenleri, şeytan aldatp peşinden sürüklemiş ve 

kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.”34  

Allah’n kullarna ilişkin olarak bahsettiği bütün bu ifadelerden sonra 

nasl saptlr? Allah’n hidayet verdikleriyle hidayete ulaşlr. Allah baz 

peygamberlerinin (a.s.) hikâyelerinden bahsetmektedir ki Âdem ve Havva 

kssas bunlardandr. Allah (onlarn kssasndan bahsederken) şöyle 

buyurmaktadr: “Âdem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşrd.”35 Sonra Allah 

şöyle buyurdu: “Ben size bu ağac yasaklamadm m? Şeytan size apaçk bir 

düşmandr demedim mi?”36 Âdem ve Havva suçlarn itiraf ettiler ve 

günahlarn kabul edip tövbe ederek şöyle dediler: “Rabbimiz! Biz kendimize 

zulmettik. Eğer bizi bağşlamaz ve bize acmazsan mutlaka ziyan edenlerden 

oluruz.”37 Âdem ve Havva bizim günahmz Rahman’dan ve O’nun 

iradesindendir (şeklinde bir söz) söylemediler.  

Kaderiye ve Mücebbire insanlğn babasnn dediğinin tersine olarak 

şöyle demektedir: Günahlarmz Allah’n kazas ve iradesi iledir.  

Allah (azze ve celle) Mûsâ’dan (a.s.) bahsederken şöyle 

buyurmaktadr: “Mûsâ ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, ‘Bu 

şeytann işidir. O gerçekten apaçk bir saptrc düşmandr’ dedi.”38 Mûsâ: 

‘Bu Allah’tan ve onun dilemesindendir (meşie)’ demedi. Yine Yakup (a.s.) 

şöyle dedi: “Hayr! Nefisleriniz sizi aldatp böyle bir işe sürükledi.”39 

Kaderiye ise şöyle demektedir: Allah onlar bu işe sürükledi. Yusuf (a.s.) 

şöyle dedi: “Şeytan benimle kardeşlerimin arasn bozduktan sonra.”40 Allah 

Yunus’tan (a.s.) bahsederken şöyle buyurmaktadr: “Karanlklar içerisinde 
                                                 
34 Muhammed, 47/25. 
35 Taha, 20/121. 
36 Araf, 7/22. 
37 Araf, 7/23. 
38 Kasas, 28/15. 
39 Yusuf, 12/18. 
40 Yusuf, 12/100. 
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(iken o), ‘Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarm. 

Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum’ diye dua etti.”41 Kaderiye, 

zulmün âlemlerin Rabbinin kazas (hükmü) olduğunu zannediyor. 

Peygamber (s.a.v.) şöyle demiştir (Allah Nebinin şöyle dediğini 

buyurmuştur): “Ben eğer sapmşsam ancak kendi aleyhime sapmş olurum. 

Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir.”42 

Allah’n dediğine muvafk olarak (Hz. Peygamber) dalaleti nefsine, hidayeti 

ise Rabbine izafe etmektedir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadr: “Hidayet 

bize aittir”43 Allah: “O takdir etti ve hidayet verdi”44 buyurmaktadr. Yine: 

“Allah size saptacağnz bildirmektedir.”45 Allah: “Semûd kavmine gelince 

biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih 

etmişlerdir.”46 (Allah) hidayetten olan her şeyi nefsine izafe etmekte, 

dalaletten olan her şeyi de yaratğna izafe etmektedir. (İyiliği) nefsine izafe 

etmede Allah daha evlâdr, kullar da (Allah’n kendilerine izafe ettiği şeye) 

daha evladr. O yoldan çkmş zalimler, Allah’n kazasna ve kaderine 

muhalif olan zorbalardr. Allah onlarn dediklerinden yücedir.  

Nebiler (aleyhimu’s-selam) dalgnlkla ve kusurlu olarak işledikleri 

seyyielerini ve hatalarn kabul etmekte ve bunlarn Allah’tan olmadğn ve 

bu seyyie ve hatalarnn Rablerinden verilmediğini bilerek nefislerine ve 

şeytana izafe etmektedirler. Cebriye ve Kaderiye Allah’n mahlûkata olan 

adaleti ve onlara olan rahmeti konusundaki yetersiz bilgilerinden dolay 

Allah’n kitabna muhalefet etmekte (Allah’n kitabna ters düşmekte), 

şeytana ise muvafakat etmekte ve böylece zulümlerini artrmaktadrlar. Allah 

şöyle buyurmaktadr: “Şüphesiz ki Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm 

                                                 
41 Enbiya, 21/87. 
42 Sebe’, 34/50. 
43 Leyl, 92/12. 
44 A’la, 87/3. 
45 Nisa, 4/176. 
46 Fussilet, 41/17. 
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etmez. (Yaplan) çok küçük bir iyilik de olsa (Allah) onun sevabn kat kat 

arttrr ve kendi katndan büyük bir mükâfat verir.”47  

Allah’n kitabn ve peygamberleri (Kuran’daki peygamberlere ait 

ifadeleri) delil göstererek yalanc Kaderiye konusunda (birkaç) cümleden 

bahsettik.  

Allah’n sözüne ve peygamberlerin sözlerine (Kuran’daki 

peygamberlere ait ifadelere) aykr olmasna rağmen akl doğruyu 

savunduğunu nasl tevehhüm edebilir ya da mümin kalbi (bunu nasl) 

benimser?! Bunu böyle zanneden, apaçk bir cehalet ve apaçk bir dalalet 

içerisindedir.  

Biz burada onlarn baz yanlş anlayşlarndan bahsettik, Allah’n 

onlar hakkndaki delillerinden ve Allah’n reddettiği onlara ait sözlerden 

bahsetmedik. (Çünkü) onlarn yalanlarnn hatt hududu yoktur. Onlar 

Allah’n mahlûkat iki snf olarak yarattğn, bir snfn kendisine diğer 

snfn ise şeytana ibadet ettiğini, şeytana ibadet edenlerin ise Allah’a kulluk 

edenlerden sayca daha fazla yaratldğn zannederler. Onlar Allah’n şu 

sözüyle yalanlamaktaym: “Ben cinleri ve insanlar ancak bana kulluk 

etsinler diye yarattm.”48  

Yine onlar Allah’n bu duruma raz olduğunu, onu istediğini ve 

bundan hoşlandğn ve Allah’n istemediği şeye ibadet edilmesine raz 

olduğunu Allah’n şu sözünü yalanlayarak iddia ederler. Hâlbuki Allah şöyle 

buyurmaktadr: “Allah kullarnn inkâr etmesine raz olmaz. Eğer 

şükrederseniz sizin için buna raz olur. ”49 Allah ayrca şöyle de 

buyurmaktadr: “O, (senin yanndan) ayrlnca yeryüzünde bozgunculuk 

                                                 
47 Nisa, 4/40. 
48 Zariyât, 51/56. 
49 Zümer, 39/7. 
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yapmağa, ekini ve nesli yok etmeğe çalşr. Allah ise bozgunculuğu 

sevmez.”50 Allah adaleti ve ihsan emredendir, Allah slah edici (Muslih) 

olduğu için fesad istemez, hikmetle (Hakîm) ve hak ile hükmeden (Hâkim) 

olduğu için de münkiri sevmez.  

Allah, Allah’n küfrü ve zulmü irade ettiğini söyleyenleri 

reddetmekte ve bu konuda şöyle buyurmaktadr: “Allah kullarna asla 

zulmetmek istemez.”51 “Allah size kolaylk diler, size zorluk dilemez.”52 Ve 

“Allah, size (hükümlerini) açklamak, sizden öncekilerin yollarn göstermek 

istiyor… Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapklğa düşmenizi 

istiyorlar.”53 Allah bize (hakikati) açklamak ve bizi hidayete erdirmek 

istediğini bildirmektedir, şeytan ise bizden bunun tersini istemektedir. Çünkü 

Allah bize (rahmetle) bakan (Nâzr) ve bize acyandr (Rahîm), şeytan ise 

bize buğz eden düşmanmzdr. Bize (rahmetle) bakan bizim için düşmanlk 

dilemez. Allah şöyle buyurmaktadr: “Onlar ağzlaryla Allah’n nurunu 

söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu 

tamamlayacaktr.”54 Ve “Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, hâlbuki 

Allah ahireti (kazanmanz) istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve 

hikmet sahibidir.”55 Ve “Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. 

Çünkü insan zayf yaratlmştr.”56 Bu konuda çok ayet vardr. Şayet kitap 

uzamasayd onlardan da bahsederdim. Bahsettiklerimiz kâfidir. Allah’a 

hamdolsun.  

Kaderiye şöyle düşünmektedir: Kullar hiçbir şeyi asla dileyemez ve 

isteyemez, Allah zulmü dileyen ve ona sevk edendir. Allah şu sözüyle onlar 

                                                 
50 Bakara, 2/205. 
51 Mü’min, 40/31. 
52 Bakara, 2/185. 
53 Nisa, 4/26–27. 
54 Saf, 61/8. 
55 Enfâl, 8/67. 
56 Nisa, 4/28. 
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reddetmektedir: “Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”57 Ve “Dileyen 

Rabbine bir yol edinir.”58 Ve “Hayr, o (Kuran) hatrlamak isteyen için bir 

uyardr, mükerrem sahifededir.”59 Mûsâ (a.s.) şöyle dedi: “İsteseydin bu iş 

için bir ücret alrdn.”60 Cennet ehl-i şöyle demektedir: “Hamd, bize olan 

vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu 

yurda varis klan Allah’a mahsustur.”61 Allah, kitabn başka yerlerinde de 

meşieden bahsetmektedir. Bunun aksini söyleyenleri yalanlamak için kullarn 

istemelerinden, eylemlerinden ve dilemelerinden bahsedilmektedir.  

Biz burada onlarn görüşlerini reddetmek ve âbidler topluluğuna 

apaçk deliller olmas için Allah’n kitabndan birkaç cümleden bahsettik.  

CEBRİYE’YE SORULAR   

Allah’n kullar için delil getirdiği ve onlarn dileyebildiklerini, 

isteyebildiklerini, hoşnut olduklarn (rza yetisine sahip olduklarn) ve 

sevdiklerini (sevgi yetisine sahip olduklarn) ifade eden birçok ayet 

bulunmasyla birlikte biz şimdi Allah’a sğnarak soruyoruz:  

Dileme (المشيئة) konusunda Allah şöyle buyurmaktadr: “Dilediğinizi 

yapn. Şüphesiz o, yaptklarnz hakkyla görmektedir.”62 Ve “Ben buna 

karşlk sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasndan başka 

herhangi bir ücret istemiyorum.”63  

                                                 
57 Kehf, 18/29. 
58 İnsan, 76/29. 
59 Abese, 80/11–13. 
60 Kehf, 18/77. 
61 Zümer, 39/74. 
62 Fussilet, 41/40. 
63 Furkan, 25/57. 
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İrade (اإلرادة) konusunda Allah şöyle buyurmaktadr: “İçinizden 

dünyay isteyenler de vard, ahireti isteyenler de.”64  

Rza (الرضى) konusunda Allah şöyle buyurmaktadr: “Allah onlardan 

raz olmuş, onlar da Allah’tan raz olmuşlardr.”65  

Muhabbet (المحبة) konusunda Allah şöyle buyurmaktadr: 

“Kendilerine hicret edenleri severler.”66 Bu konuda bahsetmediğimiz daha 

pek çok ayet vardr.  

Sonra ‘Allah yaratklarnn çoğunu başkasna ibadet etmeleri için 

yaratmştr’ şeklinde iddiada bulunanlara bu konudaki hüccetlerinin ve 

burhanlarnn ne olduğu sorulur. Dediğiniz Allah’n kitabnda mdr, yoksa 

sünnette midir veyahut kyasla m (bu hükme varyorsunuz)?  

Şayet Kitaptan delil olduğunu iddia ederseler onlara şöyle sorulur:  

Şayet Allah’n “Andolsun biz, cinler ve insanlardan birçoklarn 

cehennem için var ettik”67 ayetini delil olarak sunarsalar onlara şöyle denilir: 

Sana cevap verdiğim şeyden sormuyorum, sana senin şu sözünü soruyorum: 

‘Allah yaratklarnn çoğunu başkasna ibadet etmeleri için yaratmştr.’ 

Allah’n yaratklarnn çoğunu küfür ve masiyet için yarattğn iddia 

edenlere söylenecek başka bir şey yoktur (bu konuda delil de yoktur). 

Bununla birlikte Allah’n “Andolsun biz, cinler ve insanlardan birçoklarn 

cehennem için var ettik”68 ayetinin tevili, Allah’n adaletidir. Kişinin 

cehennem için yaratlmas isyanndan dolaydr. Öyleyse başka bir yorum 

                                                 
64 Al-i İmran, 3/152. 
65 Maide, 5/119. 
66 Haşir, 59/9. 
67 Araf, 7/179. 
68 Araf, 7/179. 
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arayn. Onlarn cehennem için yaratlmas kesplerinin ve eylemlerinin 

karşlğdr.  

Sonra onlara Allah’n “Ben cinleri ve insanlar, ancak bana kulluk 

etsinler diye yarattm”69 ayetinden sormak gerekmektedir. Şayet bunun 

sadece Müminler için olduğunu iddia ederseler onlara bu dediğiniz konudaki 

deliliniz nedir diye sorulur. Sonra yine itiraz ederseler onlara şöyle denilir: 

Sen bunun özel olduğunu iddia ediyor ve Allah’n “Ey insanlar! Şüphesiz 

ben, Allah’n hepinize gönderdiği peygamberiyim”70 ayetinin müminler için 

has olduğunu söylüyorsun. Şayet bu ayet müminler için has ise müminler 

zaten inanmşlardr, o zaman inanmş olanlara ‘inann’ denilmesinin ne 

anlam vardr?! Dolaysyla bu ayetin kâfirleri de içerisine almakszn sadece 

müminlere has olduğu şeklindeki bir yorum asla doğru olmaz ve bu konuda 

herhangi bir ayrm söz konusu olamaz (hitap mümin ve kâfir her ikisine de 

yaplmaktadr).  

Sonra onlara şöyle sorulur: Bize şeytandan bahsedin, Allah onu 

kendisine mi yaksa başkasna m ibadet için yaratt?  

Şayet ‘kendisine ibadet için yaratt’ derseler kendi görüşlerini 

reddetmiş olurlar. Şayet ‘Allah’tan başkasna ibadet etmeleri için yaratt’ 

derseler o zaman bizzat Allah’n kendisinin kendisine ortak koştuğunu iddia 

etmiş olurlar, çünkü şeytann Allah’tan başkasna ibadet etmesi için 

yaratlmas onun ibadetiyle Allah’a ortak koşmas demektir ki Allah bu (tür 

iddialardan) yücedir.  

Onlara ayrca şöyle denilir: Şayet sizin iddianz Allah’n insanlar 

kâfir olarak yaratmas ve onlara iman emretmesi şeklinde ise bu olamaz. 

                                                 
69 Zâriyât, 51/56. 
70 Araf, 7/158.  
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Çünkü insanlarn yaratldklar durumun dşna çkmalar onlardan 

beklenemez. Yaratklarn yaratldklar durumun dşna çkmalar olamaz.  

Şayet bu soruya evet derseler o zaman onlara şöyle denilir: Onlar 

siyah yaratp ta beyaz olmalarn emretmesi niçin caiz olmasn? Kâfir olarak 

yaratp iman emretmesi de ayn değil midir? Bunun olabilirliğini ya kabul 

edecekler ya da görüşlerini terk edeceklerdir.  

Yine onlara şu şekilde sorulur: Kâfirler kâfir olarak yaratldklarnda 

küfrün kâfirin fiili olmas caiz olur mu?  

Şayet buna ‘evet’ derseler o zaman onlara şöyle denilir: Beyazn 

beyaz olarak yaratlmas ve beyazn kişinin fiili olmas da ayn şekilde caiz 

olur. Yine siyahn siyah olarak yaratlmas ve siyahn onun fiili olmas da 

ayn şekilde caiz olur!  

Şayet sana şu şekilde bir soru yöneltirseler: Sen, ‘kullarn iman 

etmeleri için yaratldğn ancak iman etmediklerini’ iddia ediyorsun. Eğer 

böyle bir iddia gerçekse o zaman onlar için ölümün yaratlp ta ölmemeleri 

de niçin caiz olmasn?  

Onlara şu şekilde cevap ver: Ben şunu demek istiyorum: Allah 

insanlar iman etmeleri için yaratmştr, ancak ölümü işlemeleri için onlara 

ölümü yaratmamştr. Bu bizim size sorduğumuzdan farkldr.  

Şayet şöyle derseler: İman etmeleri için yaratldlar fakat iman 

etmediler (bu konuda ne dersin)?  

Şöyle deriz: Evet. (Allah onlara) iman etmelerini emretti, fakat onlar 

iman etmediler.  

 15

Şayet şöyle derseler: Onlarn iman etmeleri için yaratlmalarnn 

ölüm için yaratlmalar gibi olduğunu niçin kabul etmiyorsunuz?  

Onlara şu şekilde cevap verilir: Şunun için: Bizim sözümüzün anlam 

şöyledir: Onlarn ölüm için yaratlmş olmalarndaki kastmz, onlarn 

ölmelerinin gerekliliği ve buna icbar edilmiş olmalardr. Şayet ölüm için 

yaratldklar gibi iman için yaratlmş olsaydlar o zaman herkesin ölmesi 

gibi herkesin mümin olmas söz konusu olurdu. Şayet bu böyle olsayd o 

zaman hayat emretmek, ölümü yasaklamak, buna ve bunun gibi şeylere 

zorlamak caiz olmadğ gibi imanla emredilmeleri, münker ve küfürden 

yasaklanmalar da caiz olmazd. Sizin bahsettiğiniz şeylerdeki bizim kabul 

etmediğimiz şey budur. Sonra onlara şöyle denilir: Siz Allah’n insanlar 

kâfir olarak yarattğn iddia ettiğinize göre peki o zaman küfrü getiren, onu 

yaratan ya da yaratmayan kimdir!?  

Şayet ‘onu kim yaratt’ derseler onlara şu ayetin anlam sorulur: “Siz 

gerçekten çok çirkin bir şey ortaya attnz. Rahman’a çocuk isnat 

etmelerinden dolay neredeyse gökler parçalanacak, yer yarlacak, dağlar 

yklp çökecektir. Hâlbuki Rahman’a çocuk edinmek yakşmaz.”71 Yine 

“Gerçekten çok kötü bir iş yaptn!”72 Bu ayetlere göre sizin yorumunuz, 

aslnz ve mezhebiniz yalandan başka bir şey olmaz m? Çünkü siz Allah’n 

bunu yaptğn iddia ediyorsunuz. Hâlbuki Allah kâfirler için ‘Sizler bununla 

geldiniz’ buyurdu. Siz istemiş olsaydnz Rabbiniz sizi yalanclkla 

tanmlard, öyle değil mi? Bu sizin için caiz midir? Şimdi sizin aklnzda 

doğru sözlülerin bir şeyler yapp sonra da kendilerine başka bir şey için ‘sen 

bunu yaptn’ denilmesinde (ne olacağ sorusu) vardr. (Bunun cevab 

şöyledir) ‘Bu doğru sözlüdür’ hükmü (o eylemin) faili için caiz olduğundan 

dolaydr ki bir şeyi yapana onu meydana getiren denilmesi de caizdir. (Kâfir 

                                                 
71 Meryem, 19/89–91. 
72 Kehf, 18/74. 
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ise) eylemi yapan Allah’n knamas ve zemmetmesine rağmen (yapmadğn 

yapmş gibi söyleyerek) bir yalanc olarak ‘ben onunla geldim’ der. Allah ise 

ona şöyle der: “Kim bir hata işler veya bir günah kazanr da sonra onu bir 

suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçk bir günah yüklenmiş 

olur.”73  

Eğer ‘küfrü onu yaratmayan meydana getirmiştir ve onu yaratan ise 

onu meydana getirmemiştir’ şeklinde bir iddiada bulunulursa akl snrnn 

dşna çklmş olunur. Bu iddiada bulunann şunu da söylemesi gerekir: 

Ölümü yaratmayan onu meydana getirmiştir ve ölümü yaratan onu meydana 

getirmemiştir. Bu ise insanlarn (akllarnn kabul edemeyeceği akl) dş bir 

şeydir.  

Şayet birisi Allah’n: “Andolsun biz, cinler ve insanlardan 

birçoklarn cehennem için var ettik”74 ayetinden sorarak şöyle derse: Allah 

insanlarn ve cinlerin birçoğunu cehennem için yarattğn bildirmektedir. 

Öyleyse onlarn (insanlarn ve cinlerin) ibadet için yaratldğn nasl iddia 

edersiniz? Eğer bu şekilde değilse size göre bu ayetin yorumu nasldr?  

Öncelikle şunu söylememiz gerekmektedir: Allah’n kitabnda 

herhangi bir çelişki ve tutarszlğn bulunmadğn ve bir ksmnn bir ksmn 

yalanlamasnn söz konusu olmadğn bilmen gerekir. Çünkü Hakîm olandan 

çelişki gelmez. Allah şöyle buyurmaktadr: “Şayet Kuran Allah’tan başkas 

tarafndan (indirilmiş) olsayd, mutlaka onda birçok çelişki bulurlard.”75 

Bunun böyle olduğunu bildiğin zaman mesele senin için aydnlanmştr. 

Ayetin anlatmak istediği şey insanlarn ve cinlerin ibadet için yaratldğn 

bize haber vermektir. Başka bir konuda Allah şöyle buyurmaktadr: 

                                                 
73 Nisa, 4/112. 
74 Araf, 7/179. 
75 Nisa, 4/82. 
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“Andolsun biz, cinler ve insanlardan birçoklarn cehennem için var ettik.”76 

Sonra onlarn kimler olduklarn bize haber vermektedir: “Onlarn kalpleri 

olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulaklar 

olup da bunlarla işitmeyen…”77 Allah’n kitabndan anlamn bilemediğin bir 

durum söz konusu olduğu zaman onu âlimlere sorman gerekir. Nitekim Allah 

şöyle buyurmaktadr: “Şayet bilmiyorsanz bilenlere sorunuz.”78 Yine 

“Allaha karş ancak; kullar içinden âlim olanlar derin sayg duyarlar.”79 

Akl sahibi olanlarn bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi iddia etmeleri söz 

konusu değildir. Kapallk durumunu giderdikten sonra apaçk olan bir şeyde 

şüpheye düşmen söz konusu olamaz. Yine akl sahibi olan için Allah’n 

kitabndaki apaçk ayetleri ve Allah’n kitabndaki muhkemleri uygulamak 

gerekir. Çünkü bu konuda hakk talep eden ve isteyen için açklama ve şifa 

vardr. İnsanlar Allah’n kitabndaki muhkeme tutunmalar konusunda teşvik 

(terğib) edilmişlerdir. Allah şöyle buyurmuştur: “O, sana Kitab indirendir. 

Onun (Kuran’n) baz ayetleri muhkemdir, onlar kitabn anasdr. Diğerleri 

de müteşâbihdir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çkarmak ve onun olmadk 

yorumlarn yapmak için müteşâbih ayetlerinin ardna düşerler. Oysa onun 

gerçek anlamn ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ‘Ona 

inandk… derler.’”80  

Ben bu ayetin yorumunu sana şu şekilde yaparm: Baz âlimler 

demişlerdir ki “Andolsun biz, cinler ve insanlardan birçoklarn cehennem 

için var ettik”81 ayetinde Allah, (insanlar) başlangçta cehennem için 

yaratmasndan değil yeniden dirilişteki (durumdan) bahsetmek istemektedir. 

Onlarn yiyip içerek dünyadan faydalandklarn görmüyor musun?  

                                                 
76 Araf, 7/179. 
77 Araf, 7/179. 
78 Nahl, 16/43. 
79 Fatr, 35/28. 
80 Al-i İmran, 3/7. 
81 Araf, 7/179. 
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Ancak, Allah bu yaratklarn (insanlar ve cinler) çoğunluğunun 

akbetinin küfürleri sebebiyle cehennem olduğunu bilmektedir. Onun için 

sözün müsaadesi ve dilin mecaz bakmndan (Cehennem için yarattk  ولقد

 ifadesini kullanmak caizdir. Şayet yaratklar (insanlar ve cinler) (ذرأنا لجهنم

başlangçta ibadet için yaratldysa bu lügat bakmndan caizdir. Bu 

dediğimizin benzeri Hz. Mûsâ’nn (a.s.) kitabnda (kssasnda) da vardr. 

Allah şöyle buyurmuştur: “Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü 

kaynağ olacak olan o çocuğu bulup ald.”82 Onlarn çocuğu almalar 

kendilerine göz aydnlğ olmas içindi. Bu durum Firavun’un karsn(n 

ağzn)dan şu şekilde hikâye edilmektedir: “Bana da, sana da göz aydnlğ 

(bir çocuk)! Sakn onu öldürmeyin. Belki bize faydas dokunur, ya da onu 

evlat ediniriz.”83 Benzer bir ayet şudur: “Yetimlerin mallarn haksz yere 

yiyenler, ancak ve ancak karnlarn doldurasya ateş yemiş olurlar ve zaten 

onlar çlgn bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir.”84 Her ne kadar bu dünyada 

onlar güzel şeyler yeseler de onlarn bu işlerinin akbeti budur.  

Şair bu dediğimize delil olacak bir beytinde şöyle demiştir:  

Topladğmz mallarmz mirasçlarn elindedir. Devrimiz üzerine 

bina ettiğimiz dehrin harap etmesi içindir. Her süt emen Menâyalar 

(ölümler) için yetiştirilir. Büyüyen ruhlar ölüm için büyür.85  

Baz âlimlerin bahsettikleri ikinci yön ise şudur: “Cehennem için 

yarattk” ayetinin anlam şöyledir: Yarattk (خلقنا), yaratacağz (سنخلق) 

anlamndadr, sizi ‘başlangçta (ibtidaen) cehennem için yarattk’ demek 
                                                 
82 Kasas, 28/8. 
83 Kasas, 28/9. 
84 Nisa, 4/10. 
85 Beyitler şöyledir:  

  أموالنا لذوي الميراث نجمعها   ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

  تربي آـل مرضعة وللمنايا   وللحتوف برى األرواح باريها 
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değildir. Burada bahsedilen kyamettir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadr: 

“Cehennemdekiler cennettekilere seslendiler.”86 Buradaki ‘seslendiler’ 

‘sesleneceklerdir’ anlamndadr. Allah yine “Zayf ve güçsüz görülenler, 

büyüklük taslayanlara dediler”87 buyurmaktadr. Allah burada (cehennem 

için yarattk (Araf, 7/179) ayetinde) ikinci bir diriltme olan kyamet gününde 

yeniden diriltme (iade) manasnda ‘yaratacağz’ ifadesini murat etmektedir. 

Ayetin tevili budur.  

İnsanlar ve cinler ancak yapp ettiklerinin (kesp), inkârlarnn ve 

amellerinin cezas olarak cehenneme girerler. Allah şöyle buyurmaktadr: 

“Onlarn anlamayan kalpleri vardr.”88 Yani kalpleriyle düşünmezler 

(tefakkuh etmezler), ancak onlar söylenilen sözü anlar, hardal (tanesinden) 

daha küçük şeyi (bile) görür, istedikleri şeyi duyar, istemedikleri şeyi de 

ağrdan alrlar (duymazlktan gelirler). Ayetin tevili bu anlama göredir ve (bu 

şekildeki) bütün ayetler(in yorumu) buna benzemektedir.  

Sana sorulan sorulardan biri de ‘şerri kim yaratt’ şeklindedir.  

Bunu sorana deki: ‘Şer iki durumdur, Zulüm, cevr, kizb (yalan) ve 

ayp hepsi şerdir. Sen hangi şerden soruyorsun?’ Şayet ‘zulüm ve cevr’den 

soruyorum’ derse deki; ‘Zulüm zalimlerin, cevr cairlerin, yalan yalanclarn 

fiillerindendir.’  

Şayet sana ‘cevri yaratan kimdir’ derse ona de ki: ‘Onun mahlûk 

olduğunu (yaratldğn) söylemiyoruz ki sen bize onun yaratann (hâlkn) 

soruyorsun.’ Şayet sana ‘Allah yalan ve cevri niçin yaratt’ derse ona deki: 

‘‘Onu yaratt’ (sözünün) anlam Allah’n cevri, zulmü ve yalan yapmas 

                                                 
86 Araf, 7/44. 
87 Sebe’, 34/33. 
88 Araf, 7/179. 
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demek değildir. Çünkü cevr ve yalan ancak yalanc, cair ve zalimler 

yaparlar.’  

Şayet ‘humma ve elemin şer olduğu konusundaki delilin nedir’ derse 

ona ‘Allah’n şu ayeti bu konudaki delilimdir de: “Sizi bir imtihan olarak 

hayr ile de şer ile de denemekteyiz.”89 Ve “Ona bir şer dokunduğunda 

szlanr.”’90  

Sonra ona şöyle denilir: ‘Hayr ve şerrin tamamnn Allah’tan 

olduğundan bahset!’ Şayet ‘evet’ derse bu sefer ona şöyle denilir: ‘Hayr 

tamamen Allah’tan olduğuna göre Peygamberden (s.a.v.) meydana gelenler 

de hayr olmaz m?’  

Şayet ‘evet’ derse sözünü (görüşünü) terk etmiş ve Nebinin hayr 

işlediğini iddia etmiş olur, (hâlbuki) nebinin fiili Allah’n fiilinden başkadr. 

Şayet ‘nebi hayr işlemedi’ derse o zaman da hakta şüpheye düşer ve nebiyi 

inkâr etmiş olur. Muhammed’i (s.a.v.) inkâr etmiş ve onu tanmamş olur.  

Sonra şeytandan sorulur. (Bunu soranlara) ‘şeytan srf şer midir’ 

denilir. Şayet ‘evet’ derseler görüşlerini terk etmiş olurlar. Şayet ‘hayr’ 

derseler onlara deki ‘o halde senin şeytann şerrinden Allah’a sğnmaya 

ihtiyacn yoktur. Çünkü onun şerrinden Allah’a sğnmak saçma ve 

ahmaklktr. Şerri olmayann şerrinden istiazede bulunmak cehalettir. Bu 

Allah’n ayetine terstir. Hâlbuki Allah şöyle buyurmaktadr: “De ki: 

Yarattğn şeylerin şerrinden, karanlğ çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kskandğ vakit 

kskanç kişinin şerrinden sabahn Rabbine sğnrm.”91  

                                                 
89 Enbiya, 21/35. 
90 Mearic, 70/20. 
91 Felâk, 113/1–5. 
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Zinadan meydana gelen çocuğu (veled-i zina) kim yaratt? diye 

sorana şu şekilde cevap verilir: Zinadan meydana gelen çocuğu da (veled-i 

zina), kafirlerin çocuklarn da bütün insanlar da Allah yaratt.  

Şayet ‘Allah onu (veled-i zina) yaratmay irade etti mi?’ derse ona 

evet denilir. Şayet ‘Allah zinay m irade etti?!’ derse ona ‘veled-i zina 

zinadan farkldr’, Allah veled-i zinaya gazap etmez, O’nun gazab zinann 

kendisinedir. Ayn şekilde zina edeni çocuk konusunda nehyetmemiş, onu 

zinadan nehyetmiştir. Allah’n nehyettiği şey (zina) Allah’tan değildir, 

(Allah’n) istemediği şey O’ndan olamaz.  

Şayet ‘zina eden zina etmese (de) çocuk olur (mu)?’ Bu konudaki 

görüşün nedir? diyen olursa ona şöyle denilir: Çocuk izdivaçtan olur ki bu 

çocuğun zinadan başka bir şeyden olmas demektir.  

Şayet ‘zinadan sonra olan çocuk sadece zinadan olur (öyle değil 

mi)?’ derse ona şöyle denir: Sana çocuğun zinadan olmadğn (izdivaçtan 

olduğunu) söyledik, meydana gelen şey (olan şey) Allah onu yarattğ içindir. 

Şayet ‘zani zina etmeseydi Allah onu (çocuğu) yaratr myd?’ derse ‘artk 

onu bilemem, (belki de) zina olmasayd da izdivaçtan olmuş gibi Allah onu 

yaratrd’ denilir.  

Şayet ‘Allah veled-i zinay yaratmay irade etti fakat zaninin zina 

etmesini irade etmedi diyorsun, bu nasl olur?’ derse ona şöyle denilir: 

‘Şunun gibi olur: Birisi bir başkasnn tarlasn gasp etti ve oraya tohum ekti. 

Allah o tohumu bitirmek istedi, Allah ekini bitirmek isteyendir ancak (Allah) 

adamn bir başkasnn tarlasna tohum ekmesini istemeyendir.  

‘Bunun anlam nedir?’ denilirse ona ‘bunun anlam şunun gibidir: 

Adam zina etti ve hrszlk yapt, Peygamber (s.a.v.) onu(n elini) kesmek ve 

sopalamak (celde) istedi, ancak çalmasn ve zina etmesini istemedi. Şayet o 
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çalmasayd ve zina etmeseydi Nebi (s.a.v.) onu(n elini) kesmeyecekti ve onu 

sopalamayacakt. (Allah’n) zinay irade etmemesi de bunun gibidir, (veled-i 

zina) çocuk da ancak zinadan sonra olur.  

Söz böylece tamam oldu. Hamd ve övgü Allah’a, salât ise onun 

peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve kymetli ailesine olsun. Tek olan 

Allah bana yeter ve kâfidir, O ne güzel vekîldir.  


