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Öz 
Bu çalışmada özellikle Kıbrıs Türklerinin menşei, kültürel özellikleri ve Kıbrıs Adası’ndaki varlıkları 

ele alınmıştır. Adanın Mısır ve Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde yer alması, tarihin bilinen ilk devirlerinden 
itibaren Kıbrıs’ın önem kazanmasını ve bu önemin sürekli olmasını sağlamıştır. Jeolojik devirlerde bir çöküntü 
neticesinde Hatay bölgesinden ayrılıp bir ada haline gelen Kıbrıs’ın ilk sakinleri Anadolu’dan gelmişlerdir. 1571 
yılına kadar olan dönemde Kıbrıs bölgedeki başat güçler arasında defalarca el değiştirmiştir. Adaya Osmanlı 
hâkimiyetinden önce de hem Mısır’dan hem de Anadolu’dan özellikle Karamanoğulları’nın hâkim oldukları Orta 
Anadolu topraklarından göçen Türkler olmuştur. 1571 yılından sonra yaklaşık 300 yılı aşkın bir süre Osmanlı 
yönetiminde kalan Kıbrıs Adası’ndaki Türk nüfusu 1878 senesinde adanın İngiliz hâkimiyetine bırakılmasıyla 
sistematik olarak azaltılmıştır. Bu sistematik nüfus azaltılmasıyla esasında Girit örneğinde olduğu gibi adadaki 
Türkler tamamen yok edilmeye ve ada Rumlaştırılmaya çalışılmıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtıyla bu oyuna dur 
denilmiş ve Kıbrıs Türklerinin yaşama hakkı teminat altına alınmıştır. Bu çalışmada Akdeniz’de oldukça 
stratejik bir konumda bulunan Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıs Türklerinin menşei, kültürel özellikleri ve 
özellikle adanın Türk kimliği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türk, iskân, kültür, kimlik. 

Abstract 

  In this study, especially the origin, cultural features and assets of the Cyprus Turks are discussed. The 
presence of the island on the Egyptian and Eastern Mediterranean trade routes ensured that Cyprus became 
important from the earliest known times of history, and that this priority is constant. The first inhabitants of 
Cyprus came from Anatolia as a result of a collapse in the geological era and became an island after leaving the 
Hatay region. In the period up to 1571, Cyprus has repeatedly changed hands by the dominant forces in the 
region. Before the Ottoman domination of the island, Turks migrated from both Egypt and Anatolia, especially 
from Central Anatolia, where Karamanoğulları ruled. After 1571, the Turkish population on the island of 
Cyprus, which remained under Ottoman rule for over 300 years, was systematically reduced in 1878 when the 
island was left to British domination. As a result of this systematic reduction of the population, the Turks on the 
island were tried to be completely destroyed and the island to be ruminated as it was in the case of Crete. The 
1974 Cyprus Peace Operation called this game stop and the right to life of the Turkish Cypriots was guaranteed. 
This study will focus on the origin, cultural features of the Turkish Cypriots living in Cyprus, which is in a very 
strategic position in the Mediterranean and especially the Turkish identity of the island. 

Keywords: Cyprus, Turk, settlement, culture, identity. 

 

Giriş 

Türkçe’de Kıbrıs, Arapça’da “Kubrus” (Kubruş), Batı dillerinde “Cyprus”, “Cypre”, 
“Chypre”, “Gipros” ve “Cypren” olarak adlandırılan ada; Mısır ve Hitit kaynaklarında müştereken 
Alaşya (Alasya) şeklinde geçerken, Mısır kaynaklarında, ayrıca “Asi” kelimesiyle de ifade 
edilmektedir. Asurlular’da “Yatnana” veya “Ya”, İbraniler’de “Kittim” denilen Kıbrıs; “Kypros” 
olarak ilk defa Homeros’ta zikredilmektedir (Alasya, 1964: 17). 

Kıbrıs hemen hemen her dönemde başat güçlerin ilgi alanı içerisinde olmuştur. Başat güçler arasında 
el değiştiren ada, 1571-1878 yılları arasında Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bu süre içinde 
adaya yerleştirilen Türk nüfusunun menşei zaman zaman merak konusu olmuştur. Zamanımıza 
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Giriş

Türkçe’de Kıbrıs, Arapça’da “Kubrus” (Kubruş), Batı dillerinde “Cyprus”, “Cypre”,
“Chypre”, “Gipros” ve “Cypren” olarak adlandırılan ada; Mısır ve Hitit kaynaklarında müştereken
Alaşya (Alasya) şeklinde geçerken, Mısır kaynaklarında, ayrıca “Asi” kelimesiyle de ifade
edilmektedir. Asurlular’da “Yatnana” veya “Ya”, İbraniler’de “Kittim” denilen Kıbrıs; “Kypros” 
olarak ilk defa Homeros’ta zikredilmektedir (Alasya, 1964: 17).

Kıbrıs hemen hemen her dönemde başat güçlerin ilgi alanı içerisinde olmuştur. Başat güçler arasında
el değiştiren ada, 1571-1878 yılları arasında Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bu süre içinde 
adaya yerleştirilen Türk nüfusunun menşei zaman zaman merak konusu olmuştur. Zamanımıza 

ulaşmış ve bir kısmı aynen yayımlanmış Osmanlı resmi belgeleri, Kıbrıs Türklerinin meskeninin 
Anadolu yarımadasına dayandığını gözler önüne sermektedir. 1571 yılından önce de özellikle Venedik 
yönetimi zamanında, Türkler, adada küçük bir koloni halinde yaşamaktaydılar. O zamanlarda, hem 
Mısır’dan hem de Anadolu yarımadasından özellikle Karamanoğulları’nın hâkim oldukları Orta 
Anadolu topraklarından adaya göç etmiş Türkler olmuştu. Bunların bir kısmi politik diğer bir kısmı da 
ticari amaçlar için Kıbrıs adasını seçmişlerdi. Özellikle Karamanoğulları’nın kendi aralarındaki iç 
siyasi mücadelelerinde ada önemli politik bir üs olmuştu. (Turan, 1998: 109) 

Kıbrıs, Latinler özellikle Venedikliler için Levant’da önemli bir yer idi. Onlar hem politik hem 
de ticarî amaçlar için adayı kullanıyorlardı. Kutsal topraklara giden Avrupalı hacılar için ada, Avrupa 
ile Kudüs arasında önemli bir ara durak idi. (Jennigs, 1994: 84) Osmanlılar adayla ciddi olarak on 
beşinci yüzyılın sonlarında ilgilenmeye başladılar. İstanbul ve çevresinde hâkimiyetlerini 
sağlamlaştırdıktan sonra, Memluklar ve Venediklilerle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirdikleri 
vakit, adanın kendi toprakları için ne denli bir tehlike arz ettiğinin farkına vardılar. (Erdoğru, 1993: 48, 
50) Venedik ile Osmanlılar arasında yürürlükte olan bir sulh anlaşması olmasına rağmen, meşhur
Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin fetvasıyla, Kıbrıs Adası’nın eskiden bir İslâm toprağı olduğu ve 
fethedildiği takdirde bütün İslâm dünyasına menfaat sağlayacağı düşüncesiyle, anlaşma tek taraflı 
olarak bozuldu. II. Sultan Selim’in saltanatı döneminde (24.9.1566 - 15.12.1574) Kıbrıs’ın savaş 
yoluyla ele geçirilmesi, Serdar-ı Ekrem Lala Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunun 1 
Temmuz 1570 tarihinde Limasol civarına çıkartma yapması ile başlamış, Magosa’nın alındığı 1 
Ağustos 1571 tarihinde ise tamamlanmıştır. Neticede 1571 yılında ada Osmanlılarca zor bir 
mücadeleden sonra Venediklilerden fethedilmiştir. (İpşirli, 1989: 78) Savaş sonrası boş ve bakımsız 
kalan arazilerin işlenmesi için Anadolu’dan Kıbrıs’a sürgün fermanlarıyla nüfus göçürülürken, 
Kıbrıs’ta görevlendirilen devlet memurları da aileleriyle birlikte adaya gelip yerleşmişlerdir. Kıbrıs’a 
göçürülen zanaat erbabı kişiler genellikle kentlere yerleşmişlerdir. 

1. 1571 Sonrasında Kıbrıs Adasında Türk İskânı

Kıbrıs’ın Osmanlı imparatorluk topraklarına katılması sonrasında yayınlanan ferman uyarınca, 
Lefkoşa, Kıbrıs beylerbeyinin ikametine açılmak suretiyle Osmanlı yönetiminin merkezi haline 
getirilmiştir. Bu fermanda, Lefkoşa’nın idari merkez haline dönüştürülmesi için önce imar edilmesinin 
gereği vurgulanırken, imar çalışmalarını yerinde izlemek ve yönlendirmek üzere beylerbeyinin 
Lefkoşa’da oturmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. Verilen bu direktifle Beylerbeyilik 
Lefkoşa’daki Lüzinyan Sarayı’na taşınmış ve ada sathında sürdürülen imar, iskân ve idari faaliyetler 
beylerbeyi tarafından buradan yönetilmeye başlanmıştır. Böylece ada, bir yandan iskân edilirken, bir 
yandan da sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlayacak olan mimari eserler ile kurumların birer birer 
oluşturulmasına da başlanmış olur. (Göyünç, 1974: 23) 

Bir devlet politikası olarak, adanın imar ve iskân edilmesi gerekiyordu. Kısacası adanın eski 
ticarî önemine kavuşturulması bir devlet politikası olarak ele alındı. (Göyünç, 1974: 25) Bunun için 
ortaya çıkan ilk ihtiyaç; Osmanlı kanunlarını ve mantığını bilen, Osmanlı sultanının emir ve 
fermanlarına itaat eden, kısacası Osmanlı hâkimiyetini adada yerleştirilmesine katkı sağlayacak nüfusa 
olan ihtiyaçtı. Bunun için Sultan II Selim, Kasım 1572 yılında bir ferman yayınlayarak, özellikle 
Karaman vilâyetindeki köy ve şehirlerden her on haneden bir hanenin adaya sürülmesini emretti. 
(Barkan, 1932: 56) Böyle bir uygulama esasında ilk değildi. Osmanlı öncesi dönemlerde hem Anadolu 
Türk beyliklerinde hem de Anadolu Selçukluları zamanında bu tür sevk ve yeniden iskân usulleri 
uygulanmıştı. (Turan, 2014: 488) Osmanlılar da bir iskân unsuru olarak sürgün usulünü biraz daha 
genişleterek kapsamlı şekilde uygulamaya koymuştur. Buna göre iskâna tabi tutulacak yöre halkından, 
her kırk hanede bir hane mecburî olarak yeni iskân mahallerine gideceklerdi. Eğer içlerinden gönüllü 



12 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

muhacir bulunursa ona öncelik tanınmaktaydı. Nitekim bu usul, Osmanlı kroniklerinden 
öğrendiğimize göre, Bursa ve Bilecik gibi ilk fethedilen şehirlerde, etraf köy ve kasabalardan, Müslim 
ve gayrimüslim nüfus nakledilmek suretiyle uygulanmış, daha sonra bu yolla şehirlerin İslâmlaşması 
ve Türkleşmesi kolaylaşmıştır. (Akdağ, 2010: 492) 

Fetihten hemen sonra adaya yerleştirilen esnafın hangi meslek erbabından olduğu ve fetihten 
sonra başlayıp ada Osmanlı hâkimiyetinde kaldığı müddetçe devam eden iskân siyaseti neticesinde 
yerleştirilen Türkmenlerin hangi boy ve oymaklara mensup oldukları belgelerle sabittir. Bu kayıtlı 
ispatlı duruma rağmen, bazı Batılı tarihçilerle özellikle Kyrris ve Papadapoullos gibi Rum tarihçiler, 
Kıbrıs Türklerinin atalarını, fetihten hemen sonra İslamiyeti seçen Latinlerin ve Osmanlı hâkimiyeti 
süresince ihtida eden Rumların teşkil ettiğini iddia etmektedirler. (Abdurrazzak, 2012: 155, 161) 

Rumeli’deki ilk fetihlerden sonra, özellikle I. Murad ve Yıldırım Bâyezid devirlerinde, 
Anadolu’dan pek çok aile bu yolla nakledilmiştir. Bu bağlamda epeyce ilgi çekici bir misal de 
İstanbul’dur. 1453 yılından sonra, Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u bir dünya şehri haline 
getirebilmek, tekrar eski canlı haline kavuşturabilmek için Anadolu’dan, Ege Adaları’ndan, 
Rumeli’den ve Kırım yarımadasından farklı din ve milletleri getirip İstanbul şehrinde yerleştirmişti. 
(İnalcık, 1970: 242) Aksaray semti bu şekilde bir nakil sonunda kurulmuş ve sakinleri geldikleri yerin 
ismini kurdukları bu semte vermişlerdir. Buna benzer olarak Kıbrıs Adası’na yapılan sürgünlerde, 
mantık olarak bu devlet politikasının devamından başka bir şey değildi. 

1571 yılından hemen sonra yapılmak istenen sürgün teşebbüsü, Osmanlı Arşivlerinde saklanan 
belgelerden ayrıntılarıyla anlaşılabilmektedir. İstanbul’da Başbakanlık Arşivi’nde “Sürgün defteri” 
adı altında saklanan bu resmi Osmanlı belgelerinin bir kısmı çeşitli tarihçilerle aynen yayımlanmıştır. 
(Erdoğru, 1996: 63) Bu belgeler, Kıbrıs Türklerinin 1571 yılından sonra Anadolu yarımadasından 
adaya gönderilen Türk aileler olduklarını kesin olarak ispatlamaktadır. Ayrıca yapılan etnolojik ve 
filolojik araştırmalar da Kıbrıs Türkleri ile özellikle Orta Anadolu ve Çukurova Türkleri arasındaki 
yakın akrabalığı bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. (Erdentuğ, 1969: 113, 122) 

Adaya ilk olarak 1572 yılından itibaren, Anadolu’nun güney ve iç bölgelerinden nüfus nakline 
başlanmıştır. İskân işiyle Seydişehir kadısı Muhyiddin Efendi görevlendirilmiştir. İlk göçmen naklini 
konu alan ve 22 Eylül 1572 (13 Cemaziyelevvel 980) tarihini taşıyan ve Kâmil Kepeci Tasnifi’nde 
Mevkûfât Defteri adıyla 2551 numarada kayıtlı olan defterde, Kıbrıs’a çeşitli Anadolu kasaba ve 
köylerinden nakledilen nüfus isim isim, köy köy, meslek ve hattâ sahip oldukları öküz, inek, merkep 
gibi hayvanlarına varıncaya kadar kaydedilmiştir. Adı geçen bu ilk iskân defterinde Aksaray, 
Beyşehir, Seydişehir, Anduğu (Niğde şehri vilayet sınırları dahilinde yer almaktadır. Altunhisar ile 
Yeşilyurt yerleşkelerinin arasındadır), Develihisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, Ishaklı, 
Akşehir, Akdağ ve Bozok’dan toplam 1908 ailenin nakledildiği kayıtlıdır. 

Prof. Dr. Cengiz Orhonlu’nun faydalandığı bu defter Orhonlu (1974: 22), M. Âkif Erdoğru 
tarafından yayımlanmıştır. (Erdoğru, 1996: 57) Bu defterin devamı olan ve 25 Cemâziyelahir 980 (2 
Kasım 1572) tarihli olup Osmanlı Arşivi’nde A. DVN koduyla Divan Defterleri tasnifinde yer alan 
793 numaralı defterde ise, Ma’muriye, Silindi, Ermenek, Mud, Gülnar ve Silifke kasaba ve köylerine 
ait 672 ailenin iskân kaydı yer almaktadır. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA, Sadaret Divan Kalemi 
Evrakı A. DVN, 793) Bu iki defterde toplam 2580 hanenin Kıbrıs’a nakledildiği görülmektedir. 
Özellikle bu ikinci defterin 26ncı sahifesindeki kayıt iskânın çerçevesini çizmekte ve önemini 
göstermektedir. Bu kayıtta: “Hâlıyâ feth olunan Kıbrıs Cezîresine âdem sürmek içün müfettiş ta’yîn 
olunan Seydisehri kadısı fahrü’l-kuzâd mevlânâ Muhyiddin Efendi dâ’îleri ile İç-il sancağı kadılarına 
hitâben vârid olan emr-i şerîf vâcibü’s-serîfde bile mübâsır kayd olunan dergâh-i âlî çavuşlarından 
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adı altında saklanan bu resmi Osmanlı belgelerinin bir kısmı çeşitli tarihçilerle aynen yayımlanmıştır. 
(Erdoğru, 1996: 63) Bu belgeler, Kıbrıs Türklerinin 1571 yılından sonra Anadolu yarımadasından 
adaya gönderilen Türk aileler olduklarını kesin olarak ispatlamaktadır. Ayrıca yapılan etnolojik ve 
filolojik araştırmalar da Kıbrıs Türkleri ile özellikle Orta Anadolu ve Çukurova Türkleri arasındaki 
yakın akrabalığı bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. (Erdentuğ, 1969: 113, 122) 

Adaya ilk olarak 1572 yılından itibaren, Anadolu’nun güney ve iç bölgelerinden nüfus nakline 
başlanmıştır. İskân işiyle Seydişehir kadısı Muhyiddin Efendi görevlendirilmiştir. İlk göçmen naklini 
konu alan ve 22 Eylül 1572 (13 Cemaziyelevvel 980) tarihini taşıyan ve Kâmil Kepeci Tasnifi’nde 
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fahrü’l-emâsıl ve’l-akrân Hüsrev Bey zîde kadruhu mübâsereti ile Ermenak kazasında olan beşyüz 
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ve davarlarının mikdârın ve adedin ve ne hirfetden oldukların ve ta’yîn olunan kimesnelerin vakt-i 
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2. Kıbrıs Adasına Sevk ve İskân Edilen Türklerin Seçilmesi ve Adaya Entegrasyonu 

Yukarıdaki kayıtta yer alan sürgün, daha önce de açıklandığı gibi, tamamen bir cezalandırma 
olmayıp Jennigs (1993: 216)’e göre sadece belirli bir grubu ya da siyasî teşekkülü de 
kapsamamaktaydı. Nitekim hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler sürgün hükmü kapsamı 
içindeydiler. Öte yandan konar-göçerler adaya sürgüne tâbi tutulacaklardı. Yalnızca Konya, Karaman 
ve Kayseri Şehir merkezleri bu ilk toplu sürgünden muaf tutulmuştu. Daha sonraki uygulamalarda 
şehir merkezlerinden de ferdi olarak adaya gönderilenler olmuştur. Ancak nakledileceklerin belli bir 
meslek sahibi olmaları ve mesleği ile ilgili âlet ve edevatının bulunması, kendi rızalarıyla gitmeleri, 
kanuna aykırı fiillerinin olmaması ve ahlâkî bakımdan güvenilir olmalarına dikkat edilmekteydi. 
Bütün bunlara karşılık yerleşenlerin bir kısmı kendi istekleriyle gitmişti. 1572 yılında gerçekleştirilen 
2580 hanelik bu iskânda toplam 1298 aile kendi rızalarıyla iskânı kabul etmiş, diğerlerinin büyük 
çoğunluğu ise köy ahalisi tarafından Kıbrıs iskânına seçilmiştir. Bulundukları kasaba veya köye 
sonradan gelip yerleşenler ile çeşitli sebeplerden dolayı toplumda huzursuzluk çıkaranlar ve bu 
sebeple halkın şikâyetine maruz kalanlar öncelikle iskâna tâbi tutulmuşlardır. Ancak bunların sayısı 
çok azdır. 

Kayseri Ermenileri, Konya ve Kayseri Rumları sürülecek aileler arasındaydı. Ancak bunlar 
sayısal olarak sürülecek nüfus içerisinde pek bir önem arz etmemekteydiler. Hatta bunların çoğu çeşitli 
bahaneler ileri sürerek, ileri gelen kişilerin yardım ve desteğini kazanarak sürgünden kurtuldular ve 
adaya gitmediler. Çünkü ada o zamanlarda Anadolu’da iyi bir şöhrete sahip değildi. En azından politik 
bir kargaşa hüküm sürüyordu. Osmanlı Devleti, burada nizamı daha tamamen sağlamamıştı. Ayrıca 
adada o kadar farklı etnik ve dinî unsur vardı ki, bu sebeple burada kısa süre içinde bir düzenin 
sağlanması mümkün gözükmemekteydi. Bundan dolayı saraya yakın olan aileler veya zengin 
Müslüman ve gayrimüslim şehirliler, kendi istekleriyle, adaya gitmek istemediler. Köylüler için durum 
farklıydı. Özellikle Orta Anadolu ve Çukurova’da gelir kaynaklarının azalması sebebiyle fakir köyüler 
için ada bir cazibe merkezi olmuştu. Venedikliler döneminde adada şeker ve tuz üretiliyordu. 
(Erdoğru, 1998: 78) Ayrıca şarapları hem Avrupa’da hem de Osmanlı ülkesinde meşhurdu. Gerek 
savaşlar sebebiyle, gerekse Türklerin gelişinden önce ada halkına konulan haksız vergilerle ve 
Franklar devrinden beri ücretsiz çalışma angaryası dolayısıyla halk önemli ölçüde Ada’yı terk etmişti. 
Dolayısıyla çok miktarda boş arazi mevcuttu. Nitekim 1572 yılında yapılan tahrirde, Masarea ve 
Mazoto bölgelerinde 76 köyde kimsenin yaşamadığı tespit edilmişti. (İnalcık, 1969: 7) 

Osmanlı yöneticileri, Osmanlı kanunlarını ana hatlarıyla bilen Anadolulu fakir köylüleri bu 
boş topraklar üzerinde yerleştirerek, hem ticareti hem de ziraatı yeniden canlandırmayı düşündüler. 
Bunun için adaya yerleşen çiftçilere bedava tohum verilmesi, en az üç yıl zirai vergilerden muaf 
tutulmaları ve yöneticilerin desteği sağlanarak ev verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca buna benzer pek çok 
ayrıcalık tanındı. Öte yandan naklin gerçekleşebilmesi ve gideceklerin teşviki açısından Kıbrıs 
ikliminin güzelliğinden, topraklarının her türlü ziraata elverişli olduğundan bahsedilmek suretiyle bir 
nevi propaganda yapıldı. Bu imtiyaz ve imkânlar, fakir köylüler ve hatta konar-göçerler için 
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önemliydi. Bundan dolayı sürgün hükmü Orta Anadolu köylerinde ilk duyulduğunda belli ölçüde bir 
tedirginlik duyulmuşsa da daha sonra bu huzursuzluk ortadan kalkmıştır. 

Anadolu’daki mahalli yöneticiler başlangıçta bu göçü, yani sürgünü desteklediler. Zira eğer bu 
insanlar adaya giderlerse, kendileri için yeni ekonomik imkânlar ortaya çıkacaktı. Böylelikle adaya 
gidenler adada; Anadolu’da kalanlar ise kendi bölgelerinde ekonomik olarak rahatlamış olacaklardı. 
Mahallî yöneticiler bu düşünceyle ilk zamanlarda sürgün ailelerini sıkı denetim altında tuttular. 
Onların geçecekleri yolları belirlediler. Geçiş yollarını temizlettiler, onların adaya götürecekleri alet ve 
edevatı korudular. Kendilerine yiyecek temin ederek onları adaya gidecek gemilerin olduğu iskelelere 
kadar götürdüler. Adaya yapılacak olan sevk ve iskânı teşvik için gönderileceklerin emlâklerinin 
kıymetinin bilirkişiler marifetiyle takdir edilmesi ve gerçek değeri ile satıldıktan sonra parasının o 
kişiye ödenmesi de iskâna tâbi tutulanların asıl yurtlarıyla bağlarının kopmasına yardımcı olmaktaydı. 
Nitekim defterlerde bu konuda “…işbu defterde mestûr olan yüz seksen altı hane sahiblerinin cümle 
zâd ü zevâda ve âsâs-i beyt ve alât-i ziraat ve hirfetleri mükemmel olduğundan gayri nakle kabil 
olmayan emlâk ve esbâbları ber-mûceb-i fermân-ı âlî bey’-i men-yezîd olunup nihayet buldukda ehl-i 
vukuf ve mu’temed-i aliyye olan Müslümanlara dahi ziyade değmediğine yemin verildikden sonra bey’ 
olunup, kıymetleri ellerine verilüp...” şeklinde kayıtlar bulunmaktadır. (BOA, A. DVN, nr. 793: 107) 
Dolayısıyla asıl yurtlarındaki emlâkinin gerçek değerini alan yeni gittiği yerde de herhangi bir ücret 
ödemeden kendisine ev, tarla tahsis edilen veya mesleği ile ilgili istihdam sağlanan göçmenin iki yıl da 
vergiden muaf tutulması onun ekonomik yönden iyice güçlenmesine yardımcı olmakta ve böylece 
devlet idaresinin burada yerleşmesi temin edilmektedir. Görüldüğü gibi göçmen olarak seçilen halka 
mevcut şartlarda yapılabilecek her türlü kolaylık sağlanmıştır. 

Bir yıl sonra bu destek politikası yavaşlamaya başladı. Sultanın emirlerine rağmen mahallî 
yöneticilerin olaya bakışları değişmeye başladı. Zira bu sürgün aileler yavaş yavaş adaya nakledilmeye 
başlayınca, mahallî yöneticilerin gelir kaynaklarında kayda değer bir azalma başladı. Özellikle Orta 
Anadolu ve İçel bölgesinde tımar tasarruf eden sipahiler adaya göçü teşvik etmemeye başladılar. Bu 
nedenle sonradan adaya gitmek isteyen aileler, yollarda eşkıyalar tarafından soyuldu hatta bazıları 
öldürüldü. Aileleri yollarda kayboldu. Sonradan göç etmek isteyen ailelerden sadece şanslı ve inatçı 
olanları adaya ulaşabildiler. 

3. Adada Türkler Dışında İskân Edilmeye Çalışılan Diğer Milletler 

Anadolu kıyılarından adaya geçiş devletin denetimi altındaydı. Gemilere kimlerin bineceği, 
onların adada hangi iskeleye çıkacakları, orada onları hangi Osmanlı memurlarının karşılayacağı gibi 
ayrıntılar resmen belirlenmişti. Anadolu’dan bir aile adaya ayak bastığı zaman, onları bir görevli 
karşılıyor ve durumuna göre şehre mi yoksa köye mi yerleştirileceğine karar veriyordu. Ayrıca adanın 
hangi bölgesinde yerleştirilecekleri de önemli bir konuydu. Lefkoşa Şer’i Hüküm Mahkeme 
tutanaklarından özellikle Beyşehir ve Seydişehir bölgelerinden gelenlerin, adanın güney kesimlerine 
yerleştirildikleri anlaşılmaktadır. Böylece bu bölgelerden gelenlerin oradaki faaliyetleri ve yaşam 
şartları hakkında elimizde yeterli malumat bulunmaktadır. Ancak ilk yıllarda devletin imtiyazını ve 
korumasını bekleyen çok sayıda farklı kültüre mensup insanlardan dolayı adada bir kargaşa yaşandığı 
açıktır. En azından yerli Rumlar yani adalı gayrimüslimler, Anadolu’dan göçürülen Türkler kadar bir 
imtiyazı hak etmişlerdi. Zira onlar, adanın fethinde önemli bir rol oynamışlardı. Venedik baskısından 
kurtulmaları, Osmanlı hâkimiyetini kendi rızalarıyla, mukavemet etmeden kabul etmelerinin bir bedeli 
olmalıydı. Bu nedenlerden ötürü yerli Rumlara da çeşitli imtiyazlar sağlanmış ve vergi indirimi 
yapılmıştır. Ayrıca angaryaların da bir kısmı kaldırılmıştır. 

Anadolu yarımadası dışında, Halep, Sam ve Safed gibi Suriye şehirleri de sürgün kapsamı 
içindeydi. Özellikle Safed Yahudileri, Magosa şehrinde yerleştirilmek istenmişti. Bazı tarihçiler bunu 
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Yasef Nassi’nin bir plânı olarak görürler. Çünkü adanın alınmasında Nassi’nin rolü büyüktür. Zira 
Yasef Nassi adayı gelecekte bir Yahudi toprağı yapmayı düşünüyordu. Bunun için Osmanlı yönetimi 
öncesinde adada var olan Yahudi nüfusunu artırmayı düşünüyordu. Yahudiler adanın önemini 
biliyorlardı. Kudüs’e giden güzergâh üzerinde bulunuyordu. 1271 yılında Akkâ’nın Müslümanlar eline 
geçmesinden sonra, çok sayıda Yahudi Magosa şehrine göçmüştü. Onlar için Magosa bilinen bir 
şehirdi. Ayrıca burada Mısır ve Suriye şehirleri ile hacimli bir ticaret yapılmaktaydı. Ancak bu 
teşebbüs gerçekleşmemiştir. II. Selim’in sürgün emrine rağmen, Safedli Yahudiler kendi rızalarıyla 
adaya yerleşmek istememişler ve bir yolunu bulup sultanın sürgün emrini iptal ettirmişlerdir. (Jennigs, 
1993: 216) Halep ve Sam şehirlerinden ise çok az sayıda aile gelmiştir. Devlet yöneticileri, bu 
bölgenin aileleriyle Anadolulu Türk aileler kadar ilgilenmemişlerdir. Bunun bir sebebi de Trablusşam 
iskelesinin çok yoğun olmasıydı. 

Tüm bunların neticesinde Kıbrıs Adası’nı vatan tutanlar genel olarak 1571 senesinden sonra 
Anadolu’dan gönderilen Türkler olmuştur. Bu kişiler bütün zor şartlara rağmen Anadolu’ya 
dönmeyen, adada yaşamayı kabullenmiş insanlardı. Kadınlar için adada hayat o kadar da zor değildi. 
Gerçi ev sıkıntısı baş göstermişti. Ancak çoğu Müslüman ve gayrimüslim kadın, ada erkekleriyle 
evlendiler, kısa sürede zengin oldular. İslâm hukukunun kendilerine bahsettiği her türlü yasal hakkı 
sonuna kadar kullanmasını bildiler. İstemedikleri eşlerini Şer’i Mahkemede kolayca boşayabildiler. 
Başka erkeklerle kolayca evlenebildiler. Gayrimüslim kadınların İslâm dinine geçmelerine imkân 
tanındı. (Erdoğru, 1999: 168) Osmanlı yönetimi İslâm-Türk aile yapısını her zaman adada yaymayı 
kendine düstur edinmiştir. Kıbrıs’ın şenlendirilmesine yönelik bu tür çalışmalar daha sonraki 
yüzyıllarda da devam etmiştir. 

4. Adaya Göç Eden Ailelerin Sayısı ve Meslek Dağılımları 

Temel olarak adaya yerleşenler tamamen Anadolu Türkleriydi. Lefkoşa Şer’i Mahkeme 
tutanaklarındaki ölüm ve verasetle ilgili notlar Anadolu’dan pek çok kişinin adaya gittiğini orada bir 
müddet yaşadığını, devletin kendilerine bahsettiği her türlü imtiyazdan faydalanmaya çalıştığını ve 
nihayet orada öldüğünü kesin olarak kanıtlıyor. Bunların bir kısmı adadaki hayatlarından memnun 
olmamışlardı. Adanın ikliminin sıcak olması, çekirge istilası, veba hastalığı, havanın nemli olması gibi 
olumsuz şartlar, bir müddet sonra, Türkler için adayı cazip bir yer olmaktan çıkarmıştır. (Erdoğru, 
2006: 80,81) Bundan sonra geri dönmeye çalışanlar olmuştur. (Faroqhi, 1984: 283) Ancak adanın 
Osmanlı yöneticileri bu gibi geri dönüşlere kesinlikle izin vermemeye çalışmışlardır. Bunun için sahil 
görevlilerine emirler göndererek adadan herhangi bir resmi belgesi olmayan kişilerin 
salıverilmemesini, bunun yanında Akdeniz limanlarında rastlanan kişilerden sürekli resmi belge 
sorulmasını, belgesi olmayanları adaya geri gönderilmesi gerektiği sık sık hatırlatılmıştır. 
Konargöçerlerin bir kısmı bu sıkı tedbirlere rağmen hayvancılık yapamadıkları için adadan 
Anadolu’ya geri dönmüşlerdir. Anadolu yarımadası göçenlerin hafızalarında asil vatan olarak 
kalmıştır. Adaya göç edenler asıl vatanlarının özlemini çekmişlerdir. Hatta Kıbrıs adasında görevli 
yöneticiler bile zaman zaman izin alarak “öte yaka”ya yani Anadolu yarımadasına vatanlarına geçip 
özlem gidermek istemişlerdir. 

Tartışılan hususlardan biri adaya göç eden ailelerin sayısıdır. Anadolu’dan en azından kırk 
binden fazla kişi göç etmiş olmalıdır. Bu sayıya ferdi göçleri de ilave edersek bu sayının artacağı 
kesindir. Nitekim iskâna tâbi tutulan her haneden en az iki kefil göstermeleri istenmiştir. Meselâ 
Ma’mûriye Kazası’nın Kadılar ile Ece Fakihler karyesinden Kıbrıs’a hüsn-i ihtiyariyle iskâna 
gönderilen Hızır veled-i Ahmed’in, dokuz kefili ve vekili bulunmaktaydı. (BOA, A. DVN, nr. 793: 2) 
Yine 40 vergi hanesi bulunan Ulukışla’dan dört hane sürgün yazılmış ve her biri için kefiller tayin 
edilmiştir. (BOA, Mevkufât Defteri, nr.2551: 45, 46) Ancak kefillere rağmen bazı kimselerin iskâna 
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gitmedikleri ve başka yerlere kaçtıkları görülmüştür. Bu kaçanlar devlet tarafından takip edilerek daha 
sonra iskân mahallerine nakledilmiştir. (BOA, Mevkufât Defteri, nr.2551: 61) Öte yandan kış 
sebebiyle nakledilemeyenler de daha sonra hava şartlarının uygun hale gelmesi üzerine sevk 
edilmişlerdir. (BOA, Mevkufât Defteri, nr.2551: 101) 1574 yılında yapılan bir yoklamada ise iskândan 
kaçanlar veya sürgün yazılıp da gitmeyenler tahkik edilmiş, bunların yerine yenilerinin iskânı 
emredilmiştir. Öte yandan Anadolu’dan getirilip yerleştirilenlerin mesleklerini icra etmeleri ve başka 
bir işle uğraşmamaları istenmişti. (BOA, Mühimme Defteri, nr.31: 374) 

Bu şekilde XVI. yüzyıl sonlarına kadar Kıbrıs’a iskânı planlanan 12.000 aileden ancak 8.000’i 
yerleştirilmiştir. (BOA, Mühimme Defteri, nr.43: 134) Bu ise yaklaşık her hane beş kişi olarak 
düşünülecek olursa 40.000 kişi demekti. Bunlara sayıları 3800’e varan askerî guruplar da eklenirse 

(BOA, Maliyeden Müdevver Defterler, nr. 5168: 10)’e göre sayı toplam 44.000’e ulaşmaktaydı. 
Bunlara ek olarak, daha önce Kıbrıs’ta oturan, ancak Ada’yı terk etmiş bazı guruplar da, Ada’da 
Osmanlı idaresinin tesisini müteakip dönmeye karar vermişlerdi. Meselâ Venedik’te bulunan küçük 
bir Kıbrıs kolonisi, hicrî 979 (1571)’da Ada’ya dönmek için Osmanlı Devleti’ne başvurmuş ve 
başvurusu kabul edilmiştir. (BOA, Mühimme Defteri, nr.14: 51) Ayrıca Kıbrıs kadılarına bu türden 
gelenlerle yerli ada halkına iyi muamele etmeleri de emredilmiştir. 

Diğer önemli bir konu da bu kişilerin nitelikli olup olmadıklarıdır. İstanbul’da Osmanlı 
Arşivi’nde saklanan iki sürgün defterine göre Ermenek kazasından 54, Mamuriye’den 61, Silindi’den 
49, Gülnar’dan 134, Mud’dan 173, Silifke’den 201, Beyşehir’den 260, Seydişehir’den 201, 
Aksaray’dan 225, Andıgı’dan 145, Develihisar’dan 197, Ürgüp’den 64, Koçhisar’dan 88, Niğde’den 
172, Bor’dan 69, Ilgın’dan 48, İshaklı’dan 87 ve Akşehir’den 130 aile adaya nakledilmiştir. (Orhonlu, 
1971: 96) Bunların çoğu meslek sahibi kimselerdi ve kendi rızalarıyla adaya gitmişlerdi. Zanaatkârlar, 
alet ve edevatlarıyla birlikte adaya nakledilmişlerdi. Mesela, Ermenek’in Akmanastır köyünde oturan 
Trabzonlu Ahmet oğlu Yusuf, iki oğlu ve alet-edevatıyla gitmişti. Adaya gidenlerden Ermenek’in 
Zimmiyan mahallesinden Hıdır oğlu Avram cüllah (dokumacı) idi. Ermenek’in Yukarı izvid köyünden 
İsmail oğlu İbrahim, bir bekar oğlu, öküzleri ve ziraat aletleriyle adaya girmişti. Mamuriye kazasına 
bağlı Kızıl Ali köyünden çiftçi Nebi oğlu Mustafa üç oğlu ve aletleriyle gitmişti. Keza Ma’muriye 
kazasının Boz-ot ve Demirci Musa köylerinden Veli oğlu Otamış, Ahmed ve Mehmed adinda iki oğlu 
ve üç kızı ile ziraî âletlerini beraberine alarak kendi rızasıyla gitmiştir. (BOA, A. DVN, nr. 793: 2) (Bu 
husustaki örnek kayıt aynen şöyledir: “Karye-i Boz-ot ma, Demirci Musa, Otamış veled-i Veli an 
karye-i mezbûre, Ahmed ve Mehmed nâm iki oğlu olup ve üç kızı olup çifti ve âlât ve esbâbı 
mükemmel, Hüsn-i ihtiyariyle gitmişdir.”) Silindi’ye bağlı Pazaryeri ve Yusuflu köylerinden Ali oğlu 
Mustafa köyündeki emlâkini satıp, iki öküzü, bir merkebi, bir ineği, kalabalık ev halkı ve çiftçi 
aletleriyle gönüllü olarak göçmüştü. (BOA, A. DVN, nr. 793: 16) Gülnar kazasına bağlı Gündere 
köyünün Zaviye mahallesinden Hamza oğlu Isa pabuççu idi. O, aletleri ve bekâr oğluyla gitmişti. Mud 
kazasına bağlı Alaaddin köyünden çiftçi ve cüllah Ahmed oğlu Halil, iki kızı ve aletleriyle gitmişti. 
Silifke’nin Gökçülü köyünden Veli dedeoğlu Nebi, öküzleri ve çift aletleriyle gitmişti. (Gökçe, 1998: 
57) Beyşehir’in Manastır köyünden Osman oğlu Hasan öküzleriyle gitmişti. Seydişehir’in Ağçapınar 
köyünden Mehmed oğlu Ali öküzleriyle gitmişti. (Erdoğru, 1996: 39) Bununla ilgili çok sayıda örnek 
verilebilir. 

Çiftçiler dışında adaya terziler, çilingirler, pamukçular, ayakkabıcılar, ipekçiler, boyacılar, 
demirciler, aşçılar, çulcular, kasaplar, marangozlar, tüfekçiler, deveciler, bina yapıcıları, 
değirmenciler, ekmekçiler, kalaycılar, çadırcılar, eskiciler, sünnetçiler, elekçiler, kazancılar, 
kuşakçılar, semerciler, sepetçiler, boyacılar gittiler. Bunlardan başka imam, müezzin, hatip gibi İslâm 
dinini orada temsil edecek okumuş mütedeyyin kişiler de adaya nakledildi. Örneğin, Seydişehir Cami 
mahallesinden Mehmed oğlu Mustafa imam olup ilim sahibiydi. Kendisine saygı gösterilmesi 
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gitmedikleri ve başka yerlere kaçtıkları görülmüştür. Bu kaçanlar devlet tarafından takip edilerek daha 
sonra iskân mahallerine nakledilmiştir. (BOA, Mevkufât Defteri, nr.2551: 61) Öte yandan kış 
sebebiyle nakledilemeyenler de daha sonra hava şartlarının uygun hale gelmesi üzerine sevk 
edilmişlerdir. (BOA, Mevkufât Defteri, nr.2551: 101) 1574 yılında yapılan bir yoklamada ise iskândan 
kaçanlar veya sürgün yazılıp da gitmeyenler tahkik edilmiş, bunların yerine yenilerinin iskânı 
emredilmiştir. Öte yandan Anadolu’dan getirilip yerleştirilenlerin mesleklerini icra etmeleri ve başka 
bir işle uğraşmamaları istenmişti. (BOA, Mühimme Defteri, nr.31: 374) 

Bu şekilde XVI. yüzyıl sonlarına kadar Kıbrıs’a iskânı planlanan 12.000 aileden ancak 8.000’i 
yerleştirilmiştir. (BOA, Mühimme Defteri, nr.43: 134) Bu ise yaklaşık her hane beş kişi olarak 
düşünülecek olursa 40.000 kişi demekti. Bunlara sayıları 3800’e varan askerî guruplar da eklenirse 

(BOA, Maliyeden Müdevver Defterler, nr. 5168: 10)’e göre sayı toplam 44.000’e ulaşmaktaydı. 
Bunlara ek olarak, daha önce Kıbrıs’ta oturan, ancak Ada’yı terk etmiş bazı guruplar da, Ada’da 
Osmanlı idaresinin tesisini müteakip dönmeye karar vermişlerdi. Meselâ Venedik’te bulunan küçük 
bir Kıbrıs kolonisi, hicrî 979 (1571)’da Ada’ya dönmek için Osmanlı Devleti’ne başvurmuş ve 
başvurusu kabul edilmiştir. (BOA, Mühimme Defteri, nr.14: 51) Ayrıca Kıbrıs kadılarına bu türden 
gelenlerle yerli ada halkına iyi muamele etmeleri de emredilmiştir. 

Diğer önemli bir konu da bu kişilerin nitelikli olup olmadıklarıdır. İstanbul’da Osmanlı 
Arşivi’nde saklanan iki sürgün defterine göre Ermenek kazasından 54, Mamuriye’den 61, Silindi’den 
49, Gülnar’dan 134, Mud’dan 173, Silifke’den 201, Beyşehir’den 260, Seydişehir’den 201, 
Aksaray’dan 225, Andıgı’dan 145, Develihisar’dan 197, Ürgüp’den 64, Koçhisar’dan 88, Niğde’den 
172, Bor’dan 69, Ilgın’dan 48, İshaklı’dan 87 ve Akşehir’den 130 aile adaya nakledilmiştir. (Orhonlu, 
1971: 96) Bunların çoğu meslek sahibi kimselerdi ve kendi rızalarıyla adaya gitmişlerdi. Zanaatkârlar, 
alet ve edevatlarıyla birlikte adaya nakledilmişlerdi. Mesela, Ermenek’in Akmanastır köyünde oturan 
Trabzonlu Ahmet oğlu Yusuf, iki oğlu ve alet-edevatıyla gitmişti. Adaya gidenlerden Ermenek’in 
Zimmiyan mahallesinden Hıdır oğlu Avram cüllah (dokumacı) idi. Ermenek’in Yukarı izvid köyünden 
İsmail oğlu İbrahim, bir bekar oğlu, öküzleri ve ziraat aletleriyle adaya girmişti. Mamuriye kazasına 
bağlı Kızıl Ali köyünden çiftçi Nebi oğlu Mustafa üç oğlu ve aletleriyle gitmişti. Keza Ma’muriye 
kazasının Boz-ot ve Demirci Musa köylerinden Veli oğlu Otamış, Ahmed ve Mehmed adinda iki oğlu 
ve üç kızı ile ziraî âletlerini beraberine alarak kendi rızasıyla gitmiştir. (BOA, A. DVN, nr. 793: 2) (Bu 
husustaki örnek kayıt aynen şöyledir: “Karye-i Boz-ot ma, Demirci Musa, Otamış veled-i Veli an 
karye-i mezbûre, Ahmed ve Mehmed nâm iki oğlu olup ve üç kızı olup çifti ve âlât ve esbâbı 
mükemmel, Hüsn-i ihtiyariyle gitmişdir.”) Silindi’ye bağlı Pazaryeri ve Yusuflu köylerinden Ali oğlu 
Mustafa köyündeki emlâkini satıp, iki öküzü, bir merkebi, bir ineği, kalabalık ev halkı ve çiftçi 
aletleriyle gönüllü olarak göçmüştü. (BOA, A. DVN, nr. 793: 16) Gülnar kazasına bağlı Gündere 
köyünün Zaviye mahallesinden Hamza oğlu Isa pabuççu idi. O, aletleri ve bekâr oğluyla gitmişti. Mud 
kazasına bağlı Alaaddin köyünden çiftçi ve cüllah Ahmed oğlu Halil, iki kızı ve aletleriyle gitmişti. 
Silifke’nin Gökçülü köyünden Veli dedeoğlu Nebi, öküzleri ve çift aletleriyle gitmişti. (Gökçe, 1998: 
57) Beyşehir’in Manastır köyünden Osman oğlu Hasan öküzleriyle gitmişti. Seydişehir’in Ağçapınar 
köyünden Mehmed oğlu Ali öküzleriyle gitmişti. (Erdoğru, 1996: 39) Bununla ilgili çok sayıda örnek 
verilebilir. 

Çiftçiler dışında adaya terziler, çilingirler, pamukçular, ayakkabıcılar, ipekçiler, boyacılar, 
demirciler, aşçılar, çulcular, kasaplar, marangozlar, tüfekçiler, deveciler, bina yapıcıları, 
değirmenciler, ekmekçiler, kalaycılar, çadırcılar, eskiciler, sünnetçiler, elekçiler, kazancılar, 
kuşakçılar, semerciler, sepetçiler, boyacılar gittiler. Bunlardan başka imam, müezzin, hatip gibi İslâm 
dinini orada temsil edecek okumuş mütedeyyin kişiler de adaya nakledildi. Örneğin, Seydişehir Cami 
mahallesinden Mehmed oğlu Mustafa imam olup ilim sahibiydi. Kendisine saygı gösterilmesi 

gerektiği defterde belirtilmişti. (Erdoğru, 1996: 47) Onlara diğerlerinden daha fazla imtiyaz ve saygı 
verildi. Bunlar dışında, gidenlerin yaklaşık yüzde otuzunu suçlular oluşturuyordu. Eğer bunlar kendi 
istekleriyle adaya giderlerse, fermana göre, suçları affedilecekti. Kendilerine orada yeni bir düzen 
kurma imkânı resmen tanınacaktı. Ev ve arazi verilecek, hatta devlet kadrolarına bile alınabilecekti. 
Ne kadar mücrim kişinin adaya gönderildiği veya gittikleri yerler tam olarak bilinmiyor. (Altan, 1993: 
5) 

Bütün bu sürgün ortamından yararlanmak isteyen uyanık yöneticiler de yok değildi. Örneğin, 
Canik kadısı, adadaki Müslüman erkeklerle evlendirmek için Canik yöresinden Müslüman bakire kız 
toplamıştı. Çok sayıda kız böyle bir teşebbüse destek vermiş kendi istekleriyle adaya gidip evlenmek 
istemişlerdi. Ancak onun bu kanunsuz faaliyeti kısa sürede duyulmuş ve fermanla faaliyeti men 
edilmişti. (Orhonlu, 1987: 96) 

Fethin hemen arkasından yürütülen ve yukarıda belirtilen türden iskân çalışmalarının aksine 
özellikle Kıbrıs XVII. yüzyılın son yarısı ile XVIII. yüzyılda daha çok emirleri dinlemeyen ve yerleşik 
ahaliye zarar veren aşiretlerin sürgün mahalli olarak seçilmiştir. (Orhonlu, 1987: 73) Nitekim 1702’de 
Niğde, Bor, Ürgüp ve Ereğli’de yaptıkları şakavet (haydutluk) dolayısıyla önce Rakka’ya iskânları 
ferman olunan, ancak daha sonra Kıbrıs’a sürülmeleri kararlaştırılan Güngördü, Delili ve Kırıntılı 
cemaatlerinin, Ayaş iskelesinden gemilerle nakledilmesi için Kıbrıs valisi Vezir Osman Paşa’ya emir 
verilmişti. (BOA, Maliyeden Müdevver Defterler, nr. 8458: 266, 267) Yine yerleşik ahalinin 
ekinlerine zarar verdikleri ve kanunlara karşı geldikleri tespit edilen İçil Türkmenlerinden Kara 
Hacılu, Eski Yörük, Kiseli-oğlu (Ketiş-oğlu), Şeyhlü, Şendil, Patrali, Solaklı, Gediklü, Toslaklı, Cerid, 
Saçıkara ve Samlu cemaatlerinin 1713 yılında Kıbrıs’a sürülmeleri kararı alınmıştır. (Halaçoğlu, 1988: 
141) Aynı şekilde 1727 yılında Şeyhlü, Hardal, Paşmaklı, Yazıcılu, Hacı Isalu, Tataroğlu, Kaçi ve 
Horzem cemaatlerinin de Kıbrıs’a sürülmeleri emredilmiştir. Ancak bunlardan Kiselioğlu ve Şeyhlü 
cemaatleri gemi reislerini öldürerek kaçmışlardır. (Halaçoğlu, 1988: 143) 

“Doğumla İlgili Bazı Âdetler Bağlamında Kıbrıs Türklerinin Etnik Kökeni” başlıklı 
çalışmasıyla Kıbrıs Türklerinin etnik ve kültürel yapısına ışık tutan Gökçe Yükselen Abdurrazak, 
Kıbrıs Türklerinin etnik kökeni hakkında detaylı bir inceleme yapmıştır. (Abdurrazak, 2013: 2041, 
2052) Abdurrazak; fetihten hemen sonra ve müteakip yüzyıllar boyunca adaya Türk nüfus 
yerleştirildiğinin yukarıda detaylı olarak da izah etmeye çalıştığımız şekilde ve arşiv belgeleri ile de 
sabit olmasına rağmen, bazı çevrelerde Kıbrıs Türklerinin etnik kökeninin hep tartışma konusu 
olduğunu ifade etmiştir. 

Sonuç 

Kıbrıs, Osmanlı’dan önce Latinler ve özellikle Venedikliler için önemli bir yer olarak kabul 
edilmişti. Onlar hem politik hem de ticarî amaçları için stratejik önemi haiz doğu Akdeniz’de bulunan 
adayı kullanmak ve elde tutmak arzusundaydılar. Ancak 1571 senesinde Akdeniz’in üçüncü büyük 
adası Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilir. Osmanlı Kıbrıs’ta feodal sistemi kaldırıp millet 
sistemini tatbik etmiştir. Bu sistem altında Gayrimüslimler de kendi dini yetkilileri tarafından 
yönetilmiştir (Buharalı, 1995: 72). Böylelikle Osmanlı döneminde Kıbrıs Ortodoks Kilisesi, Roma 
Katolik Kilisesi’nin devamlı tecavüzünden kurtulmuş olur. 

Türklerin 1571 yılından itibaren adaya gelişleri ile beraber adalet tesis edilmiş, fetihle birlikte 
Kıbrıs’ın tüm yerli halkına başta dini sahada olmak üzere tam bir serbestlik tanınmış, Türklerle diğer 
toplumların siyasal ve sosyal eşitliğinin korunması için gayret sarf edilmiştir. Bu tarihten itibaren 
zamanımıza ulaşmış ve bir kısmı aynen yayımlanmış Osmanlı resmi belgelerinde, Kıbrıs Türklerinin 
meskeninin Anadolu yarımadasına dayandığı gözler önüne serilmektedir. Esasında 1571 yılından önce 
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de özellikle Venedik yönetimi zamanında, adada küçük bir koloni halinde Türkler yaşamaktaydı 
(Buharalı, 1995: 69). 

Kıbrıs adasını vatan tutanlar 1571 senesinden sonra Anadolu’dan gönderilen Türklerdir. Bu 
kişiler bütün zor şartlara rağmen Anadolu’ya dönmeyen, adada yaşamayı kabullenmiş insanlardı. 
Osmanlı yönetimi İslâm-Türk aile yapısını her zaman adada yaymayı kendine düstur edinmiştir. 
Kıbrıs’ın şenlendirilmesine yönelik bu tür çalışmalar daha sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. 
Osmanlı tarafından sistematik olarak yürütülen sevk/iskân çalışmaları ve bu çalışmaların günümüze 
kadar aktardığı çeşitli arşiv/kaynak bilgileri de bu tezi doğrulamaktadır. 

Kıbrıs Türklerinin etnik kökeni hep tartışma konusu yapılmıştır. Söz konusu bu tartışmalara 
mesnetli yön vermek ve pozitif katkı sağlamak maksadıyla hazırlanan makalede, Kıbrıs Türklerinin 
kültür köklerinin ve tabii olarak etnik kökenlerinin Anadolu’daki Türk varlığına dayandığı belge ve 
örnekleriyle açıklanmıştır. 
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de özellikle Venedik yönetimi zamanında, adada küçük bir koloni halinde Türkler yaşamaktaydı 
(Buharalı, 1995: 69). 
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Osmanlı yönetimi İslâm-Türk aile yapısını her zaman adada yaymayı kendine düstur edinmiştir. 
Kıbrıs’ın şenlendirilmesine yönelik bu tür çalışmalar daha sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. 
Osmanlı tarafından sistematik olarak yürütülen sevk/iskân çalışmaları ve bu çalışmaların günümüze 
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mesnetli yön vermek ve pozitif katkı sağlamak maksadıyla hazırlanan makalede, Kıbrıs Türklerinin 
kültür köklerinin ve tabii olarak etnik kökenlerinin Anadolu’daki Türk varlığına dayandığı belge ve 
örnekleriyle açıklanmıştır. 
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Öz 

          Geleneksel mevsimlik konutların bir çeşidi olan deniz obalarının son örnekleri Antalya sahil kuşağında 
Kumluca İlçe merkezi sınırları içinde görülmektedir. Artan nüfusun ve çeşitlenen ekonomik faaliyetlerin 
baskısıyla her geçen gün büyüyen şehirler bir yandan doğal çevreyi kaplamakta ve dönüşü olmayan bir 
betonlaşma sürecine sebep olmakta diğer yandan doğal çevreyle uyumlu devamlı ya da geçici yerleşme birimleri 
olan geleneksel konutları da hızla yok etmektedir. Antalya İli sınırları içerisinde sahil kuşağında yer alan, çardak, 
oba, deniz obası olarak isimlendirilen mevsimlik yerleşmeler bunlara bir örnek oluşturmaktadır. Bir zamanlar 
Antalya şehrinin Konyaaltı gibi yakın plajlarında, Serik, Manavgat Titreyen Gölde ve Kumluca sahilinde 
bulunan bu mevsimlik yerleşmeler büyük ölçüde yok olmuşlardır. Turizm baskısının yoğun yaşandığı ve kıyıları 
büyük otellerin ya da şehirsel fonksiyonların kıyıları kapladığı sahil kuşağında örneği kalmayan bu mevsimlik 
yerleşmeler artık sadece Kumluca sahilinde görülmektedir. Yerel halkın “deniz obaları”  dediği bu mevsimlik 
konutlar günümüzde de işlevsel özelliklerini korumaktadır. Kumluca sahilinde sadece yerli halkın yaz 
dönemlerinde kullandığı bu konutlarda çevreden kolayca temin edilen malzemeler kullanılmıştır. Ahşap 
malzemenin egemen olduğu bu yapılar yerden yüksek olarak tasarlanmıştır. Genelde yerden iki metre yüksek ve 
4 ayak üzerine inşa edilen bu sayfiye yerleşmelerinde belediyenin belirlediği standartlara uymak zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu yerleşme alanında ağırlıklı olarak şehir esnafının, şehirde yaşayan memurların obaları 
bulunmaktadır. Kumluca belediyesinin insiyatifinde bulunan bu konutların kanuni bir güvencesi yoktur. 
Alınacak bir kararla kısa sürede yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.  Bu bağlamda bu çalışma ile Türkiye 
Yerleşme Coğrafyasına ve Geleneksel Mevsimlik Konut başlığı altına tarihi bir not düşme amaçlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kumluca, oba, deniz obaları, geçici yerleşmeler, yazlıklar, çardak  
 

Abstract 

         Cities are growing each passing day with increasing population and diversified economic activities. They 
are covering the natural environment, leading a non-returning concrete process and rapidly destroying traditional 
houses which are in harmony with the natural environment. Seasonal settlements, named as çardak, oba, sea oba 
which are located on the coastal shores within the borders of Antalya province, constitute an example of the 
traditional houses. Seasonal settlements that were once located on the nearby beaches of Konyaalti in Antalya 
city, Manavgat Titreyen Göl and Kumluca coast have substantially disappeared. These seasonal settlements are 
only seen on the coast of Kumluca. There is no any remain examples of oba in Antalya city and it’s districts, 
where tourism pressure is intense and the coastal areas are covered by large hotels or other urban functions. 
These seasonal settlements, which the local people call “deniz obaları”, maintain their functional features. The 
available materials are used in the residences of Kumluca coast and they are accommodated only during the 
summer by the local people. These buildings, which are dominated by wooden materials, are designed to be high 
from the ground. In general they are built on the 4 pillars and two meters high above the ground. Those 
settlements have to be comply with the standards set by the municipality. Generally, oba houses are owned by 
city tradesmen and state officers. There is no legal guarantee for these residences which under the initiative of 
Kumluca municipality. They are in danger of being destroyed a short time in case of a decision to be taken.  In 
this context, this study aimed to make a historical note under the title of Settlement Geography of Turkey and 
Traditional Seasonal Housing. 

Keywords: Kumluca, oba, sea obas, temporary settlement, summerhouse 
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Giriş 

Antalya ilinin batısında yer alan Kumluca İlçesi, 36°-23' kuzey enlemleri ve 30°-18' doğu 
boylamları arasındadır.  İlçe merkezinin Antalya şehrine uzaklığı 95 kilometredir. Antalya iline bağlı 
ilçelerle komşu olan Kumluca’nın doğusunda Kemer, kuzeyinde Korkuteli, kuzeydoğusunda Antalya 
merkez ilçe, kuzeybatısında Elmalı, batısında ise Finike yer alır (Şekil 1). Kumluca’nın nüfusu 2016 
verilerine göre 67.605’dir.  Kumluca ilçe sınırları içinde 42 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerin 
büyük bir kısmını köyler oluşturmaktadır. Bilindiği gibi Büyükşehir Yasasına göre kır yerleşmeleri de 
mahalle olarak sayılmaktadır.   

          Kumluca şehir merkezinde ve çevresindeki köylerde yaşayanların büyük bir kısmı, çok uzun 
yıllar boyunca yaz aylarında Bey Dağları üzerinde yer alan 1500–2000 metre yükseklikteki Karagöl, 
Feslikan, Beydağı, İmecik, Samandır gibi yaylalara göç etmişlerdir. Geleneksel yaylacılık 
faaliyetlerinin sürdürüldüğü (yaylalarda hayvancılık, peynir, yağ, yoğurt yapımı, diğer kışlık besinlerin 
hazırlanması) bu dönemde, ailenin şehirde ya da kasabada yaşayan esnaflık yapan,  memur ya da işçi 
olan bireyleri ise hafta sonları yaylaları ziyaret ederek bu faaliyete katılmışlardır. Günümüzde ise 
geleneksel yaylacılık faaliyetinin eski önemini kaybettiği, yaylaların yaz mevsiminde daha çok 
rekreasyon amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Bunun en önemli sebebi Türkiye’nin en önemli tarım 
alanlarından birisi olan Kumluca ovası üzerinde seracılık faaliyetinin gelişmesidir. İlçenin tarım 
alanlarının seralarla kaplanması, seralarda ürün yetiştirmenin yaz mevsiminde de devam etmesi ve 
emek yoğun bir tarım uğraşı olması,  yaylacılık faaliyetlerinin geleneksel yapısından uzaklaşmasına, 
yaylalara olan ilginin azalmasına sebep olmuştur. Kumluca ovasından uzakta konumlanmış olan 
yaylalara ulaşımın zor olması, her gün işe gidip gelmek zorunda olan şehir esnafının ve memurların da 
yaylalara ilgisini azaltmıştır. Yaylalara ilginin azalması yaz mevsimini geçirmek için “hem serin hem 
de yakın olan sayfiye alanları” arayışını tetiklemiştir.  İşte bu süreçte Kumluca sahiline ilgi artmış ve 
şehre sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan kıyı şeridi üzerine deniz obaları yapılmaya 
başlanmıştır. Yapılan deniz obaları şehrin hemen yakınında olduğu için her gün işe gidip gelmek 
zorunda olan memur, esnaf ve hatta çiftçi aileleri için bile çok cazip bir rekreasyon imkanı ortaya 
çıkmıştır.  

               Bu çalışmada Kumluca sahil şeridi üzerinde yer alan ve mevsimlik konutlara ilginç bir örnek 
oluşturan bu “deniz obaları” irdelenecektir. Geçmiş yıllarda Alanya, Manavgat, Serik, hatta 30-40 yıl 
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uygulanması,  özellikle kıyıda yer alan Caretta Carettaların yumurtlama ortamının korunması 
açısından yararlı olmuştur.  Ayrıca kıyıdan içeride olmak fırtınaya bağlı deniz dalgalarından ve kum 
fırtınalarından zarar görme ihtimalini de azaltmıştır.  

Materyal ve Yöntem 

Deniz obaları ve benzeri amaçla kullanılan mevsimlik konutlarla ilgili litaratür taraması 
yapılmıştır. Kumluca sahilinde yer alan çalışma sahası belirlenerek arazi üzerinde gözlem ve mülakat 
yapılmış, izlenimler kaydedilmiştir. Kumluca Belediyesi, Kumluca Kaymakamlığı, TUİK, Milli 
Emlak gibi resmi kurumların ilgili kayıtları incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek 
yorumlanmış, obaların biçimsel ve işlevsel özellikleri belirlenmiş, kayıt altına alınmıştır.   

Oba Kavramı ve Kumluca Deniz Obaları 

          Oba kavramı Türk kültür coğrafyasında yaşayan hemen herkesin zihninde ortak çağrışımlar 
yapan bir kavramdır. Obalar, daha çok doğal ortam içinde toplu halde yaşanılan bazen çadırın bazen 
de derme çatma konutların küme halinde bulunduğu yaşam alanlarını, Türklerin genellikle göçebe ya 
da yerleşik ama toplu yaşadıkları yerleşme düzenini çağrıştırır.  

           Nitekim sözlük anlamına bakıldığında da ortak algının doğru şekillendiği görülür. İzbırak’ın 
Coğrafi Terimler sözlüğünde oba; “her zaman birlikte konup göçen çadırların hepsine birden verilen 
isimdir. Böylece oba hayvancılıkla geçinen göçebelerin her zaman konakladıkları yer anlamına gelir” 
(İzbırak, 1992: 252). Öngör’ün Coğrafi Terimler Sözlüğü’nde oba; “Anadolu’da yaylacılık 
bölgelerinde yazın hayvan sürüleri ile çıkılarak, sıcak mevsim boyunca kalınan muvakkat yerleşme 
yerlerine verilen isimdir. Obalar bilhassa Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygındır. Umumiyetle orman 
şeridinin üst sınırından daha yukarıdaki otlaklarda yer alan obalar, kış mevsimi boyunca gayri 
meskûndur” (Öngör, 1961: 633-921). Tunçdilek’e göre ise oba; “Türkiye’nin güney yarısında ve Doğu 
Karadeniz Dağlarında çok tesadüf edilen, sahip olduğu hususiyetler ve geçirmiş olduğu tekâmül ile ilk 
şeklini çok yerde kaybetmiş iskân şekli olarak müşahede edilir. Geçen asra gelinceye kadar Ege 
Bölgesi, Güney Marmara Bölgesi, Toroslar bölgeleri kuzeyde Doğu Karadeniz’de çok yaygın olan 
obalar; tamamen yaylacılık faaliyetleri içinde kalan bir müessese olarak mütalaa edilebilir”(Tunçdilek, 
1967: 151). Görüldüğü gibi obalar, hayvancılıkla geçinen ve yaylalara göç edenlerin yazın 
kullandıkları mekânları ifade etmektedir. Çadır veya mesken anlamında bu mahaller kışın boştur. 
Geçim tarzı hayvancılıktır.  

    

 

 

 

 

 

 

       Şekil 1. Çalışma alanının yer  bulduru haritası (Korkmaz, 2009: 2) 
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Çalışma konumuzu oluşturan “deniz obaları” kavramının ekonomik ve sosyal anlamda yukarıda 
verilen tariflerle hiçbir ilişkisi yoktur. Kumluca ilçesi sahil kuşağında belirli alanlarda yayılmış olan 
deniz obaları herhangi bir ekonomik işleve sahip değildir. Deniz obaları ile oba kavramında verilen 
tarifler arasında bulunan tek ortak nokta, her ikisinin yazın kullanılıp, kışın boş kalmasıdır. Bir ortak 
nokta da sosyal anlamda toplanmayı, bir arada olmayı temsil etmektedir. Bunlar dışında deniz obaları 
denilen bu yerleşmeler bir çeşit yazlık ev niteliğindedir. Ancak hukuki statü olarak şahsa ait mülk 
niteliği taşımadığı için akıbeti,  ilgili kurumun alacağı herhangi bir karara bağlıdır.  Bu özellikleri ile 
Akengin tarafından çalışılan ve yakın yıllara kadar Serik ve Manavgat (Titreyengöl)  sahilinde bulunan 
“sahil çardakları” ile olan benzerliği de dikkat çekicidir (Akengin, 2006:187). Nitekim çalışma 
alanında yapılan müşahedelerde deniz obalarına büyük ölçüde “deniz obaları” denmesine karşın daha 
az oranda olmakla birlikte zaman zaman “çardak” denildiği de görülmüştür.   Çardak, İzbırak 
tarafından, “üstüne sarmaşık ağaç ya da çiçek sarılarak yapılmış bir çeşit kafesli çatıdır. Böyle bir yer 
ağaç dallarından yapılmış gölgelik bir yer de olabilir. Akdeniz bölgesinde yaz sıcaklarına karşı 
yapılmış çardaklar çoktur. Buralar sıcaktan bunalanların serinlediği yerlerdir” (İzburak, 1992: 157) 
şeklinde tarif edilmektedir.  Burada belirtilen çardağın işlevsel özellikleriyle, çalışma alanımızda yer 
alan deniz obalarının işlevsel özelliklerinin de örtüşmediği görülmektedir. Çalışma konumuzu 
oluşturan deniz obaları çardak gibi yaz mevsiminde sadece serinlemek amacıyla altında gündüz 
vaktinin geçirildiği derme çatma yapılar değildir. Bu konutların içinde bir evin tüm fonksiyonlarını 
bulmak mümkündür. Kimileri çok özenli yapılmış,  çok özenli dayanıp döşenmiştir.  Sözlük 
anlamındaki çardakla örtüşen tek tarafı, yaz sıcağında daha serin yerler olarak tercih edilmeleridir. 
Kullanılan yapı malzemesi olarak ahşabın tercih edilmesi de ortak yanlarından bir diğeridir.   Ancak 
tekrar etmek gerekirse çalışma konumuz olan “deniz obaları” sözlük ve işlevsel anlamıyla “oba” ve 
“çardak” kavramları ile örtüşmemektedir.  

Kumluca Deniz Obalarının Konumu ve Kullanım Özellikleri 

Deniz obaları Kumluca ovasının Akdeniz ile birleştiği kıyı boyunca kıyıya paralel bazen tek sıra 
bazen iki sıra halinde uzanırlar. Ancak planlamaya göre her bir sırada kuzey-güney doğrultusunda beş 
oba vardır. Kumluca sahili boyunca en yoğun oldukları alan Kumluca merkez ilçeye (Kumluca şehri) 
bağlı Kum Mahallesinin deniz kıyısında Gavur deresi ile Akmaz deresi arasındadır. Bu alanda 670 
deniz obası bulunmaktadır. Kum Mahallesi dışında Mavikent Mahallesi ( Beldesi) kıyısında 140 tane 
deniz obası vardır. Kumluca sahili boyunca yer alan deniz obalarının toplam sayısı ise 810 kadardır. 
Beykonak mahallesi kıyısında yer alan 29 deniz obası ise Büyükşehir Belediyesinin Akmaz deresinden 
başlayarak yapılması planlanan Eko Kumul Park Sahil Projesi içerisinde yer alması sebebiyle 
yıkılmıştır. Görüldüğü gibi deniz obalarının sayısı batıdan doğuya doğru azalmaktadır. Bunu sebebi 
batıda Kum mahallesinde bulunan oba alanının merkez ilçeye yakın olmasıdır. 

 Oba sahipleri işgaliye bedeli ödemek suretiyle obalarında yaşamaktadırlar. Bu şekilde işgaliye 
parasını ödeyerek her bir ailenin sahiplendiği ve kendi mülkü gibi gördüğü, üzerinde birçok tadilat 
yaptığı, içini dayayıp döşediği ve yaz kış sahiplendiği, yıllardır oturduğu çok özenli deniz obaları 
bulunmaktadır (Foto 3).   

 Kumluca merkez Kum Mahallesi sahil şeridi üzerinde yer alan bu obalar Kumluca Belediyesi 
tarafından takip edilmektedir. Bu obalar hiçbir şekilde turizm amaçlı kullanılmamaktadır. Hatta turizm 
amaçlı kullanımı engellemek için Kumluca Belediyesi bazı önlemler almıştır.  Kumluca Belediyesi 
kararı gereğince deniz obası kiralayacak olan kişilerin 5 yıl Kumluca’da ikamet etmiş olması ve 
seçimlerde oy kullanmış olması şartı vardır. Bu kararla inşa edilen deniz obalarının sadece Kumluca 
halkı tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Konutun dönemlik sahipleri kendileri vazgeçmedikleri ve 
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bir başkasına devretmedikleri sürece aynı konutun sahibidirler. Konut için işgaliye bedeli ödeme bu 
anlamda sembolik olmakta, her konutun sahiplerinin konut üzerinde hakkı bulunmaktadır.  

    Uzun yıllar boyunca deniz obaları ile ilgili belediyenin belirlediği kurallar ve planlar 
uygulanmıştır. Her oba sahibi bu kurallara uymakla yükümlü sayılmıştır. Sadece bu kurallara uyanlar 
yazlık konutları üzerinde bir hakka sahip sayılmışlardır. Kumluca belediyesi tarafından belirlenen bu 
kurallar şöyle sıralanabilir (Kumluca Belediyesi İmar Müd.).  

 Beton veya tuğladan bahçe duvarı yapılmayacak. 

 Otsu küçük bitki türleri doğuya, büyük ağaç türleri batıya dikilerek diğer obaların manzara 
görüntüsü engellenmeyecek. 

 Kedi, köpek, tavuk gibi hayvanlar getirilmeyecek. Olanlar bahçede bağlı tutulacak. 

 Oba altı hariç bir başka yere araba garajı yapılmayacak. 

 Çöpler poşette saklanıp en yakın çöp bidonuna atılacak. 

 Sahil yoluna motorlu taşıt girmeyecek. 

 Oba aralarında gürültü yapılmayacak, korna çalınmayacak, hızlı araba kullanılmayacaktır. 

 Çirkin görüntüye sebep olacak herhangi bir uygulama kesinlikle yapılmayacak. 

 Her yıl Haziran ayına kadar oba yapımı, bahçe düzenlemesi tamamlanacak, bu tarihten sonra 
yapım ve onarım işleri yapılmayacak. 

 15 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında yeterli sayıda bekçi bulundurulacak. 

 Sahil sürekli temiz tutulacak ve belli aralıklarla konulmuş olan duş kabinleri korunacak. 

 Obanın yerden yüksekliği en fazla 2 metre olacak. 

 Belediyenin izni olmadan oba yapımı ve tamiratı yapılmayacak 

 Oba aralarında oluşan toprak birikmeleri kaldırılacak. 

 Oba etrafında çitler çit bitkisi ile yapılacak.  

 Oba etrafındaki palmiye ağaçlarının bakımı yapılacak. 

 Obaların girişindeki alana ahşap malzeme ile çamaşırlık vb. yapılabilecek ancak kesinlikle 
tuğla ve beton kullanılmayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-1: Kumluca deniz obaları kıyının hemen arkasında yer almaktadır.(Sevil Sargın) 
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Foto-1: Kumluca deniz obaları kıyının hemen arkasında yer almaktadır.(Sevil Sargın) 

Kumluca Belediyesi tarafından konulan bu kurallara genel olarak uyulmakla birlikte bazı 
obalarda kural dışı tadilatların yapıldığı da gözlenmektedir.  Ayrıca belediyenin belirlediği kurallara 
aykırı olarak, zaman zaman oba aralarında birikmiş toprak yığınları, düzensiz bahçeler ve bahçe çitleri 
görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto -2: Kumluca deniz obaları denize paralel dört-beş sıra halinde konumlanmıştır. (Sevil Sargın) 

Deniz Obalarının Biçimsel Özellikleri ve Yapı Malzemeleri 

Kumluca sahilinde Gavur deresinin doğusundan başlayıp yaklaşık 2.5 kilometre boyunca 
uzanan ve kıyıdan 150 m. içeride konumlanmış olan bu konutların planı tek tiptir. Bununla birlikte 
nadiren de olsa uygulamada planın ihlal edildiği örnekler de görülmektedir. 

Deniz obaları Kumluca sahilinde doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Doğu batı 
doğrultusunda uzanan her üç obanın arasında uzanan 6 m. genişliğinde bir yol bulunmaktadır. Ayrıca 
kuzey güney yönünde birbiri ardına yapılmış olan her 5 oba bir sıra oluşturmaktadır. Kıyı boyunca 
kuzey güney doğrultulu iki sıra yapılaşmıştır (Şekil-2). Kum mahallesinde bulunan obaların yerleşme 
planı da Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanmıştır (Foto 1, Foto 2). 

Deniz obaları yerden yüksek yapılmıştır. Kullanılan ana malzeme ahşaptır. Ağaç kazıklar 
üzerine oturtulmuş olan deniz obasının yerden yüksek olmasının en önemli sebebi toprağın neminden 
korunmaktır. Obaların kurulduğu sahil şeridi üzerinde taban suyu seviyesinin yüksek olması toprağın 
rutubetini arttırmaktadır. Obaların yerden yüksek yapılması hem toprağın neminden korunmayı hem 
de hava sirkülasyonu ile tabanın serin ve kuru kalmasını sağlamaktadır. Özellikle yağışların bol 
olduğu kış aylarında bu sayede obanın ahşap malzemesi zarar görmez. Yerden yüksek olmak aynı 
zamanda çeşitli haşerelere karşı da bir ölçüde korunma sağlamaktadır.  

        Yukarıda belirtildiği gibi yazlıktaki evler direkler üzerinde yerden yüksekte inşa edilmek 
suretiyle hem rutubetten korunma amaçlanmış hem de bu alanın sakinler tarafından çok amaçlı olarak 
kullanılması düşünülmüştür. Nitekim her bir obada taban seviyesi depo, garaj ve çamaşırları kurutma 
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amaçlı kullanılmaktadır Foto 5’de görülen obada taban seviyesi de tamamen kapatılmıştır. Oysa Fota 
4’de yer alan oba orijinal plana daha uygun düşmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Şekil-2: Oba Çevre Düzeni Planı 

          Her bir deniz obasının eni 6 metre boyu 8 metre toplamda 48 metre karedir. İki tip oba planı 
bulunmaktadır. Her ikisinde de merdivenle terasa çıkılmakta ve buradan obanın içine girilmektedir. 
İçeride iki yatak odası, bir salon,  bir mutfak ve banyo bulunmaktadır. Aslında iki tip obanın 
arasındaki tek fark teras büyüklüğüdür. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                       Foto-3: Kumluca Merkez Kum Mahallesinde Deniz Obaları.(Sevil Sargın) 
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Foto-4: Mavikent Beldesinde Deniz Obaları.  (Sevil Sargın) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-5: Kum Mahallesinde zemin kat planı değiştirilmiş bakımlı bir deniz obası. (Sevil Sargın) 

Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi sebebiyle açık alan ihtiyacı daha fazladır. Bu sebeple 
planlarda salon olarak gösterilen bölüm pratikte balkona dönüştürülmüştür. Bu balkonların çoğu 
panjurla kapatılabilir şekilde düzenlenmiştir. Bu konutların en çok kullanılan bölümü günün büyük bir 
kısmının geçtiği iki balkondur (planda salon-teras). İki balkonlu olarak yapılan bu meskenlerin 
balkonlarından birisi doğu yönünde, diğeri ise batı yönünde yer almaktadır. Bunun avantajı sabahleyin 
güneş görmeyen batıdaki balkonun, öğleden sonra ise güneşin batı cepheye vurması ile doğu 
yönündeki balkonun kullanılabilmesidir. Her ne kadar panjur kullanılsa da bu bahsettiğimiz bakı 
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şartları ortam sıcaklığını önemli derecede etkiler. Bununla beraber her iki balkon güneye bakan 
cepheleri ile deniz meltemini alarak doğal vantilatör gibi sürekli esintili bir ortam sağlar. Rüzgârın yön 
değiştirme vakitlerinde yaşanan durgunluk nedeniyle neminde etkisiyle kısa süreli bunaltıcı hava 
yaşanabilir (Şekil-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3: Deniz Obalarında teras geniş yer kaplamakta, ayrıca salonlarda teras olarak kullanılmaktadır.  

Güneyde olan mutfağın aksine yatak odaları kuzey cephede yer almaktadır. Daha çok balkon 
kullanıldığı için bu odalar sadece geceleri yatma amaçlı kullanılır. Gün içerisinde vaktin büyük 
çoğunluğu denize bakan balkonda geçirilir, yemekler burada yenilir ve gelen misafirler burada 
ağırlanır. Lambiri kaplamalı odalar ile evde kullanılan malzemenin çoğu ahşaptan imal edilmiştir. 
Sadece tuvalet, banyo ve mutfakta seramik kaplamalar ve beton malzeme yer alır. Üst kısım kiremit 
çatı olduğu için yöredeki beton çatılı evlerin aksine yaz sıcağını azda olsa engeller. Ayrıca daha az 
olmakla birlikte saç, alüminyum ve şıngıl denilen daha hafif yapı malzemelerinin de çatı malzemesi 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 

          Kumluca Deniz Obalarının planları Kumluca Belediye tarafından belirlenmiştir. Yapılan her oba 
plana uygun olmak zorundadır. Deniz obalarının sadece biçimsel özellikleri değil yapı malzemesi de 
kolayca kaldırılabilir (yıkılabilir) olarak öngörülmüştür. Yani obalar ahşap malzemeden yapılır. Ancak 
malzemenin kalitesi konutu inşa eden kişiye bağlıdır. Nitekim tadilat gören ya da yenilenen obalarda 
oldukça kaliteli malzemelerin seçildiği görülmektedir. Bu konutlarda hafif malzemenin 
kullanılmasındaki amaç tahminen, kalıcı işgali önlemek, betonlaşmanın önüne geçmek, ayrıca bu 
alanda belediyenin hareket kabiliyetini arttırmaktır. İleride oluşabilecek yeni durumlara karşı bu 
konutlar kolayca ortadan kaldırılabilecek özelliktedir. Ancak deniz obaları yerli halk tarafından çok 
benimsenmiş görünmektedir. Bu sebeple bu konutların küçük hesaplarla kolayca kaldırılacağını 
düşünmek zordur.  

          Her bir evin kendisine ait küçükte olsa bir bahçesi vardır. Bu bahçede turunçgiller, muz, incir ve 
üzüm asması türünde meyve veren ağaçlar yanında Kıbrıs akasyası, okaliptüs, gibi ağaçlar, zakkum, 
zambak, leylak gibi süs bitkisi türünde ağaççıklar ve çok çeşitli çiçek türleri yer almaktadır. Ayrıca 
hem hobi maksatlı hem de günlük ihtiyaçlarını karşılama amaçlı sebze yetiştirilmektedir. Hemen her 
bahçenin uygun bir köşesinde mevsim sebzelerinin yetiştirildiği küçük bir sebzelik alan 
bulunmaktadır. Bu bitkilerin sabah ve akşam vakitlerinde sulanması, çapalanması gibi basit işler oba 
sakinlerinin keyif aldıkları günlük işleri arasındadır. Çünkü çoğu apartmanda yaşayan bu sakinler 
toprakla ve bitki ile iş yaşamlarındaki stresi atmakta ve bu yolla çevrenin yeşil görünüm kazanmasını 
sağlamaktadırlar. Bunun yanında bu tür işlerde birbirlerinden yardım alarak komşuluk ilişkilerini 
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geliştirmektedirler. Çoğu yerde bu küçük bahçeler arasında çit gibi sınırlar görülmez, herkes ekip 
dikeceği yeri bilir ve ona göre hareket eder. 

Deniz Obalarında Günlük Yaşam  

Oba sakinleri ile yapılan mülakatlar sonucu bazı genellemeler yapılacak olursa istisnaları 
mutlaka olmak kaydıyla şunlar söylenebilir: Evin çalışan fertleri sabah erken saatte işlerine giderler. 
Genellikle gençler denize gitmeyecekler ise sabah serinliğini fırsat bilerek geç vakte kadar uyurlar. 
Evin büyükleri erken de kalksalar kahvaltı yapmak için ailenin tüm fertlerinin kalkmasını beklerler. 
Böylece herkes bir arada kahvaltı yaparken bir yandan televizyon seyredilir, gazete okunur ya da 
sohbet edilir. Kahvaltıdan sonra gençlerin arkadaşları ile ayrı programları vardır. Genellikle Kumluca 
şehrine giderler, kafelerde, oyun salonlarında ve parklarda vakit geçirirler. Evde kalanlar genellikle 
kadınlar ve ailenin yaşlı fertleridir.  Kadınlar ev işlerinden sonra akşam yemeğinin hazırlıklarını 
yaparlar. Bazen komşu gezmesi olursa diğer evlerden birinde toplanırlar. Değilse akşamın olmasını ve 
aile fertlerinin toplanmasını beklerler.  

Akşam yemeğinin ardından bazı sakinler akşam serinliğinde arkadaş gruplarıyla yürüyüşe 
çıkarlar. Diğer bazıları şehir merkezine evin ihtiyaçları için market ve pazar alışverişine giderler. 
Çünkü gündüz vakitlerinde sıcağın etkisi ile kabuğuna çekilen sakinler, akşama doğru güneşin 
etkisinin azalmasıyla hareketlenmeye başlarlar.  

 Yazlıkta deniz kıyısı ortalama yaklaşık 150-200 metrelik bir uzaklıkta olduğu için istenilen 
zamanda denize girilebilir. Ancak sıcağın yoğun olduğu saatler tercih edilmez. Denize girmek 
isteyenler denizin en ideal zamanının sabahın erken saatleri olduğunu bildikleri için sabah erkenden 
denize giderler. Bazı sakinlerde öğlenden sonra denize girmeyi tercih ederler. Nadiren de olsa bütün 
günü denizde geçirenlerde vardır. Bunlar yanlarına yiyecek, içecek ve şemsiyelerini de almak suretiyle 
deniz kenarında bir nevi kamp yaparlar. Kitap ve gazetelerini orada okurlar, imkânları varsa da vakit 
geçirmek için balık tutarlar.  

 Tekneyle ya da kıyıda balık tutma, meraklıları için özel bir aktivitedir. Bu şekilde hem hoşça 
vakit geçirirler hem de günlük balık ihtiyacını karşılayacak kadar balık tutarlar. Balık tutmaya karar 
verenler bir gün önceden hazırlıklarını yaparlar, yemlerini temin eder, oltalarını kontrol ederler. Tekne 
ile balık tutanların çekici arabaları vardır ve uzak mesafelere tekneyi aracın arkasında götürürler. Balık 
tutmak için gidilen yerlere Adrasan açıkları, Çavuşburnu kıyıları ve Finike açıkları örnek verilebilir. 
Sabah güneş doğmadan gidilen balık avından yakın mesafede ise öğleye doğru, uzak mesafede ise 
akşamüzeri dönülür. Balıklar hemen temizlenir akşam yemeğinde hep beraber tüketilir. Bu arada 
komşulara da tutulan balıklardan verilir. Kıyıdan balık avlayanlar tekne ile açılanlar kadar fazla balık 
tutmasa da keyifli bir gün geçirmiş olurlar. 

 Yazlıkta kısa mesafelere hafta içi veya hafta sonu ailece pikniklere de gidilir. Bu gidilen yerler 
Bey dağlarının yüksek yaylaları, su kaynaklarının yakınındaki serin yerler olabileceği gibi, deniz 
kenarında orman içi kamp alanları olabilir. Yaylada en çok tercih edilen piknik alanlarından birisi 
Alakır çayının kaynak kısmında yer alan Karaağaç mevkiidir. Bol kaynak sularının yer aldığı ve temiz 
bir havaya sahip bu mesire alanı özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrar. Diğer piknik 
yapılabilecek yayla alanlarından birisi de Altınyaka (Gödene) beldesidir. Gür karstik kaynaklara sahip 
bu yöredeki alabalık çiftlikleri ve restoranlar güzel bir gün geçirmek için ideal bir ortam sunar. Bunun 
yanında Söğütcuması gibi yazın nüfusu aşırı artan yayla kesimine de günübirlik gidilir. Kumluca’ya 
daha yakın olan Alakır barajı ve Karacaören çayı kenarında yer alan köyler de günübirlik piknik için 
uygun alanlardır. Kısacası Kumluca ilçesi coğrafi konumu itibari ile çok kısa mesafelerde değişen 
topografyası ve iklim özellikleri ile çok zengin bir rekreasyon ortamı sunar.  
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 Yazlıkta kalanlardan gündüz ilçe merkezine çalışmaya gidenlerin diğerlerinden biraz farklı bir 
günlük yaşamı vardır. Bunlar sabah erkenden işyerlerine giderler ( Avukat, doktor, esnaf, memur, işçi 
vb.). Günün büyük bir kısmını işyerlerinde geçirdikten sonra akşama doğru dönerler. Daha önce 
bahsettiğimiz gibi işten gelenlerin bir kısmı denize yüzmeye giderken, bir kısmı da evin bahçesindeki 
bitkileri sulayarak hava kararıncaya kadar vakit geçirirler. Deniz kenarında yürümek, boş alanlarda 
futbol, voleybol oynamak, yüzmek, özellikle gece yapılan halı saha maçları obalarda yaşayanların 
günlük aktivitelerindendir. Yaz dönemini obalarda geçirenler zaman zaman başka koylara ve 
yaylalarda bulunan piknik alanlarına da giderler.  

Deniz Obalarının Hukuki Durumu  

Deniz obalarının bulunduğu alanın hukuki statüsü, oba sahiplerinin hak ve yetkileri karmaşık bir 
yapı arz etmektedir. Nitekim alanın hukuki anlamda tasarrufu günümüze kadar geçen süreç içinde 
değişmiştir. Bu süreç irdelendiğinde;  

1- Obaların ilk yapımı aşamasında Belediye bir proje hazırlamış ve konumlandırmış, 
obalar da bu projeye göre yapılmıştır (o dönemde obaların bulunduğu alanın tasarruf yetkisi 
Belediyede bulunmaktadır). Deniz obalarının bulunduğu alanın ilk hali olan 64 ada 41 
parselin Hazine adına tescil edilmesinden sonra Belediye bu karara itiraz etmiş, bu alanın 
hizmet alanı, kent park, spor alanı olarak belediyeye tahsisini talep etmiştir. Bu itiraz üzerine 
Hazineye yapılan tespit iptal edilerek bu parseller tekrar Belediye adına tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine Hazine tekrar “tespitin iptali ve tescil“ davası açmış ve bu davanın sonunda 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.04.1986 tarih ve 1982/181 Esas, 1986/103 sayılı kararı ile 
64 ada 41 parsel numaralı taşınmazın “mera, seyrangâh, mesirelik ve otlakıye olarak 
Kumluca Belediyesi adına sınırlandırmasına” hakem sıfatı ile karar vermiş ve bu karar 
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığının 29.09.1986 tarih ve 1986/6821-5539 esas ve karar 
sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. Bilindiği gibi 4342 sayılı Mera Kanunu ile meralar için mutlak 
bir yapı yasağı getirilmiş, bunun üzerine Kumluca Belediyesinin 10.10.2003 tarih ve 2379 
sayılı yazısı ile Söz konusu parselin vasfının değiştirilmesinin talep edilmesiyle başlatılan 
işlemler neticesinde;  Antalya ili Mera Komisyonunun 11.06.2004 tarih ve 2004/20 sayılı 
kararı ile Antalya İli Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesinde Kumdibi mevkiinde sınırları 
içerisinde bulunan tapu sicil kayıtlarında mera olarak kayıtlı 64 ada 41 parsel numaralı 
659.118,00 m2 yüzölçümlü mera parselinin tahsis amacına değiştirilmesine karar verilmiştir. 
Mera Komisyonunun kararı üzerine başlatılan çalışma neticesinde Kadastro Müdürlüğü 
tarafından beyanname ve kroki hazırlanmış ve tapuda Hazine adına 11.10.2004 tarihinde 
tescili edilmiştir. 

2- Deniz obalarının işgaliye bedelleri (ecrimisil)  2009 yılına kadar Kumluca Belediyesi 
tarafından tahsil edilmiş, Hazine adına Milli Emlak toplanan işgaliye bedellerini Kumluca 
Belediyesinden tahsil etmiştir. Ancak işgaliye bedelleri 2009 yılından itibaren Milli Emlak 
tarafından tespit, tahakkuk ve tahsil edilmektedir.  

3- Milli Emlak istediği bir dönemde bu alanı boşaltıp tasarrufunu kullanabilir, Nitekim Kumluca 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi inşaatı sırasında inşaat alanı içinde kalan Obaların bir 
kısmı boşaltılarak yıkılmıştır. 

4- Oba sahiplerinin işgal ettikleri alan üzerinde hakları olmayıp, sadece deniz obası (ahşap yapı) 
üzerinde tasarruf hakkı vardır. Yani ahşap yapının üzerinde bulunduğu alan Hazineye ait, 
ahşap yapı da sahibine aittir. Milli Emlak tarafından tahliye istenirse, oba sahibi deniz obasını 
söküp götürebilir. 

5- Deniz obası sahibinden Milli Emlak tarafından alınan ücret , "işgaliye bedeli" (ecrmisil) dir. 
Bu ücret herhangi bir kira değildir, oba sahibine herhangi bir hak sağlamaz, bu bedeli Hazine 
arazisini işgal ettiği için ödemektedir.  
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yaylalarda bulunan piknik alanlarına da giderler.  

Deniz Obalarının Hukuki Durumu  

Deniz obalarının bulunduğu alanın hukuki statüsü, oba sahiplerinin hak ve yetkileri karmaşık bir 
yapı arz etmektedir. Nitekim alanın hukuki anlamda tasarrufu günümüze kadar geçen süreç içinde 
değişmiştir. Bu süreç irdelendiğinde;  

1- Obaların ilk yapımı aşamasında Belediye bir proje hazırlamış ve konumlandırmış, 
obalar da bu projeye göre yapılmıştır (o dönemde obaların bulunduğu alanın tasarruf yetkisi 
Belediyede bulunmaktadır). Deniz obalarının bulunduğu alanın ilk hali olan 64 ada 41 
parselin Hazine adına tescil edilmesinden sonra Belediye bu karara itiraz etmiş, bu alanın 
hizmet alanı, kent park, spor alanı olarak belediyeye tahsisini talep etmiştir. Bu itiraz üzerine 
Hazineye yapılan tespit iptal edilerek bu parseller tekrar Belediye adına tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine Hazine tekrar “tespitin iptali ve tescil“ davası açmış ve bu davanın sonunda 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.04.1986 tarih ve 1982/181 Esas, 1986/103 sayılı kararı ile 
64 ada 41 parsel numaralı taşınmazın “mera, seyrangâh, mesirelik ve otlakıye olarak 
Kumluca Belediyesi adına sınırlandırmasına” hakem sıfatı ile karar vermiş ve bu karar 
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığının 29.09.1986 tarih ve 1986/6821-5539 esas ve karar 
sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. Bilindiği gibi 4342 sayılı Mera Kanunu ile meralar için mutlak 
bir yapı yasağı getirilmiş, bunun üzerine Kumluca Belediyesinin 10.10.2003 tarih ve 2379 
sayılı yazısı ile Söz konusu parselin vasfının değiştirilmesinin talep edilmesiyle başlatılan 
işlemler neticesinde;  Antalya ili Mera Komisyonunun 11.06.2004 tarih ve 2004/20 sayılı 
kararı ile Antalya İli Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesinde Kumdibi mevkiinde sınırları 
içerisinde bulunan tapu sicil kayıtlarında mera olarak kayıtlı 64 ada 41 parsel numaralı 
659.118,00 m2 yüzölçümlü mera parselinin tahsis amacına değiştirilmesine karar verilmiştir. 
Mera Komisyonunun kararı üzerine başlatılan çalışma neticesinde Kadastro Müdürlüğü 
tarafından beyanname ve kroki hazırlanmış ve tapuda Hazine adına 11.10.2004 tarihinde 
tescili edilmiştir. 

2- Deniz obalarının işgaliye bedelleri (ecrimisil)  2009 yılına kadar Kumluca Belediyesi 
tarafından tahsil edilmiş, Hazine adına Milli Emlak toplanan işgaliye bedellerini Kumluca 
Belediyesinden tahsil etmiştir. Ancak işgaliye bedelleri 2009 yılından itibaren Milli Emlak 
tarafından tespit, tahakkuk ve tahsil edilmektedir.  

3- Milli Emlak istediği bir dönemde bu alanı boşaltıp tasarrufunu kullanabilir, Nitekim Kumluca 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi inşaatı sırasında inşaat alanı içinde kalan Obaların bir 
kısmı boşaltılarak yıkılmıştır. 

4- Oba sahiplerinin işgal ettikleri alan üzerinde hakları olmayıp, sadece deniz obası (ahşap yapı) 
üzerinde tasarruf hakkı vardır. Yani ahşap yapının üzerinde bulunduğu alan Hazineye ait, 
ahşap yapı da sahibine aittir. Milli Emlak tarafından tahliye istenirse, oba sahibi deniz obasını 
söküp götürebilir. 

5- Deniz obası sahibinden Milli Emlak tarafından alınan ücret , "işgaliye bedeli" (ecrmisil) dir. 
Bu ücret herhangi bir kira değildir, oba sahibine herhangi bir hak sağlamaz, bu bedeli Hazine 
arazisini işgal ettiği için ödemektedir.  

6- Yeni oba yapmak isteyen bir kişiye hiçbir kurum tarafından "herhangi bir izin verme" söz 
konusu değildir. Yani kimseye “oba yapabilirsiniz” denilemez. Ancak hukuken bu alan 
üzerinde günübirlik yapı yapama hakkı bulunmaktadır. Deniz Obaları da günübirlik yapı 
içinde değerlendirilmektedir. Hatta yeni bir yapı yapılması hususunda; günübirlik yapı 
kapsamında yapıldıktan sonra hiç bir şekle bağlı kalmaksızın şato bile yapılabilir 
(günübirliğin tek şartı betonarme olmayacak- sökülüp götürülebilir özellikte olacak vb.). 
Ancak obaların su, elektrik, yol, çevre temizliği vb. hizmetlerini veren kurum belediye 
olduğu için oba yapacak kişilerin belediyenin belirlediği kurallara uymak zorunluluğu vardır.  

Görüldüğü üzere hâlihazır durumda oba sahipleri ile Milli Emlak arasında adı konmamış bir 
mutabakat vardır. Ancak alınacak bir karar sonucu bu mutabakat her an bozulabilir. Nitekim Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin aldığı bir karar sonucu Beykonak mahallesinde bulunan 19 deniz obası bir 
günde yıkılmıştır.  

Sonuç 

Deniz obaları Kumluca şehir merkezinde yaşayanların bir kısmı tarafından tercih edilen yazlık 
konutlardır. Bu konutlarda yazın sıcağından bunalan, işleri sebebiyle şehirden ayrılamayan bölge halkı 
yararlanmaktadır. Belediyenin yerli halkın talepleri doğrultusunda hizmet götürdüğü obalarda oba 
sahiplerlinin hiçbir ekonomik beklentisi yoktur. Bu konutlar bir kısım yöre halkı tarafından çok 
benimsenmiş ve yaşam alanı olarak değer bulmuştur. Özellikle Kum Mahallesinde yapılaşmış olan 
obalarda öğretmen, avukat, doktor, şehir esnafı gibi eğitimli ve gelir düzeyi iyi olan aileler 
oturmaktadır. Seracılık faaliyeti obaların hemen yanı başında devam etmektedir. Çevreye dost, 
kendine özgü otantik ve doğal yapısıyla deniz obaları ideal yazlık alanlarıdır. Kullananlarına hem belli 
ölçüde konfor sunmakta hem de doğal ortama zarar vermemektedir. Bu tarz yapıların özendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması gerekir. Geçmişte ekonomik bir faaliyeti yürütmek amacıyla çıkılan yaylalar, 
değişen ve gelişen tarım uğraşı sebebiyle eski değerini kaybetmiştir. Artık şehirden uzun süreli 
ayrılamayan şehir sakinleri ve hatta çiftçiler için deniz kenarı alanları daha caziptir. Ayrıca yetişen 
yeni nesiller için denizin ayrı bir çekiciliği vardır. Yöre insanı için deniz bir spor ve eğlence alanı 
olarak görülmeye başlanmıştır. Tüm bu sebepler deniz obalarının varlığını ve devamlılığını 
desteklemektedir. Yörede turizm faaliyetlerinin baskısının henüz hissedilmiyor olması, bir tarımsal 
faaliyet olarak seracılığın yüksek gelir getiriyor olması, Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından 
birisi olarak Kumluca ovasının korunmasının gerekliliği obaların geleceğini destekleyen faktörlerdir. 
Ancak her an değişen sosyo-ekonomik şartlar bunu ne kadar mümkün kılar, bunu zaman gösterecektir. 
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Öz 

Cami, çarşı ve hamam Türk İslam şehirlerinin en önemli unsurlarıdır. Türk İslam şehirlerinde şehrin en 
merkezi yerinde bu üç unsurun bir arada olması beklenir. Bunlardan tarihi hamamlar, Türk İslam mimarisinin ve 
sosyal hayatının simgeleri olarak günümüze kadar işlevsel özelliklerini koruyarak gelmişlerdir. Bir kısmı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ukdesinde bulunan tarihi hamamların, özel mülk olarak işletilenleri ya da 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile hisseli olanları da bulunmaktadır. Türklerin hâkimiyetinde kalmış bütün şehirlerde 
örneklerini gördüğümüz hamamlar özellikle İstanbul, Bursa, Edirne, Isparta, Konya, Erzurum, Diyarbakır ve 
daha birçok şehrimizde çok sayıda bulunmaktadır. Ancak günümüze ulaşmış olan hamamların büyük çoğunluğu 
imparatorluk başkenti İstanbul'da ve şehrin eski dokusunun izlerinin en yoğun olduğu Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, 
Eyüp ilçelerinde yer almaktadır. Her ne kadar çoğu yıkılmış ve işlevini kaybetmiş olsa da hala işlevini sürdüren, 
iyi korunmuş ve turizm açısından da önem taşıyan hamamlar vardır. Bu tarihi yapılara sahip çıkmak Türk İslam 
kültür mirasına sahip çıkmak demektir. Kültür coğrafyası için önemli bir simge, maddi kültürün çok önemli 
temsilcisi olan bu eserler, hem Türklerde şehir hayatının kendine özgü bir medeniyeti temsil ettiğine şahitlik 
yaparlar hem de günümüz şartlarında turizm açısından önemli bir ekonomik potansiyel oluştururlar. Yani mevcut 
yapılara ve işlevlerine dikkat çekmenin kültürel anlamda olduğu gibi ekonomik anlamda da faydaları vardır ki 
bunların başında turizm için önemli bir çekicilik oluşturması gelir. Günümüzde gittikçe artan kültür turizmi, 
şehirlere ve şehirlerin geçmişe ait izlerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu anlamda İstanbul’un tarihi hamamlarının 
günümüzdeki durumu, işlevsel özellikleri ve şehir içinde dağılışı irdelenmiştir. Ayrıca turizm açısından bir 
aktivite oluşturan ve ilgi çeken bu tarihi yapıların nasıl değerlendirildiği İstanbul için araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hamam, coğrafya, İstanbul, kültür, turizm 

 

Abstract 
The mosques, bathhouses and bazaars are the most important constructions of Turk-Islam cities. These 

tree constructions are supposed to be located in Turk-Islam city centers. Until now as a symbol of social life and 
Turk-Islam architecture, historical baths have protected their functional characteristics. Whereas General 
Directorate for Foundations of Turkish Republic governs them, the directorate and individuals or the directorate 
operates the most of them fully. These baths which are found in every cities where they governed by Turkish 
States are notably located in the most of cities such as İstanbul, Bursa, Edirne, Isparta, Konya, etc. Protecting 
these constructions are crucial for handing Turk-Islam Culture Heritage down. 

These heritages, an important symbol for culture geography and material culture, symbolize both unique Turkish 
city life and financial potential in tourism attractions. Taking attractions to these constructions and their 
functions has cultural meanings besides financial meanings. It also creates an important attractions in tourism 
activities. These constructions create an increasing potential to different tourism activities including city, culture 
and nostalgia tourism. This study has a focus on and attention to historical baths which are mostly devastated. 
Especially in this sense, Historical Turkish Baths, which create a different activity in terms of tourism and 
touristic attraction, will be investigated for Istanbul. 

 Keywords: Hamam (Turkish Bath), geography, Istanbul, culture, tourism 
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Giriş 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler yerleştikleri yeni bölgelerde kendi getirdikleri 
birikimlerini buralarda yaşayan halkların tecrübe ve birikimleri ile harmanlamış, böylece Türk İslam 
kimliği ve bu kimliğin mekâna yansıması sonucu, Türk İslam Şehri kavramı ortaya çıkmıştır.  
Selçuklu ve onun devamı olan Osmanlı devletinin egemen olduğu geniş coğrafyada Türk İslam şehir 
dokusunun kendine özgü ve marka özellikleri feth edilen her bir şehre âdete bir nakış gibi işlemiştir.   
Nitekim hem Selçuklu devletinin hem de Osmanlı İmparatorluğunun egemen olduğu geniş coğrafyada 
bu izleri görmek mümkündür. Günümüzde Kerkük, Musul,  Halep, Kayseri, Bursa, Sivas, Diyarbakır, 
Konya, Manisa, Erzurum, İstanbul, Pridzen, Üsküp, Gümülcüne gibi birçok şehirde Türk İslam şehri  
kimliğinin, yaşayan bir organizma gibi varlığını sürdürdüğü rahatlıkla söylenebilir. 

Türk İslam şehirlerinin karakteristik belirleyicileri olarak, şehrin en merkezi yerinde bir ulu 
cami, bu cami etrafında konumlanan bir çarşı (bedesten),  idari binalar, medrese, aşevi, hamam gibi 
yapılar yer almaktadır. Şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalbi işlevini gören bu merkez 
etrafında ise konut alanları bulunmaktadır. Nitekim bu doku Türk İslam şehir kimliğinin en dikkat 
çekici unsurları olarak belirginleşmektedir. Tümertekin ve Özgüç’e göre; İslamiyet’in şehir üzerindeki 
etkilerinin “İslam şehri” kavramını ortaya çıkardığı görüşü,  İslam’ı bir şehir dini olarak, İslam 
şehrini de  “cami, pazar, hamam” ana unsurlarının oluşturduğu bir yerleşme olarak göstermektedir 
(Tümertekin ve Özgüç, 2011: 492). İnalcık tarafından ise çarşı, “merkezinde bedesten olan ve 
etrafında çeşitli esnaf gruplarına ait dükkânlar, imalathaneler, han, hamam, imaret, cami ve hastanenin 
olduğu sahnenin toplu adı” olarak tarif edilmektedir  (İnalcık, 1997:120).  

Günümüzde Anadolu şehirlerinin tarihi dokusu üzerinde örnekleri açık seçik görülen bu şehir 
düzeni, modernleşme baskısı ve küresel eğilimlerin etkisiyle şehirlerin yeni gelişen alanlarında yer 
bulamamaktadır. Artık çok katlı apartmanların, hatta büyük şehirlerimizde gökdelenlerin gölgesinde 
kalan camilerimiz, yerleşim alanının büyük veya küçük merkezini temsil etmekten çok uzaktır. Hele 
geleneksel şehir dokusu içinde merkezde yer alan bedesten, hamam, aşevi, hastane vb.  işlevsel yapılar 
çoktan şehrin birbirinden farklı bölgelerine dağılmışlardır. Nitekim günümüzde çarşı olarak dayatılan 
AVM’ler çoğu kere şehrin merkezinde değil,  batıdaki örneklerinde olduğu gibi şehrin dışında ya da 
merkezden uzak bir köşesindedir.  

Bu manada günümüz şehirlerinin geleneksel Türk İslam şehrini ve onun üzerinde şekillenmiş 
olan şehir kültürünü temsil etmeleri mümkün görünmemektedir. Modernleşme ve gelişen teknolojinin 
sağladığı fırsatlara bağlı olarak değişen yaşam tarzları, ne kadar sorgulanırsa sorgulansın, kaçınılmaz 
olarak şehirlerdeki değişimi etkilemektedir. Bu süreç yeni gelişen alanlarda küresel kültürün 
dayatmalarına teslim olmakla kalmamakta, mevcut tarihi dokularında hızla yok edilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Oysa toplumların geçmişi ile bağlarını koparmama, geçmişin maddi ve maddi 
olmayan kültür unsurlarına sahip çıkma ve koruma duygusu,  günümüzde özellikle sosyo-ekonomik 
açıdan gelişmiş olan ülkelerde oldukça önem atfedilmiş bir meseledir. Modern dünyayı temsil eden bu 
ülkelerde geçmişe ait eserler hem turizm amaçlı ticari bir meta olarak hem de toplumsal hafızanın 
hazineleri olarak görülmekte ve korunmaktadır. Bu manada Türk İslam şehrini ve şehir kültürünü 
temsil eden her bir yapı, her bir eser, kültürel hafızayı canlı tutmak ve yaşama etki eden davranış 
kalıplarının izlerini fark etmek açısından paha biçilemeyecek kadar değerlidir. Buradan bakıldığında 
yeni yerleşim alanlarında geleneksel şehir dokusunu tesis edememek bir kayıp, ancak mevcut tarihi 
dokuyu koruyamamak daha büyük bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Olayın ekonomik boyutu olarak 
turizm açısından önemi ise üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer husustur.    

Bu bağlamda Türk İslam şehir kimliğinin önemli bir parçasını oluşturan ve her biri hazine 
değerinde olan eserlerden tarihi hamamlar, günümüzde işlevsel özelliklerini de sürdürmeleri açısından 
önemlidirler. Nitekim günümüzde aktif olarak kullanılan tarihi hamamların en fazla olduğu şehir 
İstanbul’dur. Özellikle Tarihi Yarımada üzerinde yoğunlaşan bu hamamların kullanım durumları, 
dağılışları, turizm amaçlı değerlendirilmeleri, karşılaşılan sorunlar bu çalışmada coğrafya biliminin 
bakış açısıyla irdelenecektir. 
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Giriş 
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bakış açısıyla irdelenecektir. 

 

Hamam ve Türk Hamamı Kavramları 

Hamam Arapça “ısıtmak, sıcak olmak” anlamındaki  “hamm” kökünden gelmektedir. Arapça 
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1-“Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam” 

2-“Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer” olarak verilmektedir. 
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genellikle sadece temizlik için yapılmış olan Anadolu Türk Hamamlarında, daha önce ev, cami, 
medrese, tekke gibi yapılarda rastlanılan, aksiyal eyvanlı, köşe halvetli merkezî mekân şemasının 
tatbikatı, Türk hamamların başlıca plan özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Önge, 1995:404). 

Anadolu'daki köşk, saray, han, kışla veya tekke hamamları gibi belli sayıda insanın yıkanması 
için düşünülmüş ve hacimleri buna göre boyutlandırılmış tek hamam örnekleri, özel hamamlar adıyla 
ayrı bir grup oluştururlar. Bunlar bazen müstakil veya yarı müstakil bazen de yapı kütlesinin bütünü 
içinde yer alan muhtelif hacimler olarak planlanmışlardır. Halk Hamamı veya Çarşı Hamamı ya da 
Genel Hamam olarak isimlendirilen diğer bir gruba dâhil olan hamamlar ise, köy, kasaba veya şehir 
halkının faydalanması için tekli veya çifte olarak yapılmış, müstakil vakıf binalarıdır. Tek hamamlar, 
günün belli saatlerinde sadece erkekler veya sadece kadınlara ayrılmıştır. Çifte hamamlarda ise, 
erkeklerin ve kadınların aynı saatlerde yıkanabilme imkânı vardır. Genel hamamlar, ekseriyetle vakıf 
ve mimarî külliyenin veya manzumenin bir parçasını teşkil ederler. Hatta önce tek olarak yapıldığı 
hâlde sonradan ihtiyaç dolayısıyla, yanına bir kısmın daha ilâvesiyle çifte hamam hâline getirilmiş 
örnekler de vardır. Çifte hamamlarda, genellikle erkekler kısmı, kadınlarınkinden daha büyük ölçüde 
tutulmuş ve bunların cümle kapıları bir meydana veya ana yola açılırken, kadınlar kısmının cümle 
kapıları, mahremiyet düşüncesiyle tali bir yola açılmıştır (Önge, 1995:404). 

Anadolu’daki 12. ve 13.  yüzyıl hamamlarını da dikkate alarak, Türk hamamlarında yıkanma ile 
ilgili:  

                                                           
1  Osman Nuri Ergin, 1948 yılında İstanbul’da Roma ve Bizans döneminden kalan yirmiden fazla hamamın olduğunu 
yazmıştır (Yurt Ansiklopedisi, s.1344). Fakat bunların birçoğunun tahrip ve harabe halinde olduğu bilinmektedir. 
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l)Soyunmalık (Camekân)  

2)Aralık,  

3)Soğukluk, 

4)Sıcaklık dediğimiz dört önemli bölüm ile zemin kat planına giren, sıcak, soğuk su depoları ve 
külhan olarak iki tesisat mahallinden söz edilebilir (Önge, 1988, 408) 

Bu manada, geleneksel şehirlerimizin önemli unsuru olarak dikkat çeken hamamlar, mimari 
özellikleriyle maddi kültüre, hamam ritüelleri, gelenekleri, sosyal hayat içerisindeki davranış 
kalıplarına olan etkileriyle de maddi olmayan kültüre örnek teşkil ederler. Bu sebeple halihazırda 
kullanılan veya işlevini kaybetmiş olan tarihi hamamların her biri hazine değerindedir.  Geçmişte 
sayıları şehrin büyüklüğüne ve zenginliğine göre değişen hamamlar, şehir içi arazi kullanımında da 
önemli bir figür olarak her zaman yerini almıştır. Şehrin hem mekânsal hem de nüfus anlamında 
büyüklüğü hamamların inşasında önemli olmuştur. Zira hamam bir hizmet çeşididir ve kaliteli 
hizmetin verilebilmesi için nüfus ile orantılı sayıda ve hacimde olması gerekir. Yine hamamların 
varlığını ve sayıca artışını tetikleyen diğer faktör olarak halkın refahı ve zenginliğidir. Çünkü bu 
hizmet bir bedel karşılığı verilmektedir. Hizmetin sürdürülebilmesi için halkın en temel 
ihtiyaçlarından kalan bir gelire sahip olması gerekir.  Her ne kadar devlet eliyle hayır amaçlı, ya da 
çok düşük ücretli hamamlar yapılmış olsa da hamamlar çoğunlukla günün şartlarında iyi gelir getiren 
işletmeler olarak görülmüş ve bir camiye, bir aşevine veya bir başka hizmete vakfedilmişlerdir.  
Örneğin Üsküdar’da Şeyh-ül İslam Arif Hikmet Beyefendi tarafından 1854 sonrasında yaptırılan 
İcadiye Dağ Hamamı,  aynı zatın Medine’de inşa ettirdiği kütüphanesine gelir getirmek üzere 
yaptırdığı bir vakıf eseridir (Ertuğrul, 2011, 329). Tarihi hamamların büyük çoğunluğunda bu amacın 
gözetildiği görülmektedir. Yine İnalcık’ın Türk İslam şehirlerinin gelişiminden bahsettiği çalışmasında 
“Vakıf şartlarına göre hizmet veren cami, medrese, imaret ve bazen de tekkeler yapılır. Bu birimin 
idamesi ve tamirat gibi külliyenin devamını sağlayan iktisadi birimler ikinci kısmı teşkil eder. Bunlar 
külliyeye gelir temin eden birimlerdir. Bunların başında kervansaray, han ve hamam gelir. Hamam 
İslam'ın temizlik hususunda koyduğu kurallar dolayısıyla büyük önem taşır. Osmanlı şehirlerinde 
büyük hamamlar çifte hamam diye anılır. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı kurulur. Hamamın geliri çok 
iyidir. Külliye vakfının gelir kaynağını, dükkân, hamam, çarşı sağlar. Yani külliye vakıf esasına göre 
kurulmuştur. Bunun da sebebi, külliyenin devamını ebediyen garanti etmek arzusundan ileri gelir. 
Çünkü vakıflar, sultan dâhil hiç kimse tarafından değiştirilemez, ilga edilemez. Bu suretle gerek 
ekonomik gerek idari birimler, vakıf sayesinde tamamıyla, devamlı bir temele oturmuştur. Osmanlı 
şehirlerinin kuruluşunda bu sistem esas alınmıştır”(İnalcık ve Arı, 2005: 52) denir.  

Hamamlar aynı zamanda şehirde yaşayan insanların temizliğe ve hijyene verdikleri önemi 
göstermesi açısından da önemlidirler. Sayıları ve gösterişleri itibarı ile dönemlerinin güç ve ihtişamına 
şahitlik ederler. Şehir yaşamında barış ve huzurun tesis edildiği, refah ve zenginliğin arttığı 
dönemlerde bu tarz imaret yapılarının da arttığı görülmektedir.  Nitekim malum olduğu üzere devletin 
güçlü olduğu dönemler imar faaliyetlerinin de yoğun olduğu dönemler olarak dikkat çeker. Örneğin 
XVI. yüzyılda Mimar Sinan devrinde 59 hamam yapıldığı bunlardan 45 tanesinin İstanbul ve yakın 
çevresinde yer aldığını görülmektedir (Ertuğrul, 2009: 249).  

Hamam işletmesini döndüren iki temel malzeme: su ve yakacaktır. Tarihte hamamları ayakta 
tutacak miktarda suyun kaynağına ulaşmak, hamam inşa etmekten daha zor, daha meşakkatli bir iş 
olarak görülmüştür. Bu nedenle hamam yaptırmayı düşünen hayır sahiplerinin işletmelerini çevirecek 
suyu bulmadan bu işe kalkışmalarına pek müsaade edilmemiştir. Sayıları iyice artan büyük hamamlar 
yüzünden İstanbul’da zamanla su ve yakacak sıkıntısı baş göstermiştir. Padişah III. Mustafa, o güne 
kadar genelde çifte hamam tipinde yapılan halk hamamlarının yapımına kısıtlamalar getirmiştir. I. 
Mahmud döneminde inşa edilen Cağaloğlu Hamamı, Osmanlı'da inşa edilen son büyük hamamdır. 
Tasarruf tedbirlerine başvurulsa bile mevcut hamamların odun ihtiyacı o gün için zaten ürkütücü 
boyutlara ulaşmıştır. Hamam yapma yasağı Sultan Abdülmecid'e kadar uygulanmıştır. Sultan, ısıtma 
için kesinlikle odun kullanılmaması, hamamda ısıtmanın linyit ile sağlanması şartı ile inşaatlara izin 
vermiştir (Kuruçay, 2011).  



37Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

l)Soyunmalık (Camekân)  

2)Aralık,  

3)Soğukluk, 

4)Sıcaklık dediğimiz dört önemli bölüm ile zemin kat planına giren, sıcak, soğuk su depoları ve 
külhan olarak iki tesisat mahallinden söz edilebilir (Önge, 1988, 408) 

Bu manada, geleneksel şehirlerimizin önemli unsuru olarak dikkat çeken hamamlar, mimari 
özellikleriyle maddi kültüre, hamam ritüelleri, gelenekleri, sosyal hayat içerisindeki davranış 
kalıplarına olan etkileriyle de maddi olmayan kültüre örnek teşkil ederler. Bu sebeple halihazırda 
kullanılan veya işlevini kaybetmiş olan tarihi hamamların her biri hazine değerindedir.  Geçmişte 
sayıları şehrin büyüklüğüne ve zenginliğine göre değişen hamamlar, şehir içi arazi kullanımında da 
önemli bir figür olarak her zaman yerini almıştır. Şehrin hem mekânsal hem de nüfus anlamında 
büyüklüğü hamamların inşasında önemli olmuştur. Zira hamam bir hizmet çeşididir ve kaliteli 
hizmetin verilebilmesi için nüfus ile orantılı sayıda ve hacimde olması gerekir. Yine hamamların 
varlığını ve sayıca artışını tetikleyen diğer faktör olarak halkın refahı ve zenginliğidir. Çünkü bu 
hizmet bir bedel karşılığı verilmektedir. Hizmetin sürdürülebilmesi için halkın en temel 
ihtiyaçlarından kalan bir gelire sahip olması gerekir.  Her ne kadar devlet eliyle hayır amaçlı, ya da 
çok düşük ücretli hamamlar yapılmış olsa da hamamlar çoğunlukla günün şartlarında iyi gelir getiren 
işletmeler olarak görülmüş ve bir camiye, bir aşevine veya bir başka hizmete vakfedilmişlerdir.  
Örneğin Üsküdar’da Şeyh-ül İslam Arif Hikmet Beyefendi tarafından 1854 sonrasında yaptırılan 
İcadiye Dağ Hamamı,  aynı zatın Medine’de inşa ettirdiği kütüphanesine gelir getirmek üzere 
yaptırdığı bir vakıf eseridir (Ertuğrul, 2011, 329). Tarihi hamamların büyük çoğunluğunda bu amacın 
gözetildiği görülmektedir. Yine İnalcık’ın Türk İslam şehirlerinin gelişiminden bahsettiği çalışmasında 
“Vakıf şartlarına göre hizmet veren cami, medrese, imaret ve bazen de tekkeler yapılır. Bu birimin 
idamesi ve tamirat gibi külliyenin devamını sağlayan iktisadi birimler ikinci kısmı teşkil eder. Bunlar 
külliyeye gelir temin eden birimlerdir. Bunların başında kervansaray, han ve hamam gelir. Hamam 
İslam'ın temizlik hususunda koyduğu kurallar dolayısıyla büyük önem taşır. Osmanlı şehirlerinde 
büyük hamamlar çifte hamam diye anılır. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı kurulur. Hamamın geliri çok 
iyidir. Külliye vakfının gelir kaynağını, dükkân, hamam, çarşı sağlar. Yani külliye vakıf esasına göre 
kurulmuştur. Bunun da sebebi, külliyenin devamını ebediyen garanti etmek arzusundan ileri gelir. 
Çünkü vakıflar, sultan dâhil hiç kimse tarafından değiştirilemez, ilga edilemez. Bu suretle gerek 
ekonomik gerek idari birimler, vakıf sayesinde tamamıyla, devamlı bir temele oturmuştur. Osmanlı 
şehirlerinin kuruluşunda bu sistem esas alınmıştır”(İnalcık ve Arı, 2005: 52) denir.  

Hamamlar aynı zamanda şehirde yaşayan insanların temizliğe ve hijyene verdikleri önemi 
göstermesi açısından da önemlidirler. Sayıları ve gösterişleri itibarı ile dönemlerinin güç ve ihtişamına 
şahitlik ederler. Şehir yaşamında barış ve huzurun tesis edildiği, refah ve zenginliğin arttığı 
dönemlerde bu tarz imaret yapılarının da arttığı görülmektedir.  Nitekim malum olduğu üzere devletin 
güçlü olduğu dönemler imar faaliyetlerinin de yoğun olduğu dönemler olarak dikkat çeker. Örneğin 
XVI. yüzyılda Mimar Sinan devrinde 59 hamam yapıldığı bunlardan 45 tanesinin İstanbul ve yakın 
çevresinde yer aldığını görülmektedir (Ertuğrul, 2009: 249).  

Hamam işletmesini döndüren iki temel malzeme: su ve yakacaktır. Tarihte hamamları ayakta 
tutacak miktarda suyun kaynağına ulaşmak, hamam inşa etmekten daha zor, daha meşakkatli bir iş 
olarak görülmüştür. Bu nedenle hamam yaptırmayı düşünen hayır sahiplerinin işletmelerini çevirecek 
suyu bulmadan bu işe kalkışmalarına pek müsaade edilmemiştir. Sayıları iyice artan büyük hamamlar 
yüzünden İstanbul’da zamanla su ve yakacak sıkıntısı baş göstermiştir. Padişah III. Mustafa, o güne 
kadar genelde çifte hamam tipinde yapılan halk hamamlarının yapımına kısıtlamalar getirmiştir. I. 
Mahmud döneminde inşa edilen Cağaloğlu Hamamı, Osmanlı'da inşa edilen son büyük hamamdır. 
Tasarruf tedbirlerine başvurulsa bile mevcut hamamların odun ihtiyacı o gün için zaten ürkütücü 
boyutlara ulaşmıştır. Hamam yapma yasağı Sultan Abdülmecid'e kadar uygulanmıştır. Sultan, ısıtma 
için kesinlikle odun kullanılmaması, hamamda ısıtmanın linyit ile sağlanması şartı ile inşaatlara izin 
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İstanbul Hamamları 

Bizans imparatorlarının Konstantiniye’sinin birçok semtinde hamam, konak ve kilise bir nevi 
mahalle üçlüsü oluşturmuştur (Yegül, 2009:105 ).  Bu sebeple Antik Roma şehrinde olduğu gibi Doğu 
Roma İmparatorluğunun başkenti (Bizans) Kostantiniye’de de su ve hamam kültürü nitelik ve nicelik 
açısından bir zenginlikten söz edilebilir.  İstanbul’un fetih edilmesinden ve şehrin harap bir şekilde ele 
geçirilmesinden sonra imar ve iskân faaliyetleri başlamıştır. İmar faaliyetlerine başlayan Fatih, 
İstanbul'un fethinden sonra, şehre Anadolu'dan 5.000 aile getirilip yerleştirilmesi emrini vermiştir 
(İnalcık ve Arı, 2005: 32).  Doğal olarak bu iskân politikası sonucu şehre büyük bir canlılık ve hareket 
gelmiş, şehir nüfusu hızla artmış, ekonomik faaliyetler çeşitlenmiş ve bu durum imar faaliyetlerini de 
arttırmıştır. 

İstanbul, 470 yıl Osmanlı İmparatorluğunun başkentliğini yapmış bir şehirdir. Bu şehir Osmanlı 
İmparatorluğunun en parlak, en zengin, en ihtişamlı günlerine tanıklık etmiştir. Bu sebeple sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda birikimi açısından diğer şehirlerimizle mukayese edilemeyecek bir 
zenginliğe sahiptir.  İmparatorluğun en görkemli sarayları,  camileri, medreseleri, hamamları, 
köprüleri,  su sarnıçları vb. eserleri bu şehirdedir.  Şehir çok uzun yıllar sur içinde kalmış, sadece 
Haliç’in iki yanında ve Anadolu yakasında Üsküdar’da gelişim göstermiştir. Bu alan bugün Fatih, 
Eyüp,  Beyoğlu ve Üsküdar ilçelerinin tarihi şehir dokusunu ve merkezini temsil eden alanlara karşılık 
gelmektedir. Bu sebeple bu ilçe merkezlerinde sayısız eser yanında hamamlar da önemli sayıda 
bulunmaktadır. Ancak bu hamamlar yeterli koruma ve restorasyon görmediği, sadece bir ticari işletme 
olarak görüldüğü için ya hoyratça kullanılmakta, bakımları yapılmamakta, kar oranları düştüğünde atıl 
duruma gelmekte,  işlevini yitirerek bir kenarda kullanılmaz halde kaderine terk edilmektedir. 

 Nitekim bu konuda daha 1952 yılında kaygılarını dile getiren Köseoğlu yaptığı bir çalışmasında 
eski İstanbul olarak isimlendirilen ve günümüzde Fatih ilçesine tekabül eden bölgede hamamların 
giderek tahrip olmasından yakınmaktadır. Hatta yazar bu hususta "eğer tahribat ve yıkıcılık bu tempo 
ile devam ederse, yarım asra varmadan örneklerini bile bulacağımızdan cidden korkmaktayız" 
yorumunu yapar. Yazar, 1850'li yıllara kadar olan İstanbul (Fatih ilçesi) hamamlarını 91 tanesinin isim 
listesini vermiştir (Köseoğlu, 1952; 3-4). Şehir ve belediyecilikle ilgili önemli çalışmalar yapan Ergin 
(1948: 1347) aynı durumdan yakınarak şu ifadeleri kullanmıştır: “Tarihî, sıhhi ve aynı zamanda bedii 
ve mimari kıymeti bulunan hamamlarımızı güne uğramakta olduğu inkıraz tehlikesinden korumak 
beledî olduğu kadar millî bir borçtur. Hamamlarımız milletten medet ve yardım ummaktadırlar.” 

Bu gün İstanbul’da tescilli veya tescil edilmemiş ama tarihi eser vasfı taşıyan kaç tane hamam 
olduğu tam olarak bilinmemektedir. Mevcut envanter kayıtları maalesef son derece yanıltıcıdır.  
Envantere kayıtlı olduğu halde belirtilen yerde bulunamayan,  çoktan yıkılmış, üzerinden yol geçmiş 
veya yerine yeni binalar yapılmış olan hamamların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.  

Bu konuda en hassas ve ciddi çalışma İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu projede İstanbul’un 
ilçeleri mevcut envanter üzerinden ve bizzat arazide tek tek taranarak yeni bir envanter 
oluşturulmaktadır. Bu çalışmada her bir eserin durumu hakkında 95 soruluk bir künye tutulmakta ve 
bunlar dijital ortama aktarılmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar açısından çok sağlıklı bir 
kaynak olma özelliği taşıyacak olan proje henüz tamamlanmış değildir.    
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Şekil-1: Günümüzde tarihi hamam olarak tescili yapılmış yapıların kullanım durumlarına göre 
dağılışı 

Kaynak: İ.B.B Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü, 2017 ve  Kuruçay, A., 2011 

Nitekim İstanbul’un tarihi hamamları üzerine yaptığımız bu çalışmada bahsi geçen birimin 
tamamlanmış envanterlerinden yararlanılmıştır. Üç büyük ilçe Fatih, Üsküdar ve Eyüp’ün envanter 
çalışması tamamlanmıştır. Diğer ilçeler için İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
kaynaklarından ve İstanbul Belediyesi bünyesinde yapılmış ve basılmış kaynaklardan, ayrıca 
Kuruçay’ın  (2011) eserinden yararlanılmıştır. Elde dilen verilerin analizinden Şekil-1’deki harita 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu harita şöyle yorumlanabilir; 

Üsküdar ilçesinde bulunan tarihi hamamların günümüzdeki durumu değerlendirildiğinde; 

Üsküdar’da tescilli 26 tane hamamın olduğu ancak bunlardan sadece 6 tanesinin işlevsel 
özelliğini sürdürdüğü,  3 tanesinin kayıp eser olduğu,  7 tanesinin yerinde apartman, işyeri, tuvalet, 
depo, mescit gibi farklı kullanımlı yapıların bulunduğu,  5 tanesinin kullanılmadığı, 2’sinin tespitinin 
yapılamadığı,  2 tanesinin yenileme işleminde olduğu ve 1 tanesinin de kalıntı olarak tespit edildiği 
görülmektedir. 

Bunun dışında tarihi kaynaklarda adı geçen ancak bugün yerlerinde bulunmayan hamamlar 
vardır. Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Eserleriyle Üsküdar kitabında (2017) yer alan 
ve M.N. Haskan’ın eserine atıf yapılan Cinci Hüseyin Efendi Hamamı, Doğancılar Hamamı, Dağ 
Hamamı, Selami Ali Efendi Hamamı, Sinan Paşa Hamamı, İcadiye Dağ hamamı bunlara örnek 
gösterilebilir. Bu hamamların yakın geçmişte varlığı bilinmekte ama bugün yerinde boş arsa veya 
konut bulunmakta ya da yeri tam olarak tespit edilememektedir.   

Eyüp ilçesinde bulunan tarihi hamamların günümüzdeki durumu değerlendirildiğinde; 

Kayıtlarda Eyüp ilçesinde tescilli 9 tane hamam görülmektedir. Ancak bunların hiç birisi bugün 
işlevsel özelliğini sürdürmemektedir. Bunların 4 tanesi ev ve işyerine dönüşmüş, 2 tanesi yenileme 
işleminde, biri kayıp, birinin ise sadece kalıntısı mevcuttur. 
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Şekil-1: Günümüzde tarihi hamam olarak tescili yapılmış yapıların kullanım durumlarına göre 
dağılışı 

Kaynak: İ.B.B Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü, 2017 ve  Kuruçay, A., 2011 

Nitekim İstanbul’un tarihi hamamları üzerine yaptığımız bu çalışmada bahsi geçen birimin 
tamamlanmış envanterlerinden yararlanılmıştır. Üç büyük ilçe Fatih, Üsküdar ve Eyüp’ün envanter 
çalışması tamamlanmıştır. Diğer ilçeler için İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
kaynaklarından ve İstanbul Belediyesi bünyesinde yapılmış ve basılmış kaynaklardan, ayrıca 
Kuruçay’ın  (2011) eserinden yararlanılmıştır. Elde dilen verilerin analizinden Şekil-1’deki harita 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu harita şöyle yorumlanabilir; 

Üsküdar ilçesinde bulunan tarihi hamamların günümüzdeki durumu değerlendirildiğinde; 

Üsküdar’da tescilli 26 tane hamamın olduğu ancak bunlardan sadece 6 tanesinin işlevsel 
özelliğini sürdürdüğü,  3 tanesinin kayıp eser olduğu,  7 tanesinin yerinde apartman, işyeri, tuvalet, 
depo, mescit gibi farklı kullanımlı yapıların bulunduğu,  5 tanesinin kullanılmadığı, 2’sinin tespitinin 
yapılamadığı,  2 tanesinin yenileme işleminde olduğu ve 1 tanesinin de kalıntı olarak tespit edildiği 
görülmektedir. 

Bunun dışında tarihi kaynaklarda adı geçen ancak bugün yerlerinde bulunmayan hamamlar 
vardır. Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Eserleriyle Üsküdar kitabında (2017) yer alan 
ve M.N. Haskan’ın eserine atıf yapılan Cinci Hüseyin Efendi Hamamı, Doğancılar Hamamı, Dağ 
Hamamı, Selami Ali Efendi Hamamı, Sinan Paşa Hamamı, İcadiye Dağ hamamı bunlara örnek 
gösterilebilir. Bu hamamların yakın geçmişte varlığı bilinmekte ama bugün yerinde boş arsa veya 
konut bulunmakta ya da yeri tam olarak tespit edilememektedir.   

Eyüp ilçesinde bulunan tarihi hamamların günümüzdeki durumu değerlendirildiğinde; 

Kayıtlarda Eyüp ilçesinde tescilli 9 tane hamam görülmektedir. Ancak bunların hiç birisi bugün 
işlevsel özelliğini sürdürmemektedir. Bunların 4 tanesi ev ve işyerine dönüşmüş, 2 tanesi yenileme 
işleminde, biri kayıp, birinin ise sadece kalıntısı mevcuttur. 

Fatih ilçesinde bulunan tarihi hamamların günümüzdeki durumu değerlendirildiğinde; 

İstanbul’da tarihi hamamların en fazla olduğu ilçe Sur içini kaplayan Fatih ilçesidir.  Fatih 
ilçesinin hemen her köşesinde bir tarihi hamam bulunmaktadır. İmparatorluk başkenti olarak sur 
içinde bir uçtan diğer uca Süleymaniye, Beyazıt, Yenikapı, Silivrikapı, Kadırga, Samatya, 
Karagümrük, Kocamustafapaşa, Balat, Vefa vb. birçok mahalle ile tanımlanan İstanbul’un sosyo-
kültürel hayatı bu mahallelerin camileri, mektepleri, medreseleri, çeşmeleri, hamamlarından 
müteşekkildi. Bu sebeple tarihi İstanbul hamamlarının en gösterişsiz ve sade olanlarından en görkemli 
örneklerine kadar birçok esere bu ilçede rastlanmak mümkündür. 

Büyük Şehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü envanter çalışmasından edinilen verilere göre Fatih İlçesinde 61 tane tarihi 
hamam bulunmaktadır.  Bunlardan 58 hamam tescilli, 3 hamam ise tescilsizdir. Tescil tarihlerine 
bakıldığında 1936 yılında tescillenmiş olan (günümüzde kayıp eser olarak kayıtlara geçen Çukurçeşme 
Hamamı) yanında, 2013 yılında hamam kalıntısı olarak tescillenmiş ismi konulamamış olanda 
bulunmaktadır. Envantere kayıtlı ve tescilli olan 58 hamamdan 8 tanesinin iş yerine dönüştürüldüğü, 
11 tanesinin kayıp eser olduğu, 13 tanesinin kalıntılarının bulunduğu, 4’ünün yenileme işleminde 
olduğu, sadece 18 hamamın işlevsel özelliğini sürdürdüğü görülmektedir. Bu hamamların 11 tanesi 
vakıf malı, 3 tanesi kamu malı,  44 tanesinin ise özel mülkiyete aittir. İşlevsel özelliği değişmiş olan 
hamamların biri kamu malı iken diğerleri özel mülkiyete aittir. Örneğin kamu malı olan II. Beyazıt 
Hamamı müze olarak kullanılmakta, şahıs malı olan ve Hocapaşa mahallesinde bulunan Hocapaşa 
Hamamı işyeri-kültür merkezi,  Rüstem Paşa mahallesinde bulunan Alaca Hamam da yine iş yeri 
olarak kullanılmaktadır.  Fatih ilçesinde işlevsel özelliğini sürdüren hamamların sadece 4 tanesi vakıf 
malıdır. Diğer 14 tanesi özel mülkiyete aittir. Bu hamamlardan 8 tanesinin mimarı Mimar Sinan’dır  
(Şekil 1).   

Bunun dışında Bakırköy ilçesinde özel satış ve sergi yeri olarak kullanılan 1 hamam,  

Beşiktaş ilçesinde biri hamam olarak kullanılan, diğeri kafe-bar-antikacı olarak işletilen iki 
hamam,  

Beykoz’da biri hamam olarak işletilen diğerinin kalıntıları bulunan 2 tescilli hamam 
bulunmaktadır. 

Beyoğlu ilçesi de tarihi hamamları bakımında zengin olan bir ilçedir. Tescili yapılmış toplam 16 
hamam vardır. Ancak bunlardan sadece 8 tanesi hamam olarak işlevini sürdürmektedir. Ayrıca 3 
hamam kalıntısı bulunmaktadır. Bir hamam işlevi dışında askeri depo amaçlı kullanılmaktadır. 
Bunların dışında 1 hamam kilise olarak, 2 hamamda atölye olarak kullanılmaktadır (Kuruçay, 2011). 

Kadıköy ilçesinde kayıtlarda tarihi eser olarak tescillenmiş 3 hamam bulunmaktadır. Bunlardan 
2 tanesi işlevsel özelliğini sürdürmektedir. Bir tanesi ise kalıntı eser olarak görülmektedir. Bunların 
dışında Kartal’da, Maltepe’de, Şişli’de ve Zeytinburnu’nda birer Sarıyer’de 2 hamam işlevsel 
özelliğini sürdüren tarihi hamamlardır (Kuruçay, 2011) (Şekil 1). 
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Şekil-2: Tarihi hamam olarak tescillenen yapıların inşa edildiği dönemlere göre mekânsal dağılışı 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-1: Tarihi hamam olarak tescillenen yapıların inşa edildiği dönemlere göre dağılışı 

Bütün olarak değerlendirildiğinde İstanbul’da kayıtlarda tarihi eser olarak tescilli 122 hamam 
olduğu görülmektedir. Bu hamamların 32 tanesinin Osmanlı İmparatorluğunun yükselme dönemine 
karşılık gelen 16. yüzyılda yapıldığı tespit edilmiştir. Nitekim aynı kayıtlara göre bu sayı devletin son 
zamanlarına doğru gidererek azalmıştır (Grafik-1; Şekil-2). Günümüzde bunların bir kısmı ya 
tamamen kaybolmuş ya da kalıntıları kalmıştır. Diğer bir kısmı varlığını korumakla birlikte işlevsel 
özelliğini kaybetmiş ve başka amaçlarla kullanılmaktadır. Sadece 41 tanesi işlevsel özelliğini 
korumakta, yani hamam olarak kullanılmaktadır. Hâlihazırda 9 hamam yenileme için inşaat halindedir. 
İstanbul’da tescilli hamamların 19 tanesi Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bu yapıların sadece 9 
tanesi günümüzde hamam olarak kullanılmaktadır (Şekil-3). 
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Şekil-2: Tarihi hamam olarak tescillenen yapıların inşa edildiği dönemlere göre mekânsal dağılışı 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-1: Tarihi hamam olarak tescillenen yapıların inşa edildiği dönemlere göre dağılışı 

Bütün olarak değerlendirildiğinde İstanbul’da kayıtlarda tarihi eser olarak tescilli 122 hamam 
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karşılık gelen 16. yüzyılda yapıldığı tespit edilmiştir. Nitekim aynı kayıtlara göre bu sayı devletin son 
zamanlarına doğru gidererek azalmıştır (Grafik-1; Şekil-2). Günümüzde bunların bir kısmı ya 
tamamen kaybolmuş ya da kalıntıları kalmıştır. Diğer bir kısmı varlığını korumakla birlikte işlevsel 
özelliğini kaybetmiş ve başka amaçlarla kullanılmaktadır. Sadece 41 tanesi işlevsel özelliğini 
korumakta, yani hamam olarak kullanılmaktadır. Hâlihazırda 9 hamam yenileme için inşaat halindedir. 
İstanbul’da tescilli hamamların 19 tanesi Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bu yapıların sadece 9 
tanesi günümüzde hamam olarak kullanılmaktadır (Şekil-3). 
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Şekil-3: İstanbul’da Mimar Sinan tarafından yapılmış tescilli hamamların dağılışı 

Kaynak: İ.B.B Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü, 2017 ve  Kuruçay, A., 2011 

Tarihi Hamamların Turizm Açısından Değerlendirilmesi 

Hamamlar hem mimari biçimleri,  özgün yapım teknikleri, malzemeleri ile maddi kültür mirası 
hem de işlevsel özellikleri ritüelleri, gelenekleri sosyo-kültürel alanda doldurdukları alan ve 
getirdikleri davranış kalıpları ile maddi olmayan kültür varlıklarıdır. Nesiller boyu birikerek, 
zenginleşerek günümüze kadar ulaşmış olan hamam kültürü her ne kadar eski vasfından ve 
ritüellerinden uzaklaşmış olsa da henüz hayatımızdan tam olarak çıkıp gitmemiştir. Hala birçok 
şehrimizde belli aralıklarla gidilen, ihtiyaç duyulan, yıkanma, dinçleşme, rahatlamaya etkisi olduğu 
algısı devam eden yapılardır. Tarihi hamamlar daha çok şehrin eski dokusu içinde yer alırken, şehrin 
yeni kurulan bölgelerinde özgün ve orijinal halinden çok uzak, apartmanların bodrum katlarına 
sıkışmış, ancak lüks malzemeler ve sauna, masaj vb. yeni cezbedici unsurlarla donatılmış birçok 
örneği belirgin ve hissedilen bir hizmete cevap vermektedir. Ayrıca turistik otellerin ya bodrum 
katlarında ya da bir köşesinde oluşturulan hamamlar da bir nevi bu ihtiyacı karşılamaktadır. 

Ancak özgün halinden çok uzak bu oluşumlar aslının devamına olan ihtiyaç ve gerekliliği 
karşılamaktan uzaktır.  Bu manada aslının korunması ve yaşatılması kültür varlığımıza sahip çıkmak 
açısından önemlidir.  İşlevsel anlamda sosyal hayattan çekilmeye yüz tutmuş, yerine daha kolay, daha 
pratik, temizlik açısından daha güvenilir kullanımları sağlanmış ev banyoları varken bu tarz eserleri 
korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak doğal olarak zordur. Ancak yapılamaz ve başarılamaz 
olmadığı da yürütülen çalışmalardan alınan sonuçlarda görülmektedir. 

Bu anlamda tarihi hamamların aslına uygun olarak restore edilerek turizm amaçlı kullanılması 
en çok önerilen tedbirlerdendir. Bu çalışma kapsamında hamamların turizm amaçlı kullanımına dair;  
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1-İnternet siteleri üzerinden tur şirketleri tarafından nasıl pazarlandıkları incelemek suretiyle, 

2-Bizzat hamam sahipleri ya da yöneticileri ile mülakat yapılarak bir kanaat oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 

Belli tur şirketlerinin sayfalarında hamam figürünün ne kadar yer edindiği ile ilgili hem yurt dışı 
hem de Türkiye kaynaklı web siteleri araştırılmıştır.  Amerika, İngiltere, Almanya‘dan yapılan 
aramalarda hamam unsurunun daha ziyade otel aktiviteleri içinde sayıldığı görülmektedir.  Bazı tur 
şirketlerinin (özellikle Almanya’da) Türkiye’ye gelmek isteyen turistlere İstanbul’u gezdirmek için 
günübirlik paketler sundukları,  bunların içinde sadece bir pakette hamamların yer aldığı 
görülmektedir.  Bu manada incelenen yaklaşık 30 link üzerinde   “Türk Hamamı” tanıtımının ve 
pazarlamasının sadece bir kaç linkte bulunduğu, bununda yetersiz olduğu, genellikle turistler için 
hamamların kendi sayfalarından tanıtım yaptığı görülmektedir.  

Bunun dışında internet kaynaklarında; Kültür Bakanlığı 2008 yılı tanıtım filmlerinde Hürrem 
Sultan Hamamı için ayrılmış birkaç saniyelik bir zaman dilimi olduğu görülmektedir ( Foto 1). 2015  

 

Foto 1: Türkiye tanıtım filminde hamam figürü 

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MEAc_VoP8so 

Çalışma kapsamında tarihi İstanbul hamamlarına olan ilginin belirlenebilmesi için her hangi bir 
istatistiki bilginin bulunmadığı görülmüştür. Ne şahıs hamamlarında ne de kurumların kiraya vermek 
suretiyle işlettiği hamamlarda müşteri sayısının tutulduğu kayıtlar bulunmamaktadır. Ayrıca kurum 
istatistiklerinde de herhangi bir veri yoktur. Bu konuda sağlıklı bilgiye ulaşmak için hamam 
işletmecisi ya da sorumlusu olan kişilerle yüz yüze mülakat yöntemi tercih edilmiştir.  Bu kapsamda 
yüz yüze mülakat yapılan hamamlar; 

Çarşı Hamamı (Kadıköy), Aziziye Hamamı (Kadıköy), Çinili Hamam (Üsküdar), Rum Mehmet 
Paşa Hamamı (Üsküdar), Beylerbeyi Hamamı (Üsküdar), Galatasaray Hamamı (Beyoğlu), Park 
Hamamı (Acı Hamam-Sultanahmet Hamamı-Fatih) ve Sultanahmet’teki Şifa Hamamı (Fatih)’dır. 

Bu mülakatların sonuçlarını söyle sıralayabiliriz; 

1. Anadolu yakasında olan hamamlar yerli halka hitap etmektedir. 
2. Avrupa yakasında özellikle Tarihi Yarımada ve Beyoğlu İstiklal Caddesi çevresinde olan 

hamamlar daha çok yabancı turistlere hizmet vermektedir.  
3. Tarihi yarımadanın dış çeperlerine doğru, eski mahallelerde bulunan hamamlara mahalle 

sakinlerine ya da yakın çevreden kolay ulaşabilenler gelmektedir. 
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MEAc_VoP8so 
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istatistiki bilginin bulunmadığı görülmüştür. Ne şahıs hamamlarında ne de kurumların kiraya vermek 
suretiyle işlettiği hamamlarda müşteri sayısının tutulduğu kayıtlar bulunmamaktadır. Ayrıca kurum 
istatistiklerinde de herhangi bir veri yoktur. Bu konuda sağlıklı bilgiye ulaşmak için hamam 
işletmecisi ya da sorumlusu olan kişilerle yüz yüze mülakat yöntemi tercih edilmiştir.  Bu kapsamda 
yüz yüze mülakat yapılan hamamlar; 

Çarşı Hamamı (Kadıköy), Aziziye Hamamı (Kadıköy), Çinili Hamam (Üsküdar), Rum Mehmet 
Paşa Hamamı (Üsküdar), Beylerbeyi Hamamı (Üsküdar), Galatasaray Hamamı (Beyoğlu), Park 
Hamamı (Acı Hamam-Sultanahmet Hamamı-Fatih) ve Sultanahmet’teki Şifa Hamamı (Fatih)’dır. 

Bu mülakatların sonuçlarını söyle sıralayabiliriz; 

1. Anadolu yakasında olan hamamlar yerli halka hitap etmektedir. 
2. Avrupa yakasında özellikle Tarihi Yarımada ve Beyoğlu İstiklal Caddesi çevresinde olan 

hamamlar daha çok yabancı turistlere hizmet vermektedir.  
3. Tarihi yarımadanın dış çeperlerine doğru, eski mahallelerde bulunan hamamlara mahalle 

sakinlerine ya da yakın çevreden kolay ulaşabilenler gelmektedir. 

4. Tarihi yarımadanın kalbi sayılan Sultan Ahmet Meydanına yakın olan hamamlar, Haseki 
Hürrem Sultan Hamamı, Süleymaniye Hamamı, Çemberlitaş Hamamı,  Cağaloğlu Hamamı, 
Şifa Hamamı, Park Hamamı gibi hamamlar turistlerin çokça geldiği hamamlardır.  

5. Tarihi yarımada dışında Kılıç Ali Paşa Hamamı, Galatasaray Hamamı gibi hamamlar da 
turistler tarafından tercih edilmektedir.  

6. Turistlerin ilgi gösterdiği bu hamamlara yaz kış müşteri gelmektedir.  
7. Daha önce Fransız,  İtalya, Alman, İspanyol gibi Avrupalı turistler daha fazla iken son 3 

senedir müşteri yoğunluğunda Arap turistlerin ağırlığı görülmektedir. Genelde genç ve orta 
yaş grubu turistler hamama gelmektedir. 

8. Tarihi yarımadada adı geçen hamamlarda müşteriler içinde turist oranının %80-95 arasında 
olduğu belirtilmiştir. 

9. Turistlerin daha çok meraktan geldiği, tavsiye üzerine geldiği gibi kanaatler edinilmiştir. 
10. Turistlere hitap eden hamamlar yerli müşterilere çok pahalı gelmektedir. 
11. Türk Hamamı figürü turistler tarafından bilinmekle birlikte mevcut hamamların yeterince 

tanıtılmadığı düşünülmektedir. 
12. Turistlerden müşteri beklentisi olan hamamlar tanıtımlarına önem vermekte, kendi web 

sayfalarını oluşturmaktadır. 
13. Terör olayları, güvenlik zafiyeti algısı müşteri sayısının azalmasına sebep olmaktadır. 
14. Ülkeler arasında meydana gelen gerginlikler de turist sayısının dolayısı ile hamamlara olan 

talebin düşmesine sebep olmaktadır.  

Sonuç 

Hem somut hem de somut olmayan kültürel mirasımızın en güzel örneklerini bünyesinde 
barındıran tarihi hamamlar, sürdürülebilir korunma, yararlanma ve yaşatma amacına hizmet edecek 
şekilde değerlendirilmelidir. Bu manada gerek tanıtım gerekse mevcut hamamların özgün yapısının 
korunması, işletme kaynaklı problemlerin aşılaması gibi sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede tarihi İstanbul hamamları hem yenilemeleri yapılıp ekonomik bir kaynağa dönüştürülmeli 
hem de bu sayede korunması sağlanmalıdır. Ancak sadece turistlerin beklentilerini karşılamaya 
yönelik olan turizm amaçlı ticari kullanım, kültürel birikimimizi bilmek, hissetmek ve yaşatmak 
anlamında çok da yararlı olmayacaktır. Olayın diğer yüzünde hâlihazırda kullanılan mahalle 
hamamlarının da canlandırılması, günümüz şartlarına göre temizlik açısından denetlenmesi, akabinde 
bu kültürü özendirecek tanıtımların yapılması ile bu geleneğin sürdürülmesi sağlanabilir. Hatta sadece 
tarihi hamamları yeniden ayağa kaldırmanın yanında günümüz şartlarına uygun daha modern, farklı ve 
cezp edici mimari tasarımlarla yeni mahalle hamamları tesis etmek yapılabilir projelerdir. Bu sayede 
hem kültürel bir gelenek yaşatılırken hem de toplumun sosyalleşme düzenekleri canlı tutulabilir. Belki 
artık büyük şehirlerde gelin hamamı, damat hamamı vb. hamam etkinlikler yapılamaz ama soyut ve 
somut kültürel miras örneği olarak hamamlara sahip çıkılmış olur. Bu bağlamda turizm açısından 
dikkat çekici bir obje olarak İstanbul’a değer katan tarihi hamam figürü, otellerin bodrum katından 
çıkıp şehrin çeşitli bölgelerine serpilmiş olan tarihi hamamlara yönelmelidir. Nitekim halen yenileme 
çalışmaları süren hamamlar yanında başka amaçlar için kullanılan tarihi hamamlar bu manada ciddi bir 
potansiyel sunmaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek ve kullanmak bile İstanbul’a artı değer 
katacaktır. Zaman zaman terör olayları, güvenlik kaygıları gibi etmenler akışı etkilese de İstanbul 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden birisidir. Bu sebeple İstanbul’a 
gelen turistlere pazarlanacak hizmetin iyi seçilmesi, düzgün sunulması, fark etmesinin sağlanması, bu 
yolla bu eserlerin aynı zamanda iyi gelir getiren bir kaynağa dönüşmesi, tarihi eserlerimizin korunması 
ve korumanın sürdürülebilirliği ve ekonomiye sağlayacağı faydalar açısından önemlidir.  
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Eğitim çalışmalarının zaman içinde göstermiş olduğu değişimleri ortaya koymak, düşünce ve 
uygulamalarda meydana gelen farklılıkları irdelemek, geçmişten günümüze devam eden uygulamaların 
anlaşılması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahip olan okul öncesi 
eğitim basamağı, dil ve okuma-yazma gelişimi açısından mühim bir etkiye sahiptir. Okul öncesi eğitim 
programlarında okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri önemle yer almaktadır. Okul öncesi eğitim ortamları ve 
programları çocuklara okula başlamadan önce okuma - yazmaya hazırlık bakımından etkili deneyimler 
kazandırmaktadır. Bu çalışmada II. Meşrutiyetten günümüze kadar okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan 
programlarda ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, nitel çalışma 
yöntemlerinden betimsel tarama modeliyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; II. Meşrutiyet döneminde 
ilk defa yayınlanan 1914 programı ve öğretmen kılavuz kitabı ile 1952, 1981, 1989, 1994, 2002, 2006 ve 2013 
okul öncesi eğitim programları ve 1969, 1989, 2006 okul öncesi öğretmen kılavuz kitaplarında okuma-yazmaya 
hazırlık çalışmalarının ayrı bir başlık altında veya diğer etkinliklerle bütünleştirilerek verildiği görülmektedir. 
Örneğin 1952 programının kullanıldığı dönem okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının farklı yorumlandığı fakat 
1969 öğretmen kılavuz kitabında doğru uygulamaların nasıl olması gerektiğine yönelik örneklere yer verilmiştir. 
Genel olarak; programların birbirinin devamı niteliğinde okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını geliştirerek ele 
aldığı söylenebilir. 
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 Revealing the changes observed in education studies over the course of time, and studying the 
differences in ideas and practices, are important for understanding and developing the practices that have been 
applied from the past to the present. Having a special place in child development, pre-school education has a 
significant impact in terms of language and literacy development. Pre-school curricula cover literacy preparation 
activities. Pre-school educational environments and programs provide children with significant experiences, in 
terms of preparation for literacy before they start primary school. Using one of the qualitative study methods, the 
descriptive survey model, this study analyses literacy preparation studies in the teachers’ guidelines and curricula 
applied in pre-schools from the Second Constitutional Era to the present. The study revealed that in the 
curriculum and teachers’ guideline for 1914, which was first published in the Second Constitutional Era, pre-
school curricula for 1952, 1981, 1989, 1994, 2002, 2006 and 2013, and pre-school teachers’ guidelines for 1969, 
1989 and 2006, literacy preparation studies were mentioned in a separate section or in conjunction with other 
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  Giriş 

İnsanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreç olan eğitim kültürün yeni kuşaklara 
aktarılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim çalışmalarının tarihsel köklerini incelemek ve zaman 
akışı içinde meydana gelen değişmeleri, ürünleri, düşünceleri ortaya koymak geçmişten günümüze 
devam eden çalışmaların anlaşılması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. 

 Akyüz (2009) eğitimi kişinin davranışlarında olumlu yönde değişiklikler meydana getirme 
süreci olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte eğitimin en temel amacı ise insanın içinde yaşadığı doğal 
yaşama uyumunu sağlamak ve hayatın güçlükleriyle mücadele edebilecek donanımda yetiştirmek 
olmuştur (Gurbetoğlu, 2007). Eğitimde kritik dönemlerden biri olanokul öncesi eğitim; “çocuğun 
doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki 
yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin 
büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğinin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim süreci” 
olarak tanımlanmaktadır. (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2002).Özellikle dil, okuma ve yazma gelişimi 
açısından bu dönemçok önemli bir etkiye sahiptir. Okul öncesi eğitim programında okuma-
yazmayahazırlık etkinlikleri önemle yer almaktadır. Bu etkinlikler, hemen her gün planiçerisinde yer 
bulabilmektedir (Tuğluk, Kök, Koçyiğit, Başaran ve Gençdoğan, 2008). 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları erkençocukluk dönemi eğitim programlarında 
oldukçaönemli bir yere sahiptir. Erken çocukluk dönemindeevde ve okulda yapılan 
etkinliklerçocukların ilköğretime okumayı öğrenmeye hazırolarak başlayabilmelerini sağlamaktadır 
(Deretarla Gül ve Bal, 2006). 

 
 Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocuğun okuldaki ve gelecekteki yaşamı için çok 

önemlidir. Zira çocuğun okula yetenekli bir biçimde devam edip edemeyeceğinin ve aktif olarak 
katılıp katılamayacağının en iyi göstergelerinden biri de okuma ve yazmadaki gelişme düzeyidir. 
Bireylerin okuma ve yazma yetenekleri yaşam boyu gelişme gösterse de, okul öncesi dönem en önemli 
dönemdir(Kandır, Tezel Şahin, Dilmaç ve Yazıcı, 2010). Çocuğun okul öncesi ortamda (aile, 
anaokulu, yuva vb.) karşılaştığı, kitap, dergi,gazete, görsel ve dilsel algıyı geliştirici resim çizme, 
tamamlama kitapları, tahmin edilebilirokuma kitapları (büyük resimli az yazılı, resimden yazılanları 
tahmin ettiren kitaplar) gibi, basılı araç-gereçlerin yanı sıra, ailede, yuvada ve anaokulunda katıldığı, 
dinleme, çizme, boyama etkinliklerinin tamamı, okul öncesi “okuma-yazma deneyimleri” arasında 
varsayılmaktadır.Çocuklar, okuma-yazma deneyimlerinin çok büyük bir kısmını okula başlamadan 
önce kazanmaktadırlar (Çelenk, 2008). 

Anaokulu ve hazırlık sınıflarının görevi, çocuğa ilköğretime başlamadan önce, erken yaşta 
okuma yazma öğretmek değil,  onun ilköğretimde başarılı olabilmesi için gerekli davranışları, okuma 
yazma öğrenmesine yardımcı kavramları ve becerileri kazandırmaktır(Polat, 2010). Okul öncesi eğitim 
programlarında okuma yazmaya hazırlık ile ilgili etkinlikler sözel dil becerisi, görsel algı, genel kültür 
bilgisi, yazı bilinci, alfabe bilgisi, fonolojik duyarlılık (ses farkındalığı), yazı öncesi çalışmalardan 
oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim programlarında yer alan bu tür etkinlikler çocuklara okula 
başlamadan önce okuma yazma becerilerini destekleme fırsatı sunmaktadır (Güleç, 2008). İlköğretime 
başlayıp okul öncesi eğitim olanaklarından faydalanmayan çocukların okuma yazmaya hazır 
bulunuşluk düzeyleri yetersizdir ve yaklaşık iki aya yakın bir hazırlık yapılaması gerektiği 
belirtilmektedir (Bilir, 2005). 
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Okul öncesi eğitim ortamları ve programları çocuklara okula başlamadan önce okuma 
yazmaya hazırlık bakımından önemli deneyimler kazandırmaktadır. Bu çalışmada II. Meşrutiyetten 
günümüze kadar okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlarda ve öğretmen kılavuz 
kitaplarında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, nitel çalışma yöntemlerinden betimsel tarama 
modeliyle değerlendirilmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2003). 

II. Meşrutiyet Dönemi Okul öncesi Eğitim Programları ve Öğretmen Kılavuz 
Kitaplarında Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

II. Meşrutiyetten sonra eğitim ve öğretimde yenileşme çabaları tam olarak Batılılaşma ya da 
modernleşme çabalarının bir halkası olmuştur.(Kodaman, 1988). Osmanlıyı yıkılmaktan kurtarmak için 
aydınların çareler üretme arayışları daha sonra kurulan Cumhuriyet’in kadroları, ilkeleri ve eğitim 
uygulamaları için çok önemli bir tecrübeyi oluşturması nedeniyle II. Meşrutiyet Türk Eğitim Tarihinde 
ayrı bir öneme sahiptir (Gurbetoğlu, 2007).  

II. Meşrutiyet’in ilanı ile başlayan yeni dönemde eğitimi yakından ilgilendiren Avrupa’daki 
gelişmeler, yabancı eserlerin tercümeleri ile takip edilmiştir. Böylece Batı dünyası, özellikle Almanya 
ve Fransa’nın eğitim sistemi incelenmiş, bu incelemelerin etkisiyle Türk eğitim sisteminde yeni 
oluşumlara ve yeni kurumlara yer verilmiştir. Bu kurumlar arasında ana mektepleri (anaokulları)  de 
yerini bulmuştur (Alkan, 2003). Osmanlı eğitiminde anaokulu kavramını ilk ortaya atan kişi Maarif 
Nazırlığı da yapan Emrullah Efendi, çocuğun erken yaşta okula alınarak kabiliyet, yetenek ve 
zekasının dengeli biçimde gelişmesini sağlamada anaokulun önemini vurgulamıştır. Bir yıl süreli 
anaokulu eğitimi verilmesini gerekli görmüş olmasına rağmen bu kurumlara yönelik herhangi bir 
girişimde bulunmamıştır (Sakaoğlu, 1993). 

1913 yılı sonlarında ise resmi anaokulları kurma işi Darülmuallimat Müdürü İsmail Mahir 
Efendi'ye verilmiştir. İsmail Mahir Efendi, Avrupa'nın her tarafından bu konudaki yönetmelik ve 
programları getirtip tercüme ettirmiş ve buna göre bir yönetmelik hazırlamıştır. Okulun araç ve 
gereçlerini İsviçre'den getirtmiştir. Böylece Maarif Nezareti'ne bağlı ilk anaokulu 1914 Ocak ayında 
açılmıştır. 50 kadar öğrenci alınarak öğretime hemen başlanmıştır (Ergün, 1996). 

Resmi anaokullarının açılmasıyla anaokullarında uygulanan ilk programlar ile bu programlarla 
uygulanacak etkinliklere yönelik ilk çalışmalar 1914’te Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından 
yapılmıştır. 1914 tarihinde yayınlanan bu ana mektepleri müfredat programı birkaç sene önceden 
açılmakta olan anaokullarını programlar ve çalışmaları açısından düzenlemek amacıyla çıkarıldığı için 
1915’teki Ana Muallime Mektebi’nin açılışından önce duyulmakta olan ihtiyacı gidermeye 
yöneliktir(Akyüz, 2010). Bu programdaki okuma yazmaya hazırlık çalışmaları incelenmiştir: 

Ana Mektep Müfredatı: Bu müfredat ders içeriğinden ziyade etkinlik temellidir. Tamamen okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik bir etkinlik olmamasına rağmen belirtilen diğer etkinlikler 
kapsamında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilmiştir. 

Okuryazarlığın gelişim sürecindeki ilk basamak farkındalık ve araştırmacılıktır. Bu aşamada 
çocuklar hikaye kitaplarınıdinlemek ve tartışmaktan hoşlanmaktadırlar. Basılı materyallerin bir mesajı 
olduğunuanlamaya başlamaktadırlar (Bay, 2008). Ana Mektep Müfredatındaki Musahabat-ı Ahlâkiye 
(Ahlâkî konuşmalar)etkinliğinde çocuklardaki acıma duygusu, elde etme, rekabet, erdemlilik, faaliyete 
geçme eğilimi gibi davranışların yanı sıra sosyal, ailevi, insani duyguları uyarıp düzenleyecek 
hikâyeler ve olaylara öncelik verilmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde karşılıklı konuşmalar, sohbetlerin 
düzenlenmesi istenmektedir.Bu ilk okuryazarlık çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Lisan 
etkinliğinde yine çocuklarabu kukla oyunları ile çocukların mutlu olacağı, bu vesile ile söz söylemeye, 
olaya ve şahısların vaziyetine göre fiilleri, isimleri kullanmaya, cümleler teşkil etmeye alışacağı 
belirtilmiştir(Akyüz, 2004). Sözel dille birlikte gelişen sözcük dağarcığı, fonolojik farkındalıkla 
ilişkilendirilmiş ve okuma yazma becerilerinin anahtarı olarak görülmüştür. Okul öncesi çocuklardaki 
okuma yazma becerilerini gösteren çalışmalar fonolojik duyarlılık becerileri ile ilişkilendirilmiştir. 



49Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Okul öncesi eğitim ortamları ve programları çocuklara okula başlamadan önce okuma 
yazmaya hazırlık bakımından önemli deneyimler kazandırmaktadır. Bu çalışmada II. Meşrutiyetten 
günümüze kadar okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlarda ve öğretmen kılavuz 
kitaplarında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, nitel çalışma yöntemlerinden betimsel tarama 
modeliyle değerlendirilmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2003). 

II. Meşrutiyet Dönemi Okul öncesi Eğitim Programları ve Öğretmen Kılavuz 
Kitaplarında Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

II. Meşrutiyetten sonra eğitim ve öğretimde yenileşme çabaları tam olarak Batılılaşma ya da 
modernleşme çabalarının bir halkası olmuştur.(Kodaman, 1988). Osmanlıyı yıkılmaktan kurtarmak için 
aydınların çareler üretme arayışları daha sonra kurulan Cumhuriyet’in kadroları, ilkeleri ve eğitim 
uygulamaları için çok önemli bir tecrübeyi oluşturması nedeniyle II. Meşrutiyet Türk Eğitim Tarihinde 
ayrı bir öneme sahiptir (Gurbetoğlu, 2007).  

II. Meşrutiyet’in ilanı ile başlayan yeni dönemde eğitimi yakından ilgilendiren Avrupa’daki 
gelişmeler, yabancı eserlerin tercümeleri ile takip edilmiştir. Böylece Batı dünyası, özellikle Almanya 
ve Fransa’nın eğitim sistemi incelenmiş, bu incelemelerin etkisiyle Türk eğitim sisteminde yeni 
oluşumlara ve yeni kurumlara yer verilmiştir. Bu kurumlar arasında ana mektepleri (anaokulları)  de 
yerini bulmuştur (Alkan, 2003). Osmanlı eğitiminde anaokulu kavramını ilk ortaya atan kişi Maarif 
Nazırlığı da yapan Emrullah Efendi, çocuğun erken yaşta okula alınarak kabiliyet, yetenek ve 
zekasının dengeli biçimde gelişmesini sağlamada anaokulun önemini vurgulamıştır. Bir yıl süreli 
anaokulu eğitimi verilmesini gerekli görmüş olmasına rağmen bu kurumlara yönelik herhangi bir 
girişimde bulunmamıştır (Sakaoğlu, 1993). 

1913 yılı sonlarında ise resmi anaokulları kurma işi Darülmuallimat Müdürü İsmail Mahir 
Efendi'ye verilmiştir. İsmail Mahir Efendi, Avrupa'nın her tarafından bu konudaki yönetmelik ve 
programları getirtip tercüme ettirmiş ve buna göre bir yönetmelik hazırlamıştır. Okulun araç ve 
gereçlerini İsviçre'den getirtmiştir. Böylece Maarif Nezareti'ne bağlı ilk anaokulu 1914 Ocak ayında 
açılmıştır. 50 kadar öğrenci alınarak öğretime hemen başlanmıştır (Ergün, 1996). 

Resmi anaokullarının açılmasıyla anaokullarında uygulanan ilk programlar ile bu programlarla 
uygulanacak etkinliklere yönelik ilk çalışmalar 1914’te Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından 
yapılmıştır. 1914 tarihinde yayınlanan bu ana mektepleri müfredat programı birkaç sene önceden 
açılmakta olan anaokullarını programlar ve çalışmaları açısından düzenlemek amacıyla çıkarıldığı için 
1915’teki Ana Muallime Mektebi’nin açılışından önce duyulmakta olan ihtiyacı gidermeye 
yöneliktir(Akyüz, 2010). Bu programdaki okuma yazmaya hazırlık çalışmaları incelenmiştir: 

Ana Mektep Müfredatı: Bu müfredat ders içeriğinden ziyade etkinlik temellidir. Tamamen okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik bir etkinlik olmamasına rağmen belirtilen diğer etkinlikler 
kapsamında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilmiştir. 

Okuryazarlığın gelişim sürecindeki ilk basamak farkındalık ve araştırmacılıktır. Bu aşamada 
çocuklar hikaye kitaplarınıdinlemek ve tartışmaktan hoşlanmaktadırlar. Basılı materyallerin bir mesajı 
olduğunuanlamaya başlamaktadırlar (Bay, 2008). Ana Mektep Müfredatındaki Musahabat-ı Ahlâkiye 
(Ahlâkî konuşmalar)etkinliğinde çocuklardaki acıma duygusu, elde etme, rekabet, erdemlilik, faaliyete 
geçme eğilimi gibi davranışların yanı sıra sosyal, ailevi, insani duyguları uyarıp düzenleyecek 
hikâyeler ve olaylara öncelik verilmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde karşılıklı konuşmalar, sohbetlerin 
düzenlenmesi istenmektedir.Bu ilk okuryazarlık çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Lisan 
etkinliğinde yine çocuklarabu kukla oyunları ile çocukların mutlu olacağı, bu vesile ile söz söylemeye, 
olaya ve şahısların vaziyetine göre fiilleri, isimleri kullanmaya, cümleler teşkil etmeye alışacağı 
belirtilmiştir(Akyüz, 2004). Sözel dille birlikte gelişen sözcük dağarcığı, fonolojik farkındalıkla 
ilişkilendirilmiş ve okuma yazma becerilerinin anahtarı olarak görülmüştür. Okul öncesi çocuklardaki 
okuma yazma becerilerini gösteren çalışmalar fonolojik duyarlılık becerileri ile ilişkilendirilmiştir. 

Yani sözel dil ve sözcük dağarcığı, doğrudan ve dolaylı olarak fonolojik farkındalığı etkilemektedir 
(Eppe, 2006). Bu çalışmalar ve musiki etkinliği  fonolojik farkındalık açısından 
değerlendirilebilir.Çünkü ana mektep müfredatının  musiki etkinliğinde ele alınan çeşitli müzik  
parçalarıyla bir takım hayvanların, kuşların,insanların, işçilerin sesini taklit edilmesinin uygun olacağı 
ifade edilmiştir(Akyüz, 2004). 

Okul öncesi eğitimde çocukları kalem, kâğıt, boya, elişi kâğıtları, makas; yapıştırıcı, oyun 
hamuru gibi malzemeleri ve tahta küpler, yap - boz gibi oyuncakları kullanmaya teşvik etmek okuma 
yazma hazırlık çalışmaları açısından önemlidir(Bay, 2008). Ana mektep müfredatında el-işleri 
etkinliği kapsamında yapılan çalışmalardan, takozlarla çeşitli nesneleri oluşturma, kum 
çalışmaları,çamur işlerinde ‘plastirin’ denilen renkli çamur yahut alelade lüleci çamuru alınıp 
çocuklara dağıtılması,çubuk ve düğmelerle yapılan çalışmalar ve kağıt işlerine yer verilemesi bu 
çalışmalara örnek teşkil etmektedir(Akyüz, 2004). 

1915 yılında yayınlanan Maârif-i UmûmiyyeNezâreti Ana Mektepleri ve Sınıfları Hakkında 
Nizâmnâmenin 8. Maddesinde Tedris başlığı altında programa değinilmiş fakat daha çok etkinlik 
adları ele alınmıştır. Etkinliklerin ayrıntılarına ve uygulama yöntemlerine değinilmemiştir. Bu 
programa göre; 

Tedrisat; sıhhi ve ahlaki oyunlar, yürüyüşler, muntazam mümaresat-ı bedeniye (bedensel 
çalışmalar, alıştırmalar), hikayeler, resm-i levhalarının tedkik ve mütalası, musahabeler, el işleri, fervil 
talimleri esaslarına mübteni (dayalı) olacak ve son sınıfta hesab-ı zihnî ve elifba gösterilecek(DAGM, 
1333). II. Meşrutiyet döneminde belirtilen bu programdaki etkinliklerin uygulama şekillerine 
değinilmediği için sadece etkinlik başlıklarından elifba gösterimi başta olmak üzere bir çok etkinliğin 
okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklediği düşünülmektedir. 

II. Meşrutiyet döneminde ana okullardaki uygulamalar için öğretmenlere rehber olması 
açısından “Çocuk Bahçesi Rehberi” adında bir kitap tercüme ettirilmiştir(Dinçer, 2007). Bu kitap ilk 
okul öncesi öğretmen kılavuz kitabı niteliğinde bir ilk olduğu için, içeriğindeki okuma yazmaya 
yönelik çalışmalar incelenmiştir. 

Kitap on bölümde hazırlanmıştır. Kitabın iki bölümünde okuma ve yazmaya hazırlık 
çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği açıklanmıştır. Bu bölümler aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

Kıraate (okumaya) Hazırlık: Bu bölümde okuma çalışmalarına yönelik etkinliklere yer verilmiştir. 
Çocuk bahçesindeki genel hazırlığa en uygun usul savti usuldür (ses yöntemi). Yazar yaptığı 
tecrübeler sonucunda en çok bu usulde başarılı olmuştur. Çocuk bahçesi anaokulunda yapılan okuma 
öğretimi, kullanılan usul ne olursa olsun çocukları çabuk ve zahmetsizce okumayı öğrenmeye hazırlar. 
Okuma öğretiminin ilk uygulamaları, musiki hazırlık uygulamalarının aynısıdır: Uzun yürüyüş, 
orkestra altlarının çeşitli sesleri. Gerek ayakla vurmak, gerek elleri çırpmak suretiyle ilk tempoyu 
göstererek yürümek. Tekrarlanan uygulamaların sonucunda, çocuk sesleri fark edebilir ve orkestranın 
davul, zil, trampet veya el zili gibi bir aletiyle ahengi gösterilebilir. Sonra öğretmen sesleri ayırt ettirir. 
Masanın üzerine vurur (Duru, 1915). 

—Ne işitiyorsunuz? 

—Gürültü. 

—Buna ses denir. 

Öğretmen piyanonun seslerinden birine basar 

—Bu da bir sestir. 

Öğretmen önce piyanonun “do” sonra “mi” perdesine dokunur. 
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—Kaç ses işittiniz? 

—İki ses. 

Çocuklar “do” ve “mi” seslerini A- A diye ahenkli bir şekilde söyler. 

Ağzımızla iki ses çıkaracağız: B, B, B… A her iki dişe hemen aynı zamandadokunarak “do” 
ve “mi” sesleri çıkarılır. 

—Bir anda kaç ses işittiniz? 

—İki. 

—Aynı zamanda B, B, B.. elif diyebilir miyiz? 

—Evet, 

—Aynı zamanda kaç ses çıkarıyoruz? 

—İki. 

—Birincisi hangisi, ikincisi hangisi? 

—İkincisini birden söyleyiniz! 

—Babanın ne olduğunu biliyorsunuz bu bir kelimedir. 

İki sesli kelimeleri söylemeye, ayırmaya, tekrar birleştirmeye başlanır. İki sesli kelimeler 
çocuğa zor gelmediği zaman üç, dört sesli kelimelerle ders yapılır (Duru, 1915). 

Yazmaya Hazırlık: Okuma dersinden sonra, yazıya hazırlık talimleri adı altında çocuklar yazı 
uygulamalarına başlatılır. Yazı öğretiminde acele etmemek gerekir. Yavaş yavaş ve emin bir şekilde 
ilerlemek gerekir. Çocuk birinci uygulamada kendine güven hissedip başarmadıkça ikinci uygulamaya 
katiyen geçmemek gerekir. İlk uygulamaları daha çok başarı gösteren çocuklar varsa onların 
görevlerinde daha çok katiyet istenmelidir. Her talim önce dört köşe çizgili beyaz bir taş tahta üzerine 
yapılmalı, çocukları teşvik etmek için bir santimetre kareli defterlere kurşun kalemle yaptırılmalıdır. 
İlk yazı öğretiminde kareli defter kullanılmalıdır aksi takdirde çocuk karıştırır. Hazırlık 
uygulamalarından sonra asıl yazıya geçerken, daha geniş çizgili defterler kullanılır (Duru, 1915). 

Yazar, ilk önce yazma öğretimine çizgi alıştırmalarıyla başlar. Bu alıştırmaları çocukların 
sıkılmayacağı şekilde oyunlaştırıp, çocukların kolaylıkla günlük hayatta karşılaşabileceği nesnelere 
benzeterek verir (ay, at nalı, tarak dişler, kaz) (benzetmeler için bkz.ek.1) . Örneğin elif harfi1 uzun ve 
kısa askerler olarak I ı I ı I ı I ı I ı şeklinde çizdirilir. 

En son yayınlanan çalışmalara göre yazı öğretimi için kalem ve defter tutmanın 
öğretilmesinden sonra, öğrencilere önce sayfa üzerinde serbest çizgiler çizdirilmeli daha sonra 
tekniğine uygun olarak hazırlanmış alıştırmalar üzerindeki çalışmalarla yazının yaptırılması gerektiği 
belirtilmektedir (Bilir, 2005). Bu açıdan “Çocuk Bahçesi Rehberindeki” yazma çalışmalarının son 
yapılan çalışmalarla paralellik gösterdiği görülmektedir. 

 Bu kitapta bu iki bölümün dışında okul öncesi eğitim programlarındaki okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları kapsamında el alınan görsel algı genel kültür bilgisini destekleyen etkinliklerin de 
yer bulduğu görülmektedir.Cihet Tayini (Yön Tayini)bölümünde daha çok yön bulma, yukarı-aşağı, 
ileri-geri, sağa sola gibi kavramlar birebir gezilerle desteklenerek verilmektedir.Tarih-i Tabiye 

                                                           
1 Söz konusu olan alfabe Osmanlıca olup, harflerin yazım şekline ilişkin açıklamalar bu alfabeye göre 
yapılmıştır. 
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—Kaç ses işittiniz? 

—İki ses. 

Çocuklar “do” ve “mi” seslerini A- A diye ahenkli bir şekilde söyler. 

Ağzımızla iki ses çıkaracağız: B, B, B… A her iki dişe hemen aynı zamandadokunarak “do” 
ve “mi” sesleri çıkarılır. 

—Bir anda kaç ses işittiniz? 

—İki. 

—Aynı zamanda B, B, B.. elif diyebilir miyiz? 

—Evet, 

—Aynı zamanda kaç ses çıkarıyoruz? 

—İki. 

—Birincisi hangisi, ikincisi hangisi? 

—İkincisini birden söyleyiniz! 

—Babanın ne olduğunu biliyorsunuz bu bir kelimedir. 

İki sesli kelimeleri söylemeye, ayırmaya, tekrar birleştirmeye başlanır. İki sesli kelimeler 
çocuğa zor gelmediği zaman üç, dört sesli kelimelerle ders yapılır (Duru, 1915). 

Yazmaya Hazırlık: Okuma dersinden sonra, yazıya hazırlık talimleri adı altında çocuklar yazı 
uygulamalarına başlatılır. Yazı öğretiminde acele etmemek gerekir. Yavaş yavaş ve emin bir şekilde 
ilerlemek gerekir. Çocuk birinci uygulamada kendine güven hissedip başarmadıkça ikinci uygulamaya 
katiyen geçmemek gerekir. İlk uygulamaları daha çok başarı gösteren çocuklar varsa onların 
görevlerinde daha çok katiyet istenmelidir. Her talim önce dört köşe çizgili beyaz bir taş tahta üzerine 
yapılmalı, çocukları teşvik etmek için bir santimetre kareli defterlere kurşun kalemle yaptırılmalıdır. 
İlk yazı öğretiminde kareli defter kullanılmalıdır aksi takdirde çocuk karıştırır. Hazırlık 
uygulamalarından sonra asıl yazıya geçerken, daha geniş çizgili defterler kullanılır (Duru, 1915). 

Yazar, ilk önce yazma öğretimine çizgi alıştırmalarıyla başlar. Bu alıştırmaları çocukların 
sıkılmayacağı şekilde oyunlaştırıp, çocukların kolaylıkla günlük hayatta karşılaşabileceği nesnelere 
benzeterek verir (ay, at nalı, tarak dişler, kaz) (benzetmeler için bkz.ek.1) . Örneğin elif harfi1 uzun ve 
kısa askerler olarak I ı I ı I ı I ı I ı şeklinde çizdirilir. 

En son yayınlanan çalışmalara göre yazı öğretimi için kalem ve defter tutmanın 
öğretilmesinden sonra, öğrencilere önce sayfa üzerinde serbest çizgiler çizdirilmeli daha sonra 
tekniğine uygun olarak hazırlanmış alıştırmalar üzerindeki çalışmalarla yazının yaptırılması gerektiği 
belirtilmektedir (Bilir, 2005). Bu açıdan “Çocuk Bahçesi Rehberindeki” yazma çalışmalarının son 
yapılan çalışmalarla paralellik gösterdiği görülmektedir. 

 Bu kitapta bu iki bölümün dışında okul öncesi eğitim programlarındaki okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları kapsamında el alınan görsel algı genel kültür bilgisini destekleyen etkinliklerin de 
yer bulduğu görülmektedir.Cihet Tayini (Yön Tayini)bölümünde daha çok yön bulma, yukarı-aşağı, 
ileri-geri, sağa sola gibi kavramlar birebir gezilerle desteklenerek verilmektedir.Tarih-i Tabiye 

                                                           
1 Söz konusu olan alfabe Osmanlıca olup, harflerin yazım şekline ilişkin açıklamalar bu alfabeye göre 
yapılmıştır. 

Hazırlık bölümünde dört mevsim, tabiat ve doğanın gözlemlenip incelenmesine dair çalışma 
örneklerine geniş ölçüde yer verilmiştir.Hendese (Geometri) hazırlığı bölümünde hendese bilgisinin 
gözü ve başarıyı terbiye ettiği belirtilmektedir. Hendese etkinliklerinin, eşyanın şeklini, çizgilerini 
tanıtıp anlamlandırdığı, resim, okuma yazma yön ve hesap bilgileri için faydalı bilgiler olduğu 
açıklanmaktadır(Duru, 1915). Görüldüğü üzere kitapta ele alınan etkinliklerin hemen hemen hepsinin 
okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklemektedir. 

Cumhuriyet Dönemi Okul öncesi Eğitim Programları ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarında 
Okuma yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

 1932-1933 öğretim yılında resmi anaokullarında sadece 12 anaokulu öğretmeninin görev 
yaptığı bilinmektedir(Oğuzkan ve Oral, 2003). 1933 yılından sonra ise Türkiye’de resmi 
anaokullarının herhangi bir faaliyetine rastlamak mümkün olmamıştır. Mevcut olan anaokullarının 
tamamı özel Türk ve azınlık anaokullarıdır (Özgür, 1956). 

Bu özel okulların diğer okullar gibi uyguladığı resmi bir ders programı olmayıp bu 
müesseselerde uygulanan derslerin şahsiyetlerini tamamen kaybettikleri belirtilmektedir. 1952 yılına 
kadar da herhangi bir resmi program uygulanmamıştır (Özgür, 1956). Bu anaokulların ve çocuk 
yuvalarının günlük çalışma programları bize dönemin uygulamaları hususunda ışık tutmaktadır.  
Örneğin 1949 yılındaKurtuluş Çocuk Yuvasının üç günlük çalışma programında okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları incelenmiştir MEB, 1952): 

Bu okulun programın genel bir çerçevesi olamayıp yapılacak çalışmaların akış şeması 
verilmiştir. Bu akış şemasında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik ayrıca bir çalışma 
görülmemektedir fakat bu şemada dolaylı olarak okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında 
değerlendirilebilecek çalışmaları: Müzik saati (çocuklara birkaç müzik parçası dinletilir. Bir gün önce 
öğrenilen müzik parçalarının tekrarı)Kim şiir okumasını biliyor? Bir küçük şiir veya tekerleme 
öğretmek, müzik parçası ile birlikte el çırpma, bir gün evvel öğrenilen şarkıların tekrarı, şarkı bilen 
çocuklar şarkılarını söyletilmesi etkinlikleri gösterilebilir (MEB, 1952). Kum masası, kağıt, bebekler 
ve boncuklar çalışmaları adı altında yapılan çalışmalar da okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını 
desteklemektedir. 

Türkiye’de okul öncesi eğitim alanındaki gelişmelerin, uzun bir durgunluk döneminden sonra 
1950 yılından itibaren yeniden canlandığı görülmektedir.1950’den günümüze, çeşitli yıllarda 
düzenlenen okul öncesi eğitim programlarında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına değinilmiştir. 

1952 Anaokulları Eğitim Öğretim Programı:Bu programda okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 5-6 
Yaş grubuna mahsus faaliyetler kapsamında okuma hazırlığı, yazma hazırlığı şeklinde iki başlık 
altında ele alınmıştır. 

Okuma hazırlığı: Çocuklar, kartlarla yazılan isimlerini okumaya alışırlar. Yavaş, yavaş 
arkadaşlarının isimlerini de okumaya başlarlar. Muayyen bir masada sık sık tekrar edilen bir kelime 
tahtaya yazılıp okutulabilir. Sınıftaki eşyaların isimleri kartlara yazılıp ait olduğu eşyaya ilişik olarak 
bırakılır. Sonra bütün bu kelimelerle kısa okuma oyunları yapılabilir. Takvim, günlerle ayların 
isimlerinin okunmasının öğrenilmesinde faydalıdır. 

Yazma hazırlığı: Çocuklar, yazı hazırlığı çizgilerini çizer, kendi isimlerini arkadaşlarının 
isimlerini yazar, kalem kullanmaya alışırlar. 

Bu programda ele alınan müzik etkinliği kapsamında yapılan ritim, şarkı söyleme ve şarkı 
dinleme çalışmaları ile resim, kil çalışmaları, elişleri ve kum işleri gibi sanat çalışmları okuma 
yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir (MEB, 1952). 
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1981 Okul Öncesi Eğitim Programı:1981 yılında toplanan X. Milli Eğitim Şurasında, gelişen ve 
değişen sosyoekonomik şartlar karşısında, okul öncesi eğitimin normal eğitim sisteminin bir uzantısı 
durumuna getirilmesi, amaçların ve sistemin en alt kesimine bir anasınıfı programı eklenmesi 
kararlaştırılarak (var olan okul öncesi okul ve kurumlarını korumak ve geliştirmek kaydıyla) anasınıfı 
programlarının esasları belirlenmiştir (Meydan, 1990). Bu programda amaçlardan ziyade temel 
amaçlar belirlenmiştir. Hazırlanan anasınıfı programındaki okuma yazamaya hazırlık çalışmalarını 
destekleyen amaçlar şunlardır; 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, 
onları temel eğitime hazırlamak. 

2. Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı 
yaratmak. 

3. Çocuklara Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. 
4. El becerilerini ve zihin güçlerini çalıştırarak, taklit etme, soru sorma, dinleme, yanıt verme, 

yeteneklerini ve dikkatlerini geliştirerek oyun yoluyla sağlıklı bir kişilik kazanmalarına 
yardımcı olmak.  

1989 Okulöncesi Eğitim Programı:1989 Okulöncesi Eğitim Programı, 4 ve 5 yaş çocuklarının devam 
ettiği anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları için hazırlanmıştır.Program, hem uygulanması 
hem de geliştirilmesi bakımından esnek bir program özelliğine göre geliştirilmiş olup ilk defa program 
geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan okul öncesi eğitim programıdır (MEB, 1989). 

Program faaliyetleribölümünde günlük okul öncesi eğitim programlarında bulunması gereken 
faaliyetlerin neler olduğu açıklanmaktadır. Bu bölümde okuma yazmaya hazırlık etkinliği de ayrı bir 
başlık altında hazırlanmıştır. 

Okumaya Yazmaya Hazırlık Alıştırmaları:Okul öncesi faaliyetlerin çocukların gelişim amaçlarına 
ulaşmalarındaki etkileri, her etkinlik grubu açıklanırken ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu amaçlara 
ulaşılması çocukların ilkokula hazır hale gelmeleri açısından önemli ve gereklidir. Daha önce sözü 
edilen faaliyetlerin yanı sıra çocukların zihin gelişim amaçlarının hepsine ve psikomotor yönden; 
küçük kaslarını kullanabilme, dengeli hareket edebilme, beden koordinasyonunu sağlayabilme ve duyu 
organlarını kullanabilme etkinlikleri okuma – yazmaya hazırlık alıştırmaları kapsamında ele alınmıştır. 

 Amaçlarına ulaşabilmeleri için genellikle 60 aydan itibaren okuma – yazma hazırlık 
alıştırmaları yapmaları gerekmektedir. Bu alıştırmalar çocukların istenilen davranışları kazanmalarına 
yardımcı olmanın yanı sıra, onların okuma- yazmaya hazır olup olmadıkları hakkında fikir verebilir. 
Alıştırmalardaki resim ve şekillerin düzgün ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Alıştırmalar belli 
aralıklarla tekrarlanmak suretiyle çocukların gösterdikleri gelişmeler tespit edilmelidir. 

1994 Okul Öncesi Eğitim Programı:1994 yılında hazırlanan ve 2001-2002 eğitim – öğretim yılında 
son kez kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda hedefler, sağlıklı bir 
kişilik gelişimi olan bireyin yeterliliklerinden hareket edilerek belirlenen sekiz yeterlilik alanı dikkate 
alınarak saptanmıştır. Okuma yazma etkinliği de dahil olmak üzere hazırlanan planlarda bu hedeflere 
ulaşma amaç edinilmiştir. Belirlenmiş hedef ve hedef davranışları, öğrencilere kazandıracak konular, 
programda yer aldığı halde, programda yer almayan fakat çocukların ihtiyaç duyduğu, yakın çevreyle 
ilişkili farklı konular aracılığıyla da kazandırılabilir. Önemli olan, konunun bu bilgileri kazandıracak 
nitelikte araç olarak kullanılmasıdır (MEB, 1994). 

2002 Okul Öncesi Eğitim Programı:Bu programda okul öncesi eğitim programı;  “okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden 36-72 aylar arasındaki normal gelişim gösteren çocukların bilişsel, dil, 
psikomotor, sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması 
esas almaktadır” şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2003). 
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1981 Okul Öncesi Eğitim Programı:1981 yılında toplanan X. Milli Eğitim Şurasında, gelişen ve 
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1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, 
onları temel eğitime hazırlamak. 

2. Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı 
yaratmak. 

3. Çocuklara Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. 
4. El becerilerini ve zihin güçlerini çalıştırarak, taklit etme, soru sorma, dinleme, yanıt verme, 

yeteneklerini ve dikkatlerini geliştirerek oyun yoluyla sağlıklı bir kişilik kazanmalarına 
yardımcı olmak.  

1989 Okulöncesi Eğitim Programı:1989 Okulöncesi Eğitim Programı, 4 ve 5 yaş çocuklarının devam 
ettiği anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları için hazırlanmıştır.Program, hem uygulanması 
hem de geliştirilmesi bakımından esnek bir program özelliğine göre geliştirilmiş olup ilk defa program 
geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan okul öncesi eğitim programıdır (MEB, 1989). 

Program faaliyetleribölümünde günlük okul öncesi eğitim programlarında bulunması gereken 
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ulaşılması çocukların ilkokula hazır hale gelmeleri açısından önemli ve gereklidir. Daha önce sözü 
edilen faaliyetlerin yanı sıra çocukların zihin gelişim amaçlarının hepsine ve psikomotor yönden; 
küçük kaslarını kullanabilme, dengeli hareket edebilme, beden koordinasyonunu sağlayabilme ve duyu 
organlarını kullanabilme etkinlikleri okuma – yazmaya hazırlık alıştırmaları kapsamında ele alınmıştır. 

 Amaçlarına ulaşabilmeleri için genellikle 60 aydan itibaren okuma – yazma hazırlık 
alıştırmaları yapmaları gerekmektedir. Bu alıştırmalar çocukların istenilen davranışları kazanmalarına 
yardımcı olmanın yanı sıra, onların okuma- yazmaya hazır olup olmadıkları hakkında fikir verebilir. 
Alıştırmalardaki resim ve şekillerin düzgün ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Alıştırmalar belli 
aralıklarla tekrarlanmak suretiyle çocukların gösterdikleri gelişmeler tespit edilmelidir. 

1994 Okul Öncesi Eğitim Programı:1994 yılında hazırlanan ve 2001-2002 eğitim – öğretim yılında 
son kez kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda hedefler, sağlıklı bir 
kişilik gelişimi olan bireyin yeterliliklerinden hareket edilerek belirlenen sekiz yeterlilik alanı dikkate 
alınarak saptanmıştır. Okuma yazma etkinliği de dahil olmak üzere hazırlanan planlarda bu hedeflere 
ulaşma amaç edinilmiştir. Belirlenmiş hedef ve hedef davranışları, öğrencilere kazandıracak konular, 
programda yer aldığı halde, programda yer almayan fakat çocukların ihtiyaç duyduğu, yakın çevreyle 
ilişkili farklı konular aracılığıyla da kazandırılabilir. Önemli olan, konunun bu bilgileri kazandıracak 
nitelikte araç olarak kullanılmasıdır (MEB, 1994). 

2002 Okul Öncesi Eğitim Programı:Bu programda okul öncesi eğitim programı;  “okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden 36-72 aylar arasındaki normal gelişim gösteren çocukların bilişsel, dil, 
psikomotor, sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması 
esas almaktadır” şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2003). 

 Bu programa göre öğretmen, eğitimi planlarken ve uygularken bu programda yer alan 
hedeflerden uygun olanlarını seçmeli ya da gelişim gereksinimlerine göre ek hedefler oluşturulmalıdır. 
Bu programda eğitim durumları ayrı başlık altında verilmemiştir. Dolayısıyla okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarına da ayrıca değinilmediği görülmektedir. Programda verilen örnek “Eğitim Durumları” 
birkaç etkinliğin birleşmesinden oluşmaktadır. Öğretmen, programı hazırlarken birden fazla etkinliği 
bir araya getirerek seçtiği hedeflerin ışığında kendi içinde bütünlüğü olan “Eğitim Durumları” 
hazırlaması gerektiği belirtilmektedir. Örnek olarak verilen günlük planda okuma yazmaya hazırlık 
etkiliği de ele alınmıştır. Bu örnek aşağıda verilmiştir. 

Okuma- Yazmaya Hazırlık: 

Öğretmen, önceden yere serdiği büyük boyuttaki paket kağıdına büyük bir ağaç ve bu 
ağacın dallarının üzerinede kalemle çizilmiş çeşitli özelliklerdeki yaprak taslakları 
(sınırları noktalarla belirlenmiş ya da hatları tamamen çizilmiş değişik yaprak 
figürleri) hazırlar. Yanına kutularda bulunan değişik özelliklerdeki yaprakları, boya 
kalemlerini ve yapıştırıcılarını koyar.  

Öğretmen, çocuklara ağacın üzerindeki şekillerin neler olduğunu sorar. Çocuklardan 
“yaprak” cevabını aldıktan sonra, onlara kutularda karışık olarak bulunan 
yapraklardan renk ve şekilleri aynı olanları bir araya getirmelerini ister. 
Gerektiğinde çocuklara “Bunlar aynı renk mi, şekilleri nasıl?” gibi sorular sorarak 
rehberlik eder. Çocuklardan ağaç resminin üzerindeki yaprak taslaklarına bakarak 
kutulardaki aynı renk ve şekilde olan gerçek yaprakları bulamalarını ister. Bunları 
taslağın üzerine yapıştırabileceklerini ve boya kalemleri ile eksik kalan yerleri 
tamamlayabileceklerini söyler. 

İlkokuma ve yazma öğretimi çocuğun okula gelmeden önce, yani okulöncesi dönemde, hem 
biyolojik (olgunlaşma), hem bilişsel (ilkokuma ve yazma öğretiminin gerektirdiği düzeyde ön bilgi ve 
beceri), hem de duyuşsal(öğrenme istekliliği ve güdüsü) ön yeterliklere sahip bulunmasını gerekir. 
Örneğin; çocuk belli bir kas sinir gelişim gücü kazanmadan kalem tutma, belli bir beyin ve zihin 
gelişim ve olgunluğu kazanmadan da yazıları okuma ve onlardan anlam çıkarma başarısını 
gösteremez(Çelenk, 2008). Örnek de verilen etkinliklerin hemen hemen açıklanan bütün çalışmaları 
desteklediği görülmektedir. 

2006 Okul Öncesi Eğitim Programı:2002 okul öncesi eğitim programı uzmanlardan ve 
uygulamacılardan alınan geri bildirimlerin, çağdaş program geliştirme, gelişim-öğrenme kuramlarının, 
toplumun değişen eğitim gereksinimlerinin ve yeni ilköğretim programlarında benimsenen ilke, 
yaklaşım ve özelliklerin doğrultusunda gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılarak geliştirilmiştir 
(MEB, 2006).  Bu programda da amaç kazanımlar esastır. 

Bu programda okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim etkinlikleri; serbest zaman, Türkçe, 
oyun ve hareket, fen – matematik, okuma yazamaya hazırlık, drama, alan gezileri, sanat, müzik gibi 
etkinliklerdir (MEB, 2006). Görüldüğü üzere okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ayrı bir başlık 
altında açıklanmıştır. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:Okuma-yazmaya hazırlık çocukların ilköğretime 
geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri 
içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son 
aylara yoğunlaştırılmamalıdır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde çeşitli etkinliklerle 
gerçekleştirilmelidir. Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü 
oluşturmaktadır (MEB, 2006). 

• Görsel algılama çalışmaları 
- El-göz koordinasyonu 
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- Şekil-zemin ayırımı 
- Mekanda konum 
- Mekansal ilişkiler 

• İşitsel algı çalışmaları (fonolojik duyarlılık) 
- Dinleme 
- Konuşma 
- Sesleri ayırt etme 
- Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme 

• Dikkat ve bellek çalışmaları 
• Temel kavram çalışmaları 
• Problem çözme çalışmaları 
• El becerisi çalışmaları 
• Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları 
• Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları 

Görüldüğü üzere 2006 okul öncesi eğitim programında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 
ilköğretime hazırlık çalışmaları olarak genel ele alınmıştır. Çünkü ilköğretime hazırlık; çocuğun okul 
öncesi eğitim kurumuna devam ettiği süre boyunca, tüm gelişim alanlarında eşit olarak desteklenerek 
ilköğretimde kendinden beklenen görevleri yerine getirebilecek olgunluk düzeyine ulaşmasıdır (Polat, 
2010). 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı:“36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi Programı” 
2006 yılında denenip geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Ulusal ve uluslararası alan 
araştırmaları, uygulamadan gelen geri bildirimler ve Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi 
çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak 2012-2013 yılında program 
geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu süreçte okul öncesi eğitimi veren bütün paydaş kurum ve 
kuruluşların da katkıları dikkate alınarak program geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır (MEB, 2013). 

 2013 Okul Öncesi Eğitim ProgramındaEtkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, 
Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen 
veya çocuklar tarafından yapılandırılmış/ yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde 
yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık 
havada da gerçekleştirmesi beklenmektedir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden 
fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler bireysel, 
küçük grup veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir. Görüldüğü üzere 2013 programında 
okuma- yazmaya hazırlık çalışmları ayrı bir başlık altında alınmıştır. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği: İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri 
gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak 
çalışmalar çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını 
kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi 
için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, ilkokula hazırlık çalışmaları genel anlayışın aksine, 
sadece okul öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan bir senelik 
çalışmalar değildir.  

Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul 
olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık 
çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk 
düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma veya yazma öğretmek amacını 
taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri 
yazdırmak da yoktur. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan 
kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı 
etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir. Okul öncesi eğitimde amaç, 
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araştırmaları, uygulamadan gelen geri bildirimler ve Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi 
çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak 2012-2013 yılında program 
geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu süreçte okul öncesi eğitimi veren bütün paydaş kurum ve 
kuruluşların da katkıları dikkate alınarak program geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır (MEB, 2013). 

 2013 Okul Öncesi Eğitim ProgramındaEtkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, 
Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen 
veya çocuklar tarafından yapılandırılmış/ yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde 
yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık 
havada da gerçekleştirmesi beklenmektedir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden 
fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler bireysel, 
küçük grup veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir. Görüldüğü üzere 2013 programında 
okuma- yazmaya hazırlık çalışmları ayrı bir başlık altında alınmıştır. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği: İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri 
gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak 
çalışmalar çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını 
kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi 
için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, ilkokula hazırlık çalışmaları genel anlayışın aksine, 
sadece okul öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan bir senelik 
çalışmalar değildir.  

Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul 
olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık 
çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk 
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taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri 
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heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. Son okul 
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1953 yılından günümüze MEB tarafından okul öncesi öğretmenleri için resmi olarak üç okul 
öncesi öğretmen kılavuz kitabı yayınladığı görülmektedir. Bu kitaplarda okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarının nasıl ele alındığı incelenmiştir. 

Anaokulları Kılavuzu (1969):İlk olarak Cumhuriyet döneminde, 1963 yılında Anaokulları Kılavuzu 
yayınlanmıştır. Bu kılavuz kitabı Bakanlıkça uygulanan anketler sonucunda ihtiyaca cevap verecek 
şekilde geliştirilerek 1969 yılında tekrar yayınlanmıştır (MEB, 1971). 

 Bu kitapta Anaokulunda Faaliyetler başlığı altında okul öncesinde okuma hazırlığına ayrıntılı 
bir şekilde değinilmiştir. 

Okumaya Hazırlık:Okul öncesi çocuğunu ilkokula hazırlamayı da amaç edinen bir kurum 
olarak anaokulu, bu bakımdan da çocuğu olgunlaştırmaya çalışır. Okuma hazırlığı doğrudan doğruya 
yazı üzerine de yapılamaz. İlkokulda bile doğrudan doğruya yazı ile okumaya başlanmamalıdır. 
Okumadan önce çocuğun konuşma dili, kelime hazinesi yaşına göre geliştirilmelidir. Anaokulu bunu, 
başlıca, serbest konuşmalar, masal ve hikaye anlatma, dramatizasyon; resimler üzerinde planlı 
konuşmalar ile sağlar. Okumadan önce çocuğun görme, işitme duyuları da keskinleştirilir, bu duyular 
vasıtasıyla çocuk, benzerlik ve farkları kolayca ayırt edecek duruma getirilir. Büyüklük, şekil, durum, 
sıra, aralık v.b. nitelikleri gözle ayırt etmek için resimler ve oyunlardan faydalanılır. Birbirine benzer 
sesleri ayırt etmek,her sesi doğru telaffuz etmek için grup oyunları, tekerleme ve basit manzumeler, 
şarkılar çocuğa yardım eder. Yine okuma öğrenmeden önce kaslar arasında rahat bir koordinasyonun 
geliştirilmiş olması lazımdır.  

Anaokulunun bütün faaliyetleri bu temel hazırlıkları sağlamaya yönelmiştir. Ancak altı yaş 
grubunu, yılın ikinci yarısında özellikle bu amaçla düzenlenmiş resimler üzerinde çalıştırmak, onların 
okuma hazırlıklarını tamamlaması bakımından olduğu kadar önceki oyunlara bir değişiklik ve ilerleme 
getirmesi bakımından da verimli olur. Bu faaliyetlerde en iyi sonuç, küçük gruplarda çalışılınca alınır. 
Dikkat süresi kısa olan bu çocuklar, küçük bir grupta dikkatleri dağılmadan faaliyete katılma fırsatı 
bulurlar.  

Bu devrede çocukların kelime hazinelerini ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için, onların 
kolayca anlayabilecekleri büyük resimler üzerinde konuşmalar yapılır. “Niçin?”, “Sonra ne olabilir?” 
,“Sen olsaydın ne yapardın?”gibi sorularla çocuk düşünmeye yöneltilir. 

İlkokula geçtikten sonra okumada zorluğa uğrayan çocuklardan bir kısmının soldan sağa göz 
hareketini kavrayamadıkları için zor duruma düştükleri görülmektedir. Özel şekilde hazırlanmış sıra 
resimler, çocuğun soldan sağa göz hareketine alışmasını sağlar. Ayrıca onun daha önce grup 
oyunlarında yaptığı üç boyutlu materyal ile şekil, büyüklük, renk, yön, cins farklarını ayırt etme 
alıştırmaları, bu defa iki boyutlu resimler üzerinde devam ettirilir. Böylece soyuta doğru bir adım daha 
atılmış olur. Çocuklar yazıya, başladıkları zaman hem harflerin şekillerini doğru çizmek, hem de 
satırları korumak gerektiğini düşünmezler. Bu sıra resimler çocukta satır, istif ve düzen kavramlarının 
uyandırılmasında da etkin bir rol oynar. Bu durum koordinasyon eksikliğinden de olabilir. El- göz 
koordinasyonu için noktalarla çizilmiş resimler kullanılır. Çocuklar kurşun kalem veya kalem boya ile 
bu noktalar üzerinden giderek ellerini kontrole alışırlar. 
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Bu çağ sayıların da öğrenilmeye başladığı bir dönemdir. Çocuk sayıların sırasında değişiklik 
yaparsa bu yanlışı düzeltmek için ısrar etmemelidir. Çocuk için sayı saymak başlangıçta bir 
tekerlemeden farksız değildir. Ancak eşyalar üzerinde sayma tecrübeleriyle sayılar, onun için yavaş 
yavaş bir anlam kazanır.Sayıların sırasını hatırlamaları için basit manzumeler veya kafiyeli 
tekerlemeler çocukları eğlendirerek onlara yardım eder. 

Yılın son ayında basit kelimeler kartlara yazılarak oyuncak veya eşyaların üzerine 
iliştirilebilir: Top, ev, kuş v.b. tabii bunları hatırlamaları çocuktan istenmez. İlgilenen çocuklar 
bunların ne olduğunu sorar. O zaman söylenmekle yetinilir. 

Anaokullarında çocukların şekillere anlam ve görev vermelerine bir başlangıç olmak üzere her 
çocuğa, onu ve eşyasını tanıtan bir resim vermek çok faydalıdır. Çocuklar farkına varmadan 
kendilerininkinden başka arkadaşlarının resimlerini de öğrenir, onu görünce arkadaşlarını hatırlayarak 
şekillerden anlamalara geçerler. İşte son ayda altı yaş çocuklarının resimleri altına bir de isimlerinin 
yazılması, onların dikkatlerini, yazı üzerine olumlu bir şekilde çekmeye yarar. Saat ve takvimde 
çocukların sayıları öğrenmeleri hususunda yardımcı olur. Bu çalışmalarda hiç acele etmeden 
ilerlemek, çocuğun ilkokula başarılı bir başlangıç yapması için imkan vereceği belirtilmiştir (MEB, 
1971). 

Görüldüğü üzere okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yapılması gereken çalışmaların 
büyük çoğunluğuna örnek teşkil edecek açıklamalara yer verildiği görülmektedir. 

Okulöncesi Öğretmen Klavuz Kitabı(1989):Bu klavuz 1989 okulöncesi eğitim programının 
uygulanmasında öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak etkinliklere ayrıca 
değinilmemiştir. Ünite ve günlük plan örneklerine yer verilmiştir. Bu kitapta ünite konusu Kümes 
Hayvanları olan bir planda okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına şöyle bir örnek verildiği 
görülmektedir. 

Okuma- yazmaya hazırlık alıştırmalarına geçmeden önce öğretmen sınıftaki sessizliği 
sağlar. Çocuklar rahat otururlar. Öğretmen kağıtlara çocukların isimlerini yazıp dağıtır. 
Gerekli açıklamayı yaptıktansonra çocuklara belli bir süre tanıyıp uygulamaya geçer. 
Uygulama sırasında çocuklara karışmamalıdır. Alıştırmalar bittikten sonra dosyalarında 
muhafaza edilmelidir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Öğretmen Klavuz Kitabı (2006): 

Bu öğretmen kılavuz kitabında öğretmenlere yol gösterecek, yaratıcılıklarını destekleyecek 
çeşitli yıllık plan, günlük palan ve gelişim alanlarına göre eğitim etkinlikleri örneklerine yer verildiği 
görülmektedir (MEB, 2006). Amaç ve kazanımlara ulaşmak için etkinliklerin araç olduğu 2006 Okul 
Öncesi Eğitim Programının uygulanmasına yardımcı olmak için gelişim alanlarının yanı sıra yaş 
gruplarına yönelik olarak da etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık olarak ayrıca 
başlıklar ele alınmamıştır. Belirtilen bir günlük planda okuma yazmaya hazırlık etkinliği şu şekilde ele 
alınmıştır; 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları: –SDA A8 :K2; BA A1 : K1,2; BA A2 :K 1,2; 
DA A4 : K 2,4 

• Bu etkinlikten sonra çocuklar, daha önceden ailelere bildirilerek okula getirilmesi 
istenen aile albümlerini incelerler. 

• Çocuklardan, albümlerde bulunan aile üyelerinin bebeklik, çocukluk, gençlik, 
yetişkinlik, ve yaşlılık durumlarını incelemeleri istenir. 

• Kişilerin, genç – yaşlı olma durumlarına, farklı yaşlardaki insanların 
ihtiyaçlarındaki farklılıklara, yapmaktan/dinlemekten hoşlandıkları ve 
hoşlanmadıkları durumlara dikkat çekilir.  



57Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Bu çağ sayıların da öğrenilmeye başladığı bir dönemdir. Çocuk sayıların sırasında değişiklik 
yaparsa bu yanlışı düzeltmek için ısrar etmemelidir. Çocuk için sayı saymak başlangıçta bir 
tekerlemeden farksız değildir. Ancak eşyalar üzerinde sayma tecrübeleriyle sayılar, onun için yavaş 
yavaş bir anlam kazanır.Sayıların sırasını hatırlamaları için basit manzumeler veya kafiyeli 
tekerlemeler çocukları eğlendirerek onlara yardım eder. 

Yılın son ayında basit kelimeler kartlara yazılarak oyuncak veya eşyaların üzerine 
iliştirilebilir: Top, ev, kuş v.b. tabii bunları hatırlamaları çocuktan istenmez. İlgilenen çocuklar 
bunların ne olduğunu sorar. O zaman söylenmekle yetinilir. 

Anaokullarında çocukların şekillere anlam ve görev vermelerine bir başlangıç olmak üzere her 
çocuğa, onu ve eşyasını tanıtan bir resim vermek çok faydalıdır. Çocuklar farkına varmadan 
kendilerininkinden başka arkadaşlarının resimlerini de öğrenir, onu görünce arkadaşlarını hatırlayarak 
şekillerden anlamalara geçerler. İşte son ayda altı yaş çocuklarının resimleri altına bir de isimlerinin 
yazılması, onların dikkatlerini, yazı üzerine olumlu bir şekilde çekmeye yarar. Saat ve takvimde 
çocukların sayıları öğrenmeleri hususunda yardımcı olur. Bu çalışmalarda hiç acele etmeden 
ilerlemek, çocuğun ilkokula başarılı bir başlangıç yapması için imkan vereceği belirtilmiştir (MEB, 
1971). 

Görüldüğü üzere okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yapılması gereken çalışmaların 
büyük çoğunluğuna örnek teşkil edecek açıklamalara yer verildiği görülmektedir. 

Okulöncesi Öğretmen Klavuz Kitabı(1989):Bu klavuz 1989 okulöncesi eğitim programının 
uygulanmasında öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak etkinliklere ayrıca 
değinilmemiştir. Ünite ve günlük plan örneklerine yer verilmiştir. Bu kitapta ünite konusu Kümes 
Hayvanları olan bir planda okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına şöyle bir örnek verildiği 
görülmektedir. 

Okuma- yazmaya hazırlık alıştırmalarına geçmeden önce öğretmen sınıftaki sessizliği 
sağlar. Çocuklar rahat otururlar. Öğretmen kağıtlara çocukların isimlerini yazıp dağıtır. 
Gerekli açıklamayı yaptıktansonra çocuklara belli bir süre tanıyıp uygulamaya geçer. 
Uygulama sırasında çocuklara karışmamalıdır. Alıştırmalar bittikten sonra dosyalarında 
muhafaza edilmelidir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Öğretmen Klavuz Kitabı (2006): 

Bu öğretmen kılavuz kitabında öğretmenlere yol gösterecek, yaratıcılıklarını destekleyecek 
çeşitli yıllık plan, günlük palan ve gelişim alanlarına göre eğitim etkinlikleri örneklerine yer verildiği 
görülmektedir (MEB, 2006). Amaç ve kazanımlara ulaşmak için etkinliklerin araç olduğu 2006 Okul 
Öncesi Eğitim Programının uygulanmasına yardımcı olmak için gelişim alanlarının yanı sıra yaş 
gruplarına yönelik olarak da etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık olarak ayrıca 
başlıklar ele alınmamıştır. Belirtilen bir günlük planda okuma yazmaya hazırlık etkinliği şu şekilde ele 
alınmıştır; 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları: –SDA A8 :K2; BA A1 : K1,2; BA A2 :K 1,2; 
DA A4 : K 2,4 

• Bu etkinlikten sonra çocuklar, daha önceden ailelere bildirilerek okula getirilmesi 
istenen aile albümlerini incelerler. 

• Çocuklardan, albümlerde bulunan aile üyelerinin bebeklik, çocukluk, gençlik, 
yetişkinlik, ve yaşlılık durumlarını incelemeleri istenir. 

• Kişilerin, genç – yaşlı olma durumlarına, farklı yaşlardaki insanların 
ihtiyaçlarındaki farklılıklara, yapmaktan/dinlemekten hoşlandıkları ve 
hoşlanmadıkları durumlara dikkat çekilir.  

Sonuç Ve Öneriler 

II. Meşrutiyetten günümüze kadar uygulanan okul öncesi eğitim programlarında ve öğretmen 
kılavuz kitaplarında okul öncesi eğitim kurumundan sonra ilköğretime geçileceği düşünülerek okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarına  yer verildiği görülmektedir. 

II. Meşrutiyet döneminde uygulanan Ana Mektep müfredatında okuma yazmaya hazırlıktan 
ziyade bütün etkinliklerle bir sonraki eğitim kurumuna hazırlık çalışmalarının yer aldığı 
görülmektedir. Fakat 1915 yılında yayınlanan programda elifba (alfabe)  öğretimi dikkati çekmektedir. 
Buradan okul öncesi eğitimde okuma yazma öğretimi de yapıldığı söylenebilir. 

İlk okul öncesi öğretmen kılavuz kitabı niteliğindeki “Çocuk Bahçesi Rehberi” kitabında yer 
alan okul öncesinde ses eğitiminin verilmesi ve benzer yöntemlerin günümüz eğitim sisteminde de 
kullanılması bu kitabın yüz yıl ileride kullanılabilecek şekilde hazırlandığını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca yazıya hazırlık çalışmalarında nesnelerle harflerin ilişkilendirilmesi o dönem çalışmaları için 
oldukça önemli bir gelişmedir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde 1923 yılından 1953 yılına kadar okul öncesi eğitim kurumlarının 
kapatılması okul öncesi eğitimdeki faaliyetlerinin de gelişimini etkilemiştir. Özel okullarda uygulanan 
programlarda yer alması gereken etkinlikler amacı dışında uygulandığı görülmektedir. 1952 
programına kadar okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik sistemli 
çalışmaların hazırlanmadığı görülmektedir. 

1952 programında ise okuma yazmaya hazırlıktan ziyade neredeyse okuma yazma öğretimine 
yönelik bir çalışma yönteminin tavsiye edildiği görülmektedir. Bu program 1981 yılına kadar 
uygulanmasına rağmen 1969 yılında yayınlanan Anaokulları kılavuzunda okuma yazmaya hazırlık 
çalışmaları bu programdan farklı olarak daha çok okuma yazmayahazırlığa  uygun olduğu 
görülmektedir.   

1989 yılındaki okul öncesi eğitim programından itibaren okul öncesi eğitim programları 
program geliştirme ilkelerine göre hazırladığı görülmektedir. Bu nedenle hazırlanan etkinlikler 
belirlenen gelişim alanlarına göre ele alınan amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği 
belirtilmektedir. Son iki programa bakıldığında okul öncesi eğitim programında neredeyse bütün 
eğitim etkinlikleri okuma yazma çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. Okuma yazma hazırlığından 
ziyade ilköğretime hazırlık çalışmaları 2006 ve 2013  okul öncesi eğitim programları için daha uygun 
düşmektedir. 

Okul öncesi eğitim programlarını geliştirme çalışmalarının en önemli sebeplerinden biri 
öğretmen uygulamaları ile programlar arasındaki farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu nedenle 
uzmanlar ve akademisyenler tarafından program değerlendirme çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. Eğitim denetçileri tarafından uygulama aksaklıkları takip edilmelidir. Bu amaçla bütün 
etkinliklerde öğretmenler uygun şekilde eğitilmeli değişen ilköğretim programlarının da paralelinde 
okuma yazmaya yönelik seminer ve  hizmet içi eğitim çalışmalarına öğretmenler alınmalıdır. 
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     Öz 

Çok eski bir geçmişi olan Türk edebiyatının dönemlerinin adlandırılmasında birtakım problemler 
vardır. Bu problemler bütün tarihî devreler için geçerlidir. Üstelik bu konuda çeşitli görüşler de ileri sürülmüştür. 
Yalnız bizim burada asıl konumuz, çeşitli şekillerde adlandırılan, 1850'den günümüze kadarki Türk edebiyatının, 
ürünlerini çok zengin ve bir o kadar da çeşitlenmiş bir şekilde gördüğümüz dönemidir. Bilindiği gibi bu dönem, 
çok değişken ve siyasetle iç içe olması yüzünden çok farklı şekillerde adlandırılmıştır. Halbuki bir konuyu 
anlamada en önemli giriş noktalarından birisi adlandırma ve kavramlaştırmadır. Herkesin kendine göre yaptığı 
adlandırma veya gruplandırma öğretimde içinden çıkılmaz sonuçlar doğurmaktadır. Bu adlandırmaları tenkit 
eden çalışmalar bile problemi çözememiştir. Çünkü hareket noktaları farklı olmuştur. Bazıları siyaseti, bazıları 
nesilleri hareket noktası olarak almışlardır. Bunun için öyle bir adlandırma yapmalıyız ki bütün devreyi bir 
bütünlük içinde kucaklasın. Elbette bu genel adlandırmanın alt başlıkları olacaktır. Bu alt başlıkları oluştururken 
kültür değişmeleri veya oluşumları mı, nesilleri mi,  siyaseti mi esas aldığımızı belirmeliyiz. Dolayısıyla alt 
başlıkları ona göre açmalıyız. Genel adlandırmada hem kültür değişmelerinden hem de siyasî değişmelerden 
uzak durulmalıdır. Bu, bizi, şartlandırır. Edebî eserleri böyle yorumlarsak kendimizi siyasî yorumlardan 
kurtaramayız. Bunun için çıkış noktamız doğrudan edebî eserler ve gelişmeler olmalıdır. Artık Türk kültür 
hayatının dolayısıyla edebiyatının değişmeye değil durulmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Bunu eserleri incelerken 
göstermeliyiz. Bilim olarak veya bilim adamı olarak konuya yaklaşmanın yolların belki böyle bulabiliriz diye 
düşünüyorum. Konu, bu çerçevede ele alınacak birer paragrafla, bu dönemle ilgili adlandırmaların isabetsizliği 
vurgulanacaktır. Ancak o zaman yeni bir adlandırmanın gerekliliği ortaya konulacak ve düşünülen adlandırma 
tartışmaya açılacaktır. 

    Anahtar Kelimeler: Yeni Türk edebiyatı, adlandırma, değerlendirme. 
 

Abstrac 

There are several issues in naming the periods of Turkish literature that has a very old history. These 
problems apply to all historical periods. Moreover, various ideas have been put forward in this regard. However, 
the main topic is the period which named in various ways and contains many forms of Turkish literature, 
products of which are so diverse and varied from 1850 to the present day. It is known that, this period is very 
differently named because it is very variable and politically intertwined. However, one of the most important 
entry points in a sense is naming and conceptualizing one. Everyone's own naming or grouping has inconclusive 
results in teaching. Even those studies that criticize these nomenclatures have not solved the problem. Because 
the movement points are different. Some have taken politics, others have taken generations as a point of action. 
It is needed to be named so it can embrace the whole period in unity. Of course, this naming will contain 
subheadings. When creating these sub-headings, it must be specified whether they arebased on cultural changes, 
cultural occurrences, generations or politics. So the subheadings need to be opened accordingly. In general 
terms, both cultural changes and political changes should be avoided. This will condition us. If we interpret 
literary works like this, we can not save ourselves from political interpretations. For this, our starting point 
should be directly literary works and developments. For today, not change but stabiliy is needed for Tukish 
culture life therefore its literature. We should show this while examining the works. I think maybe we can find 
ways to approach the subject as science or as a scientist. Through paragraphs to be covered in this framework, 
the lack of naming of this term will be emphasized. Only then will the necessity of a new naming be revealed 
and the proposed naming will be open to discussion. 

Keywords: New TurkishLiterature,naming,evaluation. 
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Çok eski bir geçmişi olan Türk edebiyatının dönemlerinin adlandırılmasında birtakım 
problemler vardır. Bu problemler bütün tarihî devreler için geçerlidir. Üstelik bu konuda çeşitli 
görüşler de ileri sürülmüştür. Birkaç tanesini hatırlayalım: “Divan Edebiyatı”, bildiğiniz gibi yanlış bir 
adlandırmadır. Çünkü bu edebiyat divandan ibaret değildir. Bu dönem edebiyatı ile ilgili bu ve benzeri 
adlandırmalar için Ömer Faruk Akün’ün Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Divan 
Edebiyatı” maddesine bakılabilir. (Akün: 1994, c. 9, 389 vd.) Bizegöre, “eski edebiyat”, “saray 
edebiyatı”, “Osmanlı edebiyatı” vb. adlandırmaların hepsi yanlıştır. Belki en doğrusu “Klasik Türk 
Edebiyatı”dır. Bu yanlışlardan biri de saz şiiri veya halk şiiri için kullanılan “La dinî edebiyat” tır. 
Bizce bu da yanlıştır. La dinî edebiyat denilen edebiyatta pek çok dinî unsur bulunmaktadır. Bizim 
burada asıl konumuz, çeşitli şekillerde adlandırılan, 1860'tan günümüze kadarki Türk edebiyatının, 
ürünlerini çok zengin ve bir o kadar da çeşitlenmiş bir şekilde gördüğümüz dönemidir. Bilindiği gibi 
bu dönem, çok değişken ve siyasetle iç içe olması yüzünden çok farklı şekillerde adlandırılmıştır. 
Halbuki bir konuyu anlamada en önemli giriş noktalarından birisi adlandırma ve kavramlaştırmadır.  

Biz bu adlandırmaları tek tek ele alacağız.  

Bu adlardan ilk kullanılanlardan biri “edebiyat-ı cedide” dir. Edebiyatın ne eskisi ne de yenisi 
olur, o gün için belki kısmen doğru olan bu kullanış sonradan kesinlikle kullanılmaması gerekir. Artık 
Şinasi de Abdülhak Hamit de eskimiştir. “Edebiyat-ı kadime”nin yanlışlığı gibi bu da yanlış ve 
sakattır.  

Bunlardan en yaygın olanı “Tanzimat Edebiyatı” tabiridir. Tanzimat Fermanı 1839’da ilan 
edildiği, bu ad altında gösterilen eserlerin 1860’tan sonra yazıldığı düşünülürse, bu tabirin tek doğru 
tarafı, “Tanzimat”ın yeniliğin ve yenileşmenin resmî adı olmasıdır. Bununla beraber sosyal ve siyasî 
hayattaki yenilik çok eskiden başlamıştı, bunun edebî ürünleri 1860’dan sonradır. Öte yandan ne 
Tanzimat Fermanının ne de Tanzimat’tan sonra sosyal hayatta görülen yeniliklerin hiçbirisinin 
edebiyatla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Üstelik bir süre sonra, yani Tanzimat diye adlandırılan 
edebiyat döneminde Mehmet Kaplan’ın adlandırmasıyla bir “Ara Nesil” gelecektir. Tanzimat yenilikse 
o dönemde eski tarzda devam edenleri, halk şairlerini hangi kategoriye koyacağız? 

Ömer Faruk Akün’ün, bu konuya ayırdığı makalesinde tespit ettiğine göre, “Tanzimat 
Edebiyatı” diye adlandırılan dönemin şahsiyetlerinin hiç birisi, hatta Servet-i Fünuncular bu ismi 
kullanmamışlardır. Onlar, “edebiyat-ı cedide” demişlerdir ki bunun da yanlış olduğunu yukarda 
söyledik. Belki o dönem için böyle mevzi bir adlandırma yapılabilirdi. Bu konuda “Tanzimat 
Edebiyatı” tabirinin yerine Akün’ün teklif ettiği,“Islahat devri edebiyatı”, “Batılılaşma devri 
edebiyatı”, “Yenileşme devri edebiyatı”, “Tanzimat devri edebiyatı”, “Tanzimat’tan sonraki edebiyat” 
isimlerinin hepsi sanki “Tanzimat edebiyatı” demek mecburiyetinde imişiz gibi bir yaklaşımdan 
kaynaklanmaktadır. Böyle bir anlayış ve yaklaşıma gerek yoktur.   

“Ara Nesil”, nesiller üzerinde çok duran Mehmet Kaplan’ın teklif ettiği bir isimdir. Yalnız bu,  
sonradan maksadı aşmış ve âdeta bir devreye ad olmuştur. “Ara Nesilde Tenkit” diye yapılan bir 
doktora çalışmasında Hacı İbrahim Efendi gibi, Hayret Efendi gibi Klâsik edebiyatın savunucuları da 
yer almıştır. “Ara Nesil”, anlamayı kolaylaştırmak için belki derslerde konulacak bir ara başlıktır. 
Öyleyse edebiyat tarihi görünümündeki eserlerde “Ara Nesil” başlığı gerçeği yansıtmaz. Değerli 
arkadaşlarımın yaptığı “Ara Nesil Şairi Menemenlizade Mehmet Tahir”, “Ara Nesil Şairi Mehmet 
Celal” tezlerinin adlandırması sağlıklı değildir. Hele Ara Nasıl Edebiyatı diye kitap yazmak hiç de 
doğru değildir. 

“Servet-i Fünun”, bir derginin sadece 1896-1901 yılları arasındaki sayılarını, ay ve sayılarına 
gerek görmüyorum, bir edebiyatın adı olarak almak edebiyat tarihi metodolojisine aykırıdır. Dergi 
önce de vardır, sonra da devam etmiştir.Elbette bu adla adlandırılanların veya anılan tarihler arasında 
dergide toplanıp edebî ürünlerini neşredenlerinortak özellikleri vardır. Ama Mehmet Emin Yurdakul 
da aynı dönemde aynı dergide şiirler neşretmiştir. Bir milletin edebiyatında böyle dairelerin olması son 
derece tabiîdir. Servet-i Fünun’un karşısındaki şahsiyetlere “mutavassıtîn” dedik ama tutmadı. 
Biliyorsunuz “Dekadanlık” tartışması dönemin şair ve yazarlarını ikiye bölmüştür. Yeni tarzda 
yazanlar bile Servet-i Fünun’u kabul etmemiştir. Bir Muallim Naci’yi, bir Müstecabîzade İsmet’i hatta 
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hayattaki yenilik çok eskiden başlamıştı, bunun edebî ürünleri 1860’dan sonradır. Öte yandan ne 
Tanzimat Fermanının ne de Tanzimat’tan sonra sosyal hayatta görülen yeniliklerin hiçbirisinin 
edebiyatla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Üstelik bir süre sonra, yani Tanzimat diye adlandırılan 
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söyledik. Belki o dönem için böyle mevzi bir adlandırma yapılabilirdi. Bu konuda “Tanzimat 
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“Ara Nesil”, nesiller üzerinde çok duran Mehmet Kaplan’ın teklif ettiği bir isimdir. Yalnız bu,  
sonradan maksadı aşmış ve âdeta bir devreye ad olmuştur. “Ara Nesilde Tenkit” diye yapılan bir 
doktora çalışmasında Hacı İbrahim Efendi gibi, Hayret Efendi gibi Klâsik edebiyatın savunucuları da 
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gerek görmüyorum, bir edebiyatın adı olarak almak edebiyat tarihi metodolojisine aykırıdır. Dergi 
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derece tabiîdir. Servet-i Fünun’un karşısındaki şahsiyetlere “mutavassıtîn” dedik ama tutmadı. 
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yazanlar bile Servet-i Fünun’u kabul etmemiştir. Bir Muallim Naci’yi, bir Müstecabîzade İsmet’i hatta 

bir Ahmet Rasim’i nereye koyacağız? Elbette o dönemde yani 1896-1901 arasında edebî faaliyette 
bulunmuş başka adlar da vardır. 

“Fecr-i Âti”, adı ile bir araya gelen gençler bir de beyanname neşretmişlerdir. Edebiyat tarihi 
gibi algılanan bazı kitaplarda bunlara roman, tenkit, tiyatro bahisleri açılır. Bu konuda müstakil bir 
kitap da vardır. Ama gerçekten konuya biraz yaklaşınca ilk beyanname sahibi olmalarının dışında 
hiçbir ortak özellikleri yoktur. Hatta Ahmet Haşim’den başka şair de yoktur. Ahmet Haşim’i de Fecr-i 
Âti şairi olarak düşünmek veya “Fecr-i Âti”nin içine hapsetmek haksızlık olur. Üstelik beyanname de 
tam, salt bir edebiyat beyannamesi değildir. 

“Millî Edebiyat”, biliyorsunuz ki bu ad da çok tartışılmıştır. Haklı olarak ondan önceki edebiyat 
millî değil miydi sorusu sorulmuştur. Üstelik “millî edebiyat”ı belli bir devreye hapsetmek büyük bir 
haksızlıktır. Esasen bu adlandırma ve anlayışı ortaya atanların görüşleri düşünülürse günümüze kadar 
devam eden bir millî edebiyat vardır.Üstelik Türk kültür hayatında edebiyat meselelerinin ele alındığı 
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“Birinci Yeni”, eğer bu bir yenilikse o zaman en azından dördüncü yenilik olmalıdır. 
Dolayısıyla “İkinci Yeni” de sağlıklı bir adlandırma değildir. 

Bütün bunlar, descriptive adlandırmalardır, dolayısıyla tanımladıklarının dışındakileri dışarda 
bırakırlar. Bu bakımdan da kucaklayıcı değillerdir. Öte yandan bu adlandırmalar hep siyasîdir. Belki 
bunda, Şinasi ve Namık Kemal’in edebiyatla siyaseti birleştirmelerinin daha doğru bir ifade ile 
edebiyatın muhtevasını siyasetle zenginleştirmelerinin büyük etkisi vardır. Nitekim onlardan sonra 
hemen bütün şair ve yazarlarımızın bir iki istisna ile hepsi eserlerinde hep siyasete yer vermişlerdir. 
Bu durum, adlandırmada da kendini göstermiştir. 

 Konular birtakım alt başlıklarla izah edilmektedir fakat buna girmeyeceğim, roman ve tiyatro 
konularına hiç geçmeyeceğim. 

Belki Tanpınar takip edilerek XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı denilebilirdi. XIX. Yüzyıl Türk 
Edebiyatı, XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı.Alt başlıkların ayrıntısına girmek yeni bir yazıyı gerektirir. 
Esasen bazı konulara dikkati çekmiş olduk. Bu kadarla iktifa edeceğim. 
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  Öz 

Cemil Meriç (1916-1987), yakın tarihimizde Türk düşünce hayatına yön veren, kendisinden sonraki 
birçok akademisyen ve araştırmacının çalışmalarına kaynaklık etmiş, Türk modernleşmesi üzerine engin bir 
dikkat ve derinlikli bir bakış açısı geliştirmeye çalışmış, kendi sözleriyle “mütecessis bir fikir işçisi” olarak Türk 
sosyal bilimlerine damgasını vurmuştur. Mağaradakiler (1978) adlı eserinde yazar, ağırlıklı olarak “münevver-
aydın-entelektüel” kavramlarından söz eder. Bu bildirinin amacı, söz konusu eserde Cemil Meriç’in bu 
kavramlara ilişkin yaklaşımını ortaya çıkarmaktır. Bu noktada, Mağaradakiler; Cemil Meriç’in Türk aydınının 
özgül açmazlarını, çelişkilerini, gelişim basamaklarını, cahillikten bilgeliğe giden yolda geçirebileceği olumsuz 
koşulları ve aydınlanma biçimlerini heyecanlı, meraklı, bazen öfkeli ama en çok da samimi bir anlatım tarzıyla 
ortaya koyduğu şeffaf bir çalışmasıdır. Cemil Meriç’in Mağaradakiler’de aydın problematiği olarak ortaya 
koyduğu temel ileti, kendine ait olanı görmezden gelerek hatta kendine ait olanın ne olduğunun bazen farkına 
bile varmayarak, ithal düşünce ve medeniyet anlayışlarına yönelmek algısı ve olgusuyla doğru orantılı 
tespitlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Düşünce, münevver, aydın, entelektüel, mağaradakiler. 
 

       Abstract 

Cemil Meriç (1916-1987), “a worker of thought” in his own words, is a central figure in Turkish social 
sciences who gave significant direction to the Turkish system of thought and acted both as a source and 
inspiration to his successors, especially through the profound and attentive perspective he tried to develop on 
Turkish modernization. “Münevver-aydın-entelektüel” are three concept upon which he particularly urges in his 
work “Mağaradakiler”. The concern of this paper is to reveal how Cemil Meriç approaches to and 
operationalizes these concepts. Mağaradakiler is a transparent work in which Cemil Meriç sincerely discusses 
the various aspects of the Turkish intellectual, including but not limited to the unique impasses he bears, his 
contradictions, dilemmas, the stages of his development, the hardships he encounters in his transition from 
ignorance to wisdom and the forms of his enlightenment. The narrative put forth by Cemil Meriç in this work 
posits the tendency to turn a blind eye to one’s own values, to even be unaware of them and to orient oneself 
towards imported understandings of thought and civilization as the problems of the Turkish intellectual; and in 
that, it is of central significance. 

Keywords: Thought, intellectual, munevver, aydin, entelektuel, magaradakiler. 
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Cemil Meriç’in Okuma Evrenine Dair 

 “Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok…” 

Cemil Meriç 

Cemil Meriç (1916-1987)1  Fransızca ve Arapçaya dair dikkatinin yanında, çocukluğunu ve 
ilkokul dönemlerini geçirdiği manda altındaki Hatay-İskenderun’da yaşadığı zamanların siyasal 
hassasiyetine tanık olur. Büchner’in materyalist felsefeden söz eden Madde ve Kuvvet’i, onu en çok 
etkileyen kitaptır (Alkan, 1993: 21). Düşünce evreninin kapılarını aralarken ilk basamakta 
materyalizmden beslenir. Engels ve Marx okumaları yapar; Anti Duhring ile Das Kapital’den Bu 
Ülke’de söz ederken bu iki eserle birlikte kafasındaki sorulara cevaplar bulacağı ümidine dair 
yorumları vardır (Meriç, 1985: 32). Merakının peşinden giderken gerçeği arama yolundaki umudu 
üslubundaki heyecandan anlaşılır. 

Fransız edebiyatını sevdiğini kabul eder ve Balzac’tan çeviriler yapar. Victor Hugo’nun 
Hernani’si üzerine dikkat kesilir, çeviri denemeleri yapar, aydınlanma felsefecilerinden Voltaire’i 
inceler; Rus edebiyatından ise kendi deyimiyle en çok “Dosto” onu etkiler. Batılı kaynakların düşünce 
dünyasında yarattığı etkiyi anlatmak için isimleri sıralamaya başlar: Paul Bourget, Taine, Rousseau, 
Nietzsche, Hegel, Quinet, Michelet, Schure…(Meriç, 1985: 42).  

Batı düşünce hayatı içinde bu isimlerle yarenlik ederken, Doğu’nun büyük üstadı İbn 
Haldun’unu da kaynakları arasında göstermekten geri kalmaz. Cemil Meriç’in kendini geliştirmeye ve 
ufkunu genişletmeye başladığı anda çıkış noktasının çoğunluğunu oluşturan kaynaklar, Batılı 
yazarlardır. 

Düşünce evrenini etkileyen isimlerden ve kaynaklardan en çok, Bu Ülke’de söz eder. Yerli 
kaynaklardan da beslenen bir yöne sahiptir. Divan şiirlerini okuduğunu, Ahmet Mithat Efendi’nin 
yayınlarını takip ettiğini kaydetmiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin ufuk açıcı mahiyetteki çalışmaları 
sayesinde kendisini geliştirdiğini şu sözlerle dile getirir: “Ahmet Midhat fakülte değil, üniversite… Ben 
onun çocuğuyum…” (Meriç, 1985: 32).  Bir Dünyanın Eşiğinde adını verdiği eserindeyse, Cemil 
Meriç, Hint edebiyatını keşfini ve önemini anlatmıştır. Kültürün sadece Batı’dan öğrenileceği 
önyargısına, ön kabulüne karşı okurunu oldukça yetkin ve ikna edici malzemelerle karşılar.  

Cemil Meriç’in düşünce dünyasında onun düşünce yazılarından da anlaşıldığı üzere, 
çoğunluğunu Batılı kaynakların oluşturduğu bir eğilim söz konusudur. Klasik şiir ve Ahmet Mithat 
Efendi okumaları Cemil Meriç’in yerli, İbn Haldun ve Hint edebiyatını tanıması ise onun Doğulu 
kaynaklarını oluşturur. Bu düşünce serüveninin getirisi olarak Cemil Meriç’in zihninde oryantalizme 
dair önemli farkındalıklar ve kanıtlar yer alacaktır. 

                                                           
1 1916’da Reyhanlı’da doğar. Çocukluğu, Hatay-İskenderun hattında Osmanlı’nın Balkan Savaşı ardından gücünün sarsıldığı 
karmaşık siyasi ortama tanıklık eder. Öyle ki Reyhanlı, Fransızların mandası altında olduğundan oldukça hareketlidir. Lise 
yılları Pertevniyal’de, İstanbul’da geçer. Liseden mezun olamadan İskenderun’a döner ve ilkokul öğretmenliği, reis 
muavinliği, sekreterlik, kâtiplik gibi görevlerde bulunur. Bir dönem, “Hatay’ın bütünlüğü”ne yönelik şüpheli bulunur;  bu 
yüzden iki ay kadar süreyle yargılanarak en sonunda beraat eder. İstanbul’a öğrenci olarak tekrar döndüğü zaman, Yabancı 
Diller Okulu’na kaydolur. Fransa’ya burslu öğrenci olarak gönderileceği sırada, Birinci Dünya Savaşı çıkar ve bu planından 
vazgeçmek zorunda kalır. Elazığ’da mecburi öğretmenlik görevini üstlenmek üzere yola koyulur. Burada evlenen Cemil 
Meriç, gözlerindeki ileri miyobun etkisiyle askerlikten muaf tutulacaktır. Yurt, Dünya, Yücel, Gün ve Amaç gibi dergilerde 
yazıları yayımlanır; Balzac’tan da roman çevirilerine başlamıştır. Artık iki çocuklu bir baba olan Cemil Meriç, 1945 yılının 
sonlarına doğru İstanbul Üniversitesi’nde Fransızca okutmanı olur. Yirminci Asır dergisine yazmaya başlar. Victor Hugo’nun 
Hernani metnini Türkçeye Cemil Meriç kazandırmıştır. Fransızca öğretmenliği ile okutmanlığı bir arada yürütür. Birinci 
Dünya Savaşı yüzünden; gören gözlerle gidemediği Paris’e, bu kez görmekte zorlanan gözlerinin tedavisi için gider. Ancak 
tedavi olumsuz şekilde sonuçlanır. Uzun yıllar görme yetisi olmaksızın bıkmadan okur, araştırır ve yazar. 1987 yılının 
Haziran ayında, beyin kanamasından ötürü geçirdiği felcin etkisindeyken yaşama veda eder. Eserleri; Bir Dünyanın Eşiğinde 
(1964), Bir Facianın Hikayesi (1981), Bu Ülke (1974), Işık Doğudan Gelir (1984), Kırk Ambar (1998), Kültürden İrfana 
(1985), Mağaradakiler (1997), Saint-Simon (1967), Umrandan Uygarlığa (1974). 
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muavinliği, sekreterlik, kâtiplik gibi görevlerde bulunur. Bir dönem, “Hatay’ın bütünlüğü”ne yönelik şüpheli bulunur;  bu 
yüzden iki ay kadar süreyle yargılanarak en sonunda beraat eder. İstanbul’a öğrenci olarak tekrar döndüğü zaman, Yabancı 
Diller Okulu’na kaydolur. Fransa’ya burslu öğrenci olarak gönderileceği sırada, Birinci Dünya Savaşı çıkar ve bu planından 
vazgeçmek zorunda kalır. Elazığ’da mecburi öğretmenlik görevini üstlenmek üzere yola koyulur. Burada evlenen Cemil 
Meriç, gözlerindeki ileri miyobun etkisiyle askerlikten muaf tutulacaktır. Yurt, Dünya, Yücel, Gün ve Amaç gibi dergilerde 
yazıları yayımlanır; Balzac’tan da roman çevirilerine başlamıştır. Artık iki çocuklu bir baba olan Cemil Meriç, 1945 yılının 
sonlarına doğru İstanbul Üniversitesi’nde Fransızca okutmanı olur. Yirminci Asır dergisine yazmaya başlar. Victor Hugo’nun 
Hernani metnini Türkçeye Cemil Meriç kazandırmıştır. Fransızca öğretmenliği ile okutmanlığı bir arada yürütür. Birinci 
Dünya Savaşı yüzünden; gören gözlerle gidemediği Paris’e, bu kez görmekte zorlanan gözlerinin tedavisi için gider. Ancak 
tedavi olumsuz şekilde sonuçlanır. Uzun yıllar görme yetisi olmaksızın bıkmadan okur, araştırır ve yazar. 1987 yılının 
Haziran ayında, beyin kanamasından ötürü geçirdiği felcin etkisindeyken yaşama veda eder. Eserleri; Bir Dünyanın Eşiğinde 
(1964), Bir Facianın Hikayesi (1981), Bu Ülke (1974), Işık Doğudan Gelir (1984), Kırk Ambar (1998), Kültürden İrfana 
(1985), Mağaradakiler (1997), Saint-Simon (1967), Umrandan Uygarlığa (1974). 

 

Aydın-Entelektüel-Münevver Kavramları: Dalgalanan Sular İçinde Münzevi Bir Fikir 
İşçisinin Arayışları 

Mağaradakiler, aydın-entelektüel-münevver kavramlarından çoğunlukla söz ettiği 1997’de 
basılan eserinin adıdır. Cemil Meriç, eserine başlamadan önce, giriş bölümüne eserin önemini ortaya 
koyan iki sayfalık bir metin koyar; bu metin, Platon’un Devlet’inde yer alan mağara metaforunu 
anlattığı metindir. Batı’daki adıyla Platon demez mağara metaforunun yazarına… Doğu’da tanınan 
haliyle “Eflatun” diye not düşer (Meriç, 2011: 11-12). Söz konusu metin Meriç tarafından, kendi 
çalışmasına tesadüfen yer almamıştır. Platon’un yazısında söz ettiği mağara, bir hapistir. İçinde zihin 
mahkûmlarını bulunduran bir hapis… Bu mahkûmlar, Cemil Meriç’e göre, başlangıçtan beri düşünce 
özgürlüğüne ulaşması engellenen ya da ulaşmayı başaramamış; farkındalığa varamamış aydınlardır: 
“Çocukluktan beri zincire vurulmuş hepsi; ne yerlerinden kıpırdamaları, ne başlarını çevirmeleri 
kabil, yalnız karşılarını görüyorlar” (Meriç, 2011: 11). Verili bilginin ışığında sadece önüne gelenle, 
onlara sunulanla oyalanan bu bir takım “gölgeler”; düşünce felcine uğramış, özgür düşünme nedir 
bilmeyen, kurulmuş bir saat gibi işleyen ve makineleşen aydının tarifidir. Metnin ilerleyen 
kısımlarında mağaradaki akıl tutulmasına uğramış aydın, yavaş yavaş karanlıklardan kurtulup da 
aydınlığa ulaşmaya başladığı zaman, gerçekten düşünmeye de başlar. Gölgelerden akislere, akislerden 
de güneşe doğru evrilen bir aydınlanma sürecinde, bulunduğu konumun vahametini anlar. Mağaradaki 
gölgelerin yaratıcısının Güneş olduğunu fark eden, bilen aydın için artık gerçek bambaşka bir hal alır. 
Öz eleştiri yapar, yanlışlığını ve cehaletini fark eder. Bununla yüzleşmesi lazım gelir ve yüzleşir… 
Ardında kalan arkadaşlarına üzülür. Aydınlanmasının ne kadar kıymetli olduğunu anlar. Bu, onun için 
gerçek zenginliktir. Kendi aydınlanmasını mağaradaki arkadaşlarına açıklayacak olsa, arkadaşlarının 
onu dinlemeyecek, anlayamayacak olmasına yönelik bir önyargısı da vardır: “Dostlarına hakikatı 
söylese dinlerler mi onu? Ağzını açar açmaz alay ederler: Sen dışarıda gözlerini kaybetmişsin, 
arkadaş. Saçmalıyorsun. Biz yerimizden çok memnunuz. Bizi dışarı çıkmağa zorlayacakların vay 
haline…” (Meriç, 2011: 12). Mağaradakiler’de anlatmak istediklerinin alt metnini Cemil Meriç, 
Devlet’ten aldığı bu kısımlar ile kendi metnine girişmeden önce okuyucuya duyumsatmaya çalışır. 

Ona göre aydın, entelektüel ve münevver sözcüklerinin ifade ettiği anlam evrenine dair yapılan 
yorumlar çeşitlilik gösterir. Söz konusu kavramlar çok kısaca,“ait olduğu sosyal çevreye söyleyeceği 
ve aktaracağı bir şeyleri olan biri”, “kentsoylu”, “toplumun merkezinde yer alan” (Vergin, 2006: 11-
12) olarak düşünülebilir.  

Eser, iki ana bölümden oluşur: “Mağaranın Dışı” ve “Mağaradakiler”. Cemil Meriç’in aydın, 
entelektüel ve münevver kavramlarını enine boyuna tartıştığı bölüm bu iki ana bölümdür. “Mağaranın 
Dışı” adını verdiği bölümde, entelektüel kime denir ve tarifi nasıldır gibi sorular üzerinden kavramın 
tanımına yorum getirir. Entelektüel sözcüğünün anlamının kültürel farklılıklara göre şekillendiğinden 
söz eder. Entelektüel üzerine getirilmeye çalışılan bütün tariflerin aşağı yukarı belirli önyargılar 
etrafında şekillenerek vücut bulduğunu kaydeder. Kavramın köken bilgisi ve tarihi gelişim 
süreçlerinden söz eder. İdeolojik bir yaklaşım biçimi geliştirerek; sağ entelektüel ve sol entelektüel 
olmak üzere iki farklı entelektüel tipini ele alır.  

Sol entelektüel eleştirisini yaparken Cemil Meriç’in göstermek istediği aydın tipi Kadro aydın 
tipidir. Onun karşı olduğu özellik, “devlet tarafından kapılan aydınların kurumsallaşmaları yahut da 
kurumsallaşarak devlet tarafından kendilerini kaptırılmaya bırakmaları ve Kemalizm’den 
evrenselleşen bir ideoloji ortaya atmaları”dır (Akay, 2006: 38). 

Cemil Meriç eserinin başlarında, Dreyfus davasına değinir ve bu davada Zola’nın takındığı 
tavrın, entelektüelin o güne kadar gelen anlamını kökten değiştirdiğinden söz eder. Entelektüel, Zola 
ile birlikte artık “yazı veya söz aracılığıyla toplumun şuurlanmasına yardım eden kişi” (Meriç, 2011: 
16) dir. Dreyfus’un davasının entelektüel sözcüğüne yüklediği anlam bu kadarla da kalmaz. “Kelime 
sol’un bayrağıdır artık” (Meriç, 2011: 16). 

Dreyfus davasında Zola’nın da sol entelektüellerin de mahkemenin aslında orduyla işbirliği 
içinde olan yargının düzeneği olduğu fikri hâkimdir. Bu sebeple, sağ entelektüeller Meriç’e göre ordu-
yargı ikilisine karşı gelme küstahlığını gösteren entelektüellere her zaman şüphe ile bakacaktır. Sağa 
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göre entelektüel düşünmeli, doğrunun peşinde olmalı, nesnel bilgiden ödün vermemelidir. Kurumlara 
karşı mesafeli olmalı ve tutkularının esiri halinde karar vermemelidir. Bağımsız bir zihin, berrak bir 
düşünce yapısı gerekir. Burada, Cemil Meriç’in sağa göre entelektüel tanımlamasına girişirken 
dikkatinden kaçırmadığı önemli bir ayrıntı vardır: “(…) gelişmemiş bir ülkede her diplomalı, 
entelektüel” (Meriç, 2011: 16) ifadesi onun entelektüelin tarifini ararken ulaşmaya çalıştığı nesnelliği 
temsil eder. Schumpeter ve Shills gibi düşünürlerin entelektüel tanımlamalarına çokça yer verir.  

Cemil Meriç, sol entelektüel tanımlamalarına doğru yol alırken çıkış noktası olarak kendisine 
Gramsci’yi seçer (Meriç, 2011: 19). Ona göre entelektüelin yetiştiği çevrenin bir parçası olduğunu ve 
kapitalizmin kendi entelektüelini yarattığını ifade eder. Burada sağ entelektüelin bakış açısıyla 
arasındaki farkı sol entelektüelin üretime doğrudan katılamayacağına dair çizdiği dikkatle dile getirir. 
Fikir işçisi ve gerçek entelektüel ayrımı vardır. Paul Baran’ın “entelektüel doğruyu söyler; entelektüel 
cesurdur, yani bir araştırmayı sonuna kadar götürür” sözlerinden yola çıkarak solun entelektüele 
bakış açısının topluma yön verici ve rasyonel düzenin bekçisi olduğu yönünde bir tanımlama getirir.  

Cemil Meriç sola göre entelektüel tanımlamalarını verirken varoluşçuların ortaya koyduğu 
anlayışı belirsiz ve tutarsız bulmuştur. Çalışan sınıf varoluşçulara göre entelektüel ile işbirliği içinde 
olması gereken sınıftır. Cemil Meriç’in burada eleştirdiği, entelektüelin hangi sınıfın yanında ne 
amaçla yer alırsa alsın bir entelektüelin sadece devinim içindeki gerçeğin peşinde olması gerektiği 
konusudur (Meriç, 2011: 20). 

Sağ ve sol entelektüel tanımlamalarından sonra kendisinin de içinde bulunduğu Türk 
aydınlarının getirdiği tanımlamalara göz atar. Ziya Gökalp, Mustafa Şekip, Kazım İsmail, Mümtaz 
Turhan, Toker Dereli gibi isimlerin çalışmalarından aydın tanımlamaları örnekleri verir. Ziya 
Gökalp’in aydın tanımlamasına göre yüksek tahsil görmek ve halktan kopmak bir dezavantajdır ve 
Gökalp bu bağlamda, aydının halka doğru gitmesini savunur. Cemil Meriç’e göre bu tanım, Batı’da 
geçerliliği olmayan bir tanımdır (Meriç, 2011: 20-21).  

Mustafa Şekip’i aydına mütefekkir manasına gelen bir anlam yüklediği için eleştirir. Çünkü 
Cemil Meriç’e göre mütefekkir bir entelektüeldir ama entelektüel mütefekkir olmayabilir. Ona göre 
nesnel gerçeklerle uğraşanlar mütefekkir olabilirler (Meriç, 2011: 21). 

Milli Mecmua’nın 1927 tarihli birinci sayısında yer alan bir münevver tanımına göre 
münevverin kendi milletinin büyük klasiklerinin asıl metinlerinden okunması gerekmektedir. Cemil 
Meriç bu tanımlamayı da eleştirir. Kendi milletinin klasiklerini bir münevverin bir başka dilden 
okuyabilmesi ihtimalinin saçmalığını vurgular (Meriç, 2011: 21). Kazım İsmail’in dünya meselelerine 
eğilen ve gözünü kulağını olup bitenlere açık bulundurması gereken aydın tarifini de eleştiren Cemil 
Meriç, ülkesine eğilen aydının konumunun ne olacağını sorar ve olup bitenlere dikkat kesildikten 
sonra kazanılanları topluma nasıl aktaracağı konusunda tanımı yetersiz bulur (Meriç, 2011: 22). 
Mümtaz Turhan’ın tarifinin ise sadece uzman anlamına geldiğini ve olaylar karşısında aydın kişisinin 
nasıl bir tavır takınacağını bilmediğini dile getirir (Meriç, 2011: 22). Bütün bu tarifleri tek taraflı ve 
kısıtlı bulur. Cemil Meriç’e göre aydın tarifini bütünlüklü açıdan en iyi açıklayanlardan birisi Toker 
Dereli’nin tarifidir: Entelektüeller, somut olayların üstüne yükselebilip soyut kademede düşünebilen, 
toplumun temel yapısı, meseleleri ve değerleriyle meşgul olup başlıca sosyal, ekonomik ve politik 
gelişmeleri eleştirebilen, genellikle kabul edilmiş görüşleri, izah tarzlarını, var sayımları tahlil ve 
tenkit edebilme, bunlara bir şeyler katabilme veya hiç olmazsa bu görüşleri, izah tarzlarını veya 
faraziyeleri yorumlayabilme gücüne sahip kimselerdir. Entelektüel sayılabilmek için formel bir 
öğrenim görmüş olmak şart değildir. Edebi üslup, mesleki sıfat ve roller, siyasi ya da idari 
sorumluluklar, entelektüel sıfatından ayrı tutulmalıdır (Meriç, 2011: 23). 

Cemil Meriç, Türk aydınını tanımlama girişiminde iki özelliğe değinir. Birincisi tekrar yani 
hâlihazırdaki bilgilerin fethi, ikincisi de bu bilgilere eklemlenebilecek yeni ve özgün bilgilerin 
yaratılmasıdır. Ona göre geleneğin ve yaratıcılığın bir arada gitmesi gerekir: “Osmanlı’da sınıf-ı ulema 
tekrarlayıcıdır. Kur’an’ın, hadislerin ve daha önceki imam veya müçtehitlerin tekrarlayıcısı. 
Tanzimattan sonraki aydınlar da tekrarlayıcıdır, Avrupalı yazarların tekrarlayıcısı” (Meriç, 2011: 
23). 
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göre entelektüel düşünmeli, doğrunun peşinde olmalı, nesnel bilgiden ödün vermemelidir. Kurumlara 
karşı mesafeli olmalı ve tutkularının esiri halinde karar vermemelidir. Bağımsız bir zihin, berrak bir 
düşünce yapısı gerekir. Burada, Cemil Meriç’in sağa göre entelektüel tanımlamasına girişirken 
dikkatinden kaçırmadığı önemli bir ayrıntı vardır: “(…) gelişmemiş bir ülkede her diplomalı, 
entelektüel” (Meriç, 2011: 16) ifadesi onun entelektüelin tarifini ararken ulaşmaya çalıştığı nesnelliği 
temsil eder. Schumpeter ve Shills gibi düşünürlerin entelektüel tanımlamalarına çokça yer verir.  

Cemil Meriç, sol entelektüel tanımlamalarına doğru yol alırken çıkış noktası olarak kendisine 
Gramsci’yi seçer (Meriç, 2011: 19). Ona göre entelektüelin yetiştiği çevrenin bir parçası olduğunu ve 
kapitalizmin kendi entelektüelini yarattığını ifade eder. Burada sağ entelektüelin bakış açısıyla 
arasındaki farkı sol entelektüelin üretime doğrudan katılamayacağına dair çizdiği dikkatle dile getirir. 
Fikir işçisi ve gerçek entelektüel ayrımı vardır. Paul Baran’ın “entelektüel doğruyu söyler; entelektüel 
cesurdur, yani bir araştırmayı sonuna kadar götürür” sözlerinden yola çıkarak solun entelektüele 
bakış açısının topluma yön verici ve rasyonel düzenin bekçisi olduğu yönünde bir tanımlama getirir.  

Cemil Meriç sola göre entelektüel tanımlamalarını verirken varoluşçuların ortaya koyduğu 
anlayışı belirsiz ve tutarsız bulmuştur. Çalışan sınıf varoluşçulara göre entelektüel ile işbirliği içinde 
olması gereken sınıftır. Cemil Meriç’in burada eleştirdiği, entelektüelin hangi sınıfın yanında ne 
amaçla yer alırsa alsın bir entelektüelin sadece devinim içindeki gerçeğin peşinde olması gerektiği 
konusudur (Meriç, 2011: 20). 

Sağ ve sol entelektüel tanımlamalarından sonra kendisinin de içinde bulunduğu Türk 
aydınlarının getirdiği tanımlamalara göz atar. Ziya Gökalp, Mustafa Şekip, Kazım İsmail, Mümtaz 
Turhan, Toker Dereli gibi isimlerin çalışmalarından aydın tanımlamaları örnekleri verir. Ziya 
Gökalp’in aydın tanımlamasına göre yüksek tahsil görmek ve halktan kopmak bir dezavantajdır ve 
Gökalp bu bağlamda, aydının halka doğru gitmesini savunur. Cemil Meriç’e göre bu tanım, Batı’da 
geçerliliği olmayan bir tanımdır (Meriç, 2011: 20-21).  

Mustafa Şekip’i aydına mütefekkir manasına gelen bir anlam yüklediği için eleştirir. Çünkü 
Cemil Meriç’e göre mütefekkir bir entelektüeldir ama entelektüel mütefekkir olmayabilir. Ona göre 
nesnel gerçeklerle uğraşanlar mütefekkir olabilirler (Meriç, 2011: 21). 

Milli Mecmua’nın 1927 tarihli birinci sayısında yer alan bir münevver tanımına göre 
münevverin kendi milletinin büyük klasiklerinin asıl metinlerinden okunması gerekmektedir. Cemil 
Meriç bu tanımlamayı da eleştirir. Kendi milletinin klasiklerini bir münevverin bir başka dilden 
okuyabilmesi ihtimalinin saçmalığını vurgular (Meriç, 2011: 21). Kazım İsmail’in dünya meselelerine 
eğilen ve gözünü kulağını olup bitenlere açık bulundurması gereken aydın tarifini de eleştiren Cemil 
Meriç, ülkesine eğilen aydının konumunun ne olacağını sorar ve olup bitenlere dikkat kesildikten 
sonra kazanılanları topluma nasıl aktaracağı konusunda tanımı yetersiz bulur (Meriç, 2011: 22). 
Mümtaz Turhan’ın tarifinin ise sadece uzman anlamına geldiğini ve olaylar karşısında aydın kişisinin 
nasıl bir tavır takınacağını bilmediğini dile getirir (Meriç, 2011: 22). Bütün bu tarifleri tek taraflı ve 
kısıtlı bulur. Cemil Meriç’e göre aydın tarifini bütünlüklü açıdan en iyi açıklayanlardan birisi Toker 
Dereli’nin tarifidir: Entelektüeller, somut olayların üstüne yükselebilip soyut kademede düşünebilen, 
toplumun temel yapısı, meseleleri ve değerleriyle meşgul olup başlıca sosyal, ekonomik ve politik 
gelişmeleri eleştirebilen, genellikle kabul edilmiş görüşleri, izah tarzlarını, var sayımları tahlil ve 
tenkit edebilme, bunlara bir şeyler katabilme veya hiç olmazsa bu görüşleri, izah tarzlarını veya 
faraziyeleri yorumlayabilme gücüne sahip kimselerdir. Entelektüel sayılabilmek için formel bir 
öğrenim görmüş olmak şart değildir. Edebi üslup, mesleki sıfat ve roller, siyasi ya da idari 
sorumluluklar, entelektüel sıfatından ayrı tutulmalıdır (Meriç, 2011: 23). 

Cemil Meriç, Türk aydınını tanımlama girişiminde iki özelliğe değinir. Birincisi tekrar yani 
hâlihazırdaki bilgilerin fethi, ikincisi de bu bilgilere eklemlenebilecek yeni ve özgün bilgilerin 
yaratılmasıdır. Ona göre geleneğin ve yaratıcılığın bir arada gitmesi gerekir: “Osmanlı’da sınıf-ı ulema 
tekrarlayıcıdır. Kur’an’ın, hadislerin ve daha önceki imam veya müçtehitlerin tekrarlayıcısı. 
Tanzimattan sonraki aydınlar da tekrarlayıcıdır, Avrupalı yazarların tekrarlayıcısı” (Meriç, 2011: 
23). 

Entelektüel, aydın ya da münevver… Cemil Meriç’in bütün tanımlama araştırmalarında ulaştığı 
sonuç, bu kavramların oluşturduğu dünyanın sınırlarını tek bir tarif üzerinden vermenin oldukça güç 
olduğudur. Bu kavramlara tanım getirmek demek, ülkeden ülkeye, dönemden döneme, sınıftan sınıfa, 
ideolojilerin özelliklerine göre derin okumalar yapmayı ve uzmanlaşmayı gerektirir. Ulaştığı sonuçlar, 
bugünkü ideolojik kutupların birbirlerini anlamadan yaftalama yolunu seçmelerini ortaya koyar. Sağ 
ideolojisinin entelektüeli “ukala bir deklase”, sol ideolojinin ise entelektüeli “bazen dost, bazen 
düşman” gördüğünden söz eder. Solun bireyin sağ ideolojiye mensup olup da entelektüel 
olamayacağına dair önyargılarına ulaşır. Zamanının irfanına sahip olmak, gelenekten beslenip 
evrensele ulaşabilmek, peşin hükümlerden kaçınmak, yorumları özgün olmak, dürüst, uyanık ve cesur 
olmak, gerçeğin peşinde durmaksızın mücadele edebilmek (Meriç, 2011: 24) bütün bu karmaşa 
karşısında entelektüel olmak konusunda önerdikleridir.   

Gölgeler Dünyasında Muhafazakârlaşmak 

“Ümitsizlikten doğan bir isyandı bu.”  

Cemil Meriç 

Bir kültür ya da medeniyetteki kırılmaları, dağılmaları ve sarsılmaları kısacası değişimi ifade 
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anladığını ortaya koyar ve inkılâpları Mustafa Kemal’in yüzünden dökülen kanlarla ilişkilendirmekten 
kendisini alamaz: “Gerçi Mustafa Kemal inkılâp kelimesini kullanır ama tarif ettiği inkılâp, ihtilalden 
başka bir şey değildir.(…) Kan ile yapılan inkılâplar daha muhkem olur Paşa’ya göre…” (Meriç, 
2011: 127). Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılâpları eleştirmeye devam eder ve bu inkılâpların 
Batı’daki seyrinden farklı bir yerde olduğunu anlatır. Avrupa’daki ihtilallerle Türkiye’deki ihtilalleri 
kıyaslar ve Türkiye’de yapılan ihtilallerin Batı’dan hareketle yapılmaya çalışılmasının sonucu olarak 
tuhaf bir gelişmeye yol açtığını, bazı yazarlardan yaptığı alıntılarla kaydeder. Bu cümleler, Türk 
inkılâbına karşı muhafazakâr bir aydının bakışını ifadelendiren cümlelerdir. Kaldı ki, muhafazakâr 
bakış açısına sahip bir aydının bu cümleleri yani,  “Türkiye’de inkılâbın tersten başladığını” söylemesi 
kendi çıkarımı değildir. İhtilalin ithal bir kavram olduğunu söylemekle birlikte, Batılı kaynaklardan 
öğrenir. Bu durum, Cemil Meriç’in kendi kültüründeki kırılmaları nesnel bir bakış açısıyla 
yorumlamaya çalışırken eleştirdiği fikir ithalatının kendisi tarafından da yapıldığını göstermesi 
bakımından oldukça şaşırtıcı ve çelişiktir. Nitekim, Mustafa Kemal’in daha sonra köklü bir şekilde 
devlet politikası olacak olan yenilikleri, “modernleşmenin toplumdan gelmesini mümkün kılacak 
dinamiklerin bitmesi” (Keyder, 1995: 153) sonucunda gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal’i eleştirme 
noktasında; dolayısıyla “neredeyse 50 yıllık bir süreçte modernleşmeye karşı çıkmanın devlete karşı 
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çıkmak olarak görüldüğü” (Keyder, 1995: 153) bir ortamın medeniyet değişimi gibi köklü bir geçişin 
sonucu olabileceği üzerine Cemil Meriç’in çok da düşünmediği ve nesnel bir bakış açısı ortaya 
koyamadığı anlaşılmaktadır.  

İhtilalin devrimleştiği dönemleri de incelemiştir: “1960’lara kadar revolution mefhumunu 
belirten iki kelimemiz vardır: İhtilal, inkılâp, 60’lardan sonra bu ikizlere yeni bir sözcük eklenir: 
Devrim” (Meriç, 2011: 135). Devrimin literatürdeki karşılıklarını ihtilal sözcüğü üzerine kafa yorarken 
de gerçekleştiren Cemil Meriç’in ulaştığı sonuçlar öncekilerden farklı değildir. Kavram yine karmaşa 
ile birlikte verilmiştir. Her kaynakta farklı bir tanım ve yafta vardır. İçi boş, kafa karışıklığını fark 
eder. Ve devrim sözcüğünün gelişimiyle ilgili olarak “İhtilal devrimdir, devrim inkılâptır, inkılâp 
ıslahattır. Şair ne güzel söylemiş: Hem kadeh, hem bade, hem bir şuh sakidir gönül” (Meriç, 2011: 
136) diye not düşer. Cemil Meriç için toplumum kendisini anlayabilmesi yolunda bunlar önemli 
kavramlardır ve yanlış anlaşılası “düşüncenin felce uğramasına” neden olmaktadır.  

İhtilal, inkılâp ve devrim sözcüklerinin yolculuğunda ulaştığı gerçek ise bu sözcüklerin hepsinin 
tek bir sözcüğün tercümesi olduğudur: révolution’un… 

Cemil Meriç, bu kez de Garraud’ın “çağdaş toplumları tehdit eden iki hastalık var: sosyalizm ile 
anarşizm” sözlerinden hareketle bu iki görüşü “çıban” metaforuyla açıklar. İki kavramın birbiriyle eş 
düşünülemeyeceğinin farkında olsa da tehlikeli kavramlar olmalarından dolayı birbirine kardeş olan” 
iki düşman” nitelemesini uygun görür. Düşünce özgürlüğünü savunan ve gerçeğin kimsenin 
güdümünde olmadığını savunan bazı aydınların ateizme, komünizme ve diğer tehlikeli “izmler”e 
yönelik ortadan kaldırma çabalarının boşuna olduğunu bildiren görüşlerine yer verir. Bu düşüncelere 
de “toplumu ateş ve kanla günahlarından kurtarmak isteyen bu aşırı hayalperestlere karşı toplumun 
kendini koruması meşru değil mi?” (Meriç, 2011: 163) sorusunu sorarak muhafazakârlığının ne kadar 
kapalı bir pencereden geliştiğini gözler önüne serer. Onları, “ne şiddetten çekinir, ne devrimden, ne iç 
savaştan” diyerek genelleme yoluna gider.  

“Hodkamlık sosyal uzviyetin tanımadığı bir hastalık” diyerek anarşizm ile hodkamlığı eşleştiren 
Meriç için bu ithal ve Batılı dış mihrak ürünü ideoloji, zaman zaman Türkiye’ye de uğramaktadır. 
Ziya Paşa ve Tevfik Fikret’ten anarşizme yaklaştıkları şiir örnekleri verir. Bizde anarşizmi anlatacak 
Batılı kaynaklar çevrilmediğinden bu konuda birikime dair bir kaynak yoktur.  Bu yüzden bu 
kavramın adı oan göre “anomie”dir (Meriç, 2011: 182) der. Öğrenci hareketleri, “müzmin bir 
hastalık”, anarşi ise devleti ortadan kaldırmaya çalışan bir çılgınlıktır ona göre ve nihayet bütün bu 
anarşizm ve anomieyi bir facia olarak gördüğü Batılılaşmanın son emareleridir. Kanunsuzluktur. 
Tehditvaridir (Meriç, 2011: 183). Cemil Meriç’in varlığını bu karşıtlıklardan yola çıkarak oluşturduğu 
muhafazakar bir ideoloji sunduğu açıktır. 

İslamiyet’i Osmanlı’yı birleştirici güç olarak olumlar. Batı’daki gibi sosyal bir sınıfa ya da bir 
zümreye ait değil de bir ümmete yönelik olduğunu kaydettiği İslamiyet’i aynı zamanda Osmanlı’nın 
kültürünü oluşturan emarelerden biri olarak da içselleştirir: “Mesnevi’deki pırıltılar aynı ezeli nurdan. 
İslamiyet Süleymaniye’de kubbe, Itri’de nağme, Baki’de şiir” (Meriç, 2011: 228) der.  

60’lardan sonraki Türk aydınının Batı’yı tanıma konusundaki yetersizlikleri üzerinde duran 
Cemil Meriç, Batı’nın önde gelen isimlerinin çevirilerinin yapılmamasından şikayet eder. Onların 
yerine ithal düşünceleri yani izmlerin ülkeye yayılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirir. İslam’ın 
cumhuriyet aydınlanmasını yanlış anlayanlar tarafından gericilik olarak gösterilmesine karşı çıkar 
(Meriç, 2011: 230).  

Gerçek anlamda, Batılılaşmaya dair inancını ülkenin kapitalizmin sömürüsüne dikkatini 
çekmesinden dolayı perçinleyenin Marx olduğunu düşünür ve onun için “şuurumuza takılan zincirleri 
kırdı ve Avrupa büyüsünü bozdu” der (Meriç, 2011: 232). 

Cemil Meriç, döneminde, kendi düşünce dünyasına dışarıdan bakabilmiş ve onu 
yorumlayabilmiş bir aydın olarak özeleştiri yapabilme cesaretine sahip olabilmiş bir isimdir. 
Marksizm ve sosyalizm gibi ideolojik durakları “put” metaforu üzerinden değerlendirir. Arayış 
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döneminin uğraşları olarak tanımlar. Kendi tabiriyle bu uğraşlar onun için, “bir kaçıştı, bir yaşama 
gerekçesi” (Meriç, 2011: 280) olur.  

Mağaradakiler, Cemil Meriç’in Türk aydının kaderini adeta lime lime inceleyerek sorguladığı 
çalışmasıdır. Türk düşünce tarihinin temeldeki sorunlarının büyüyerek nasıl başka sorunlara sebep 
olduğunu düşündürmesi bakımından önemlidir: “Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. Biz sadece birer 
oyuncuyduk. Nesiller bir ütopyanın kurbanı olmuştu” (Meriç, 2011: 282). Teslimiyetten kurtulmak ve 
çözüm yolu sunmak için önerdikleri muhafazakar bakış açısının açık bir tezahürü gibidir. O, kurtuluşu 
ve gerçekliği mukaddesatların yani “muhteşem mazi”nin köklerinde arar (Meriç, 2011: 284). 

Ortaya koyduğu bütün bu bakış açılarından hareketle Cemil Meriç’in hayalini kurduğu Türk 
aydınının birinci görevi “insanından kopan, tarihini unutan ve yolunu şaşıran aydınları irşada 
çalışmak: Kızmadan, usanmadan irşat” (Meriç, 2011: 285) olmalıdır. “Muhteşem mazi”yi katledenin 
onu darmadağın edenin aydınların eseri olduğunu vurgular. Buradan yola çıkarak, Türk aydınlarının 
zihniyetlerini kökten değiştirmeleri gerektiğini düşünür ve kendi değerlerinden yükselerek gelişebilen 
bir medeniyetin hayalini kurar. 

Kültürünü dönüştürerek yenileştirmeyi bilmediklerinden Batı’yı taklit eden aydın eleştirisini 
yaparken Cemil Meriç’in görüşlerini “Batı’dan büyük bir başarıyla öğrendiği kavramlarla ve edindiği 
düşünce sistematiğiyle kaleme alınmış reddiyeler” (Vergin, 2006: 18) olarak tanımlayan yorumlar da 
bulunmaktadır. 

Sonuç 

Cemil Meriç’in, Mağaradakiler adlı eseri Türk aydınının kendi açmazlarını, çelişkilerini, 
gelişim basamaklarını, cahillikten bilgeliğe giden yolda uğrayabileceği olumsuz koşulları ve 
aydınlanmaları samimi bir anlatım tarzıyla ortaya koyan, şeffaf bir çalışmadır.  

Yazarın dünya görüşü, bu çalışmasında belirgindir. Muhafazakâr pencereden Doğu-Batı 
sorunsalı, çeviri yoluyla aydınlanma, bir kültürde meydana gelen ya da getirilen kırılmalar ve 
dalgalanmalar, oryantalizm girdabına düşen zihinlerin nesnel düşünceye nasıl yönlendirileceği gibi 
konularda yorumlar getirmiştir. Türk aydınının temel sorununu kendine ait olanı görmezden gelerek 
bazen farkına bile varmayarak ithal düşünce ve medeniyet alımına yönelmesi olarak saptamıştır. Aynı 
hataları kendisinin de yaptığını açık ve samimi bir üslupla dile getiren Cemil Meriç, kültür dışında var 
olan “izm”leri, cahillikten bilgeliğe evrilen yolda arayış halindeyken uğradığı duraklar olarak 
tanımlamış ve onların birer put olduğunu düşünmüştür. Ülke aydınının idrakinin bağımsız olması 
gerektiğine inanan Cemil Meriç, ancak bu sayede mağaradaki karanlıklardan dışarı çıkıp aydınlığa 
ulaşılabileceğini savunur. Türk aydınının herhangi bir düşünce yüzünden ayrışması gerektiğine onay 
vermez. Aksine Türk aydını, kafasını ve yüreğini koyduğu bu yolda,  gerçeğin peşindeyken birleştirici 
olmalıdır. İthal düşünceleri eksiksiz öğrenmek demek onları kültüre tatbik etmek demek değildir. 
Aydının bunları öğrendiği gibi aynı zamanda kendi değerlerine ait mukaddesatları da eksiksiz 
öğrenmesi gerekir. Türk aydınının “kompleksli ruh”unu bu bağlamda eleştirir ve kendi kültürünü 
Batı’dan öğrendiği yarım yamalak felsefi sistemlerle ötekileştirmesini hazin bulur. Yabancılaşmanın 
her türlüsüne karşıdır; fakat kültürel anlamdaki yabancılaşmayı iki kez reddeder.  

Bir aydın olarak Cemil Meriç, bir yandan kendi kültürüne ve değerlerine sahip çıkmayan 
oryantalist Türk aydının eleştirisini yaparken diğer yandan da Batı kültürüne ve ideolojilerine dair 
oksidental yorumlar yapmaktan kendisini alıkoyamaz. Bu, onun aydın eleştirisini yaparken 
nesnellikten koptuğu romantik bakış açısını ortaya koyar. 
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            Öz 

       Edebiyat metinlerinde, edebiyat kuramlarının yansıması üç şekilde görülür. Birincisi, metin yazarının 
bilinçli bir şekilde kuramı uygulamasıdır. İkincisi, metin yazarının tercih ettiği sürekli “yeni anlatım teknikleri ve 
yolları arama” tavrının sonucu olarak metinlerinde tesadüfen söz konusu kurama yer vermesidir. Üçüncüsü ise 
özellikle tarihsel metinlerde modern kuramlara uygun örneklerin yer almasıdır.   
Türk edebiyatında örnekleri olan “postmodern” kuramın da edebiyatımızda bu üç hali vardır. Yani postmodern 
kuram edebiyat ve kültür dünyamızda üç şekilde göze çarpar. Mesela Murat Gülsoy ve Orhan Pamuk gibi 
yazarlar, postmodern bilince sahip isimlerdir. Onların eserlerinde postmodernizm teknikleri bilinçli olarak yer 
alır. Bu isimler birinci gruptur. Ahmet Mithat Efendi, Oğuz Atay, hatta Mustafa Kutlu gibi yazarlar da, post 
modern olma iddiası taşımadan, hatta postmodernizm kavramını bilmeden, bu kurama uygun metinler 
üretmişlerdir. Bu isimler de ikinci grubu oluştururlar. “Üstkurmaca”, “metinler arasılık”, “çoğulculuk” ve 
“oyunsuluk (deneysellik)” gibi anlatım tekniklerinin her biri bir metni postmodern hale getirir. Bilhassa Divan 
edebiyatımızda bu anlatım teknikleri çokça kullanılır. Mesela Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” kısımları açıkça 
postmodern kuramdaki “üst kurmaca”ya denk gelir. Bu da üçüncü gruptur. Postmodernizm, Modern Türk 
edebiyatında işte bu üç halde yer almaktadır. Bu bildiride, metin ve yazarlardan hareketle postmodernizmin 
Modern Türk edebiyatına yansıyan işte bu üç halini inceleyeceğiz.  
 

Anahtar kelimeler: Postmodernizm, üstkurmaca, metinlerarasılık, deneysellik, Modern Türk edebiyatı 
 

 
Abstract 

 
In literary texts, the reflection of literary theories can be seen in three ways. In the first way, the text 

writer applies the theoryconsciously. In the second one, the text writer constantly chooses to “search for new 
narrative techniques and ways” as a result of this attitude theory appears in the text incidentally. The third is to 
include examples of modern theories, especially in the historical texts.  
The “postmodern” theory, wh�ch �s an example �n Turk�sh l�terature, also has three states �n our l�terature. In 
other words, postmodern theory mult�pl�es our v�ews �n l�terature and culture �n three ways. For example, wr�ters 
l�ke Murat Gülsoy and Orhan Pamuk are postmodern consensual names. Techn�ques of postmodern�sm are 
�nvolved �n the�r works �ntent�onally. These wr�tersbelong to the f�rst group. Wr�ters such as Ahmet M�that 
Efend�, Oğuz Atay and even Mustafa Kutlu have produced texts that areassociated with the concept of 
postmodernism, although they do not claim to be postmodern. These names form the second group. The 
narrative techniques such as “metafiction”, “intertextuality”, “pluralism” and “experimentalism” make a text 
postmodern. Especially in the Divan literature, these narrative techniques are widely used. For instance, the part 
of “purpose for writing” in the Mesnevi (Ottoman novel) is clearly equivalent to the “metafiction” in postmodern 
theory. This example belongs to the third group.  
Postmodernism can be seen in these three states in modern Turkish literature. In this paper, based on text and 
writers, these three aspects will be studied as they are reflectedto the modern Turkish literature. 
 

Keywords: Postmodernism, metafiction, intertextuality, experimentalism, Modern Turkish 
literature.  
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           Edebiyat Akımlarının Sistematiği ve Birbirlerinin Ardılı Oluşları…  

Felsefe denilince akla gelen kavramlardan biri de diyalektiktir. Burada diyalektiği Marks’ın 
kullandığı dar anlamıyla sınırlandırmıyoruz. Daha geniş bir anlamda, yani herhangi bir felsefi görüşe 
karşı yöneltilen eleştiri ve itirazlar bağlamında ele alıyoruz. Söz konusu eleştiri ve itirazlar zamanla 
yeni bir felsefi anlayışa da dönüşebilir. Böyle bir dönüşümde halef-selef ilişkisinden çok, iktidar – 
muhalefet ilişkisi öne geçer. Yani sonra gelen önce gelenin alternatifidir. Yerine göre tam tersidir de, 
denebilir. Bu durum neredeyse bütün bir felsefe tarihinde karşımıza çıkar. 

Felsefedeki bu durumun bir benzeri de sanat ve edebiyatta karşımıza çıkar. Edebiyat 
literatüründe bu durumun adı edebiyat akımlarıdır. Bir diğer tabirle, edebiyat mektepleri, edebiyat 
ekolleri (okulları) vs… Gerçi edebiyat akımlarını ne felsefeden ne de diğer disiplinlerle işbirliğinden 
arda kalan edebiyat kuramlarından ayırabiliriz. Ancak bizim burada dikkat çekmek istediğimiz husus, 
edebiyat akımlarındaki belirli bir simetriktir; sistematiktir. Edebiyat akımları hakkında rakamlarla 
ifade etmeye çalıştığımız şöyle bir tablo ile meramımızı daha rahat anlatabiliriz: 

1-Klasizm; 2- Romantizim; 3-Realizm-Natüralizm; 4-Sembolizm; 5-Sanat ve edebiyatta 
pozitivizm; 6-Varoluşçuluk; 7- Sanat ve edebiyatta modernizm; 8- Sanat ve edebiyatta 
postmodernizm…  

Burada uzun süreli olmamış ve lokal düzeyde kalmış daha birçok edebiyat akımı da vardır. 
Ancak biz burada ana akım sanat-edebiyat görüşlerini ölçü aldık. Şimdi buradaki rakamları tek sayı ve 
çift sayı olarak ele alıp bir sıralama daha yapalım. Karşımıza şu çıkıyor: Tek sayılar: Klasizm, 
Realizm-Natüralizm, pozitivizm, modernizm. Çift sayılar: Romantizm, sembolizm, varoluşçuluk, 
postmodernizm… 

Tek sayılarla ifade ettiğimiz edebiyat akımlarında ortak nokta olarak karşımıza nesnellik, kapalı, 
içsel alanlar, akıl ve bilimsellik (fizik), düzen ve sistem gibi kavramlar çıkıyor. Buna karşılık çift 
sayılarla ifade ettiğimiz edebiyat akımlarında da öznellik, açık, dışsal alanlar, duygu ve sanatsallık 
(metafizik), kaos ve sistemsizlik gibi kavramlar tedavüle çıkıyor. Bu durumda şöyle bir tablo ortaya 
çıkıyor: Her ne kadar kronolojisi değişse de realizm-natüralizm, pozitivizm ve modernizm klasizmin 
devamı (ardılı) olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde, sembolizm, varoluşçuluk ve postmodernizm de 
romantizmin ardılı olarak varlık kazanmıştır. Kronolojik manada sondan başlayıp başa doğru gidersek, 
mesela modernizm bünyesinde pozitivizm, realizm-natüralizm ve klasizm gibi akımların özelliklerini 
barındırır. Aynı şekilde postmodernizm de içinde varoluşçuluk, sembolizm ve romantizmi barındırır. 
Burada görülen o ki, bütün edebiyat akımlarının temelinde ya klasizm ya da romantizm var. Yani asıl 
akımlar klasizm ve romantizmdir. Benzer durum daha birçok alanda karşımıza çıkabilir.  

Postmodernizm ve modernizm kavramlarına bu açıdan bakılırsa, ortaya çıkacak kafa 
karışıklıkları bir parça da olsa giderilebilir, diye düşünüyoruz. Hatta daha da ileri gidip Bergson’un 
sezgi felsefesini bu şekilde yani iki temel akımın birbirlerine muhtaç oluşu ya da birbirlerini var edişi 
olarak anlayabiliriz, diye ortaya bir iddia da atabiliriz.  Hatta modern Türk edebiyatında Yahya 
Kemal’in Bergson’dan mülhem geliştirdiği imtidat kavramını bu bağlamda bir bakış açısına 
dönüştürebiliriz. Bilindiği üzere imtidat kavramı devamlılık anlamını içerir ve Tanpınar (1982: 20) 
bunun için “devam ederken değişmek, değişirken devam etmek” ifadesini kullanmıştır.  Bu yazıda işte 
bu açıdan modernizm ve postmodernizm ilişkisine de bakacağız. 

Modern’den Postmodern’e 

Modern kavramı, gösterileni çok olan bir kelimedir. O kadar çok anlam ve bağlamda kullanılır 
ki, bu kelimenin sınırlarını çizmek neredeyse imkansızdır. Modernizm, siyasetten sanata, ekonomiden 
dine, felsefeden bilimlere kadar hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin 
kökenine baktığımızda şunu görürüz: Latince modernus sözcüğünden gelen modernlik kavramı, 
bugünü geçmişten ayırmak ve bugünü eskiden yeniye geçişin bir durağı olarak belirlemek için de 
kullanılır. Böylece modern her zaman yeni olan ve hep en yeni manasında kullanılır olmuştur (Doltaş, 
2003: 56-57).  Hilmi Uçan, etimolojik anlamı dışında modern kelimesinin zamanla kazandığı iki temel 
anlam olarak Hırıstiyan olma ve Batılı olma anlamlarına dikkat çeker (Koçakoğlu, 2012: 17). Ülkü 
Eliuz (2016: 23) ise, Batı toplumlarıyla eş değerde ve bir arada anılan modernizmin derli toplu bir 
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anlam alanı içerdiğini söyler ve söz konusu anlam alanını şöyle açıklar: “Dinsel kozmoloji yerine 
bilimin geçmesi; ekonominin egemen olduğu bir yaşam düzeni; kentin ön plana geçmesi; oligarşi ve 
monarşilerin yıkılıp siyasal sistemlerin demokratikleşmesi; toplumsal kimliklerin toplumsal 
bütünleşmede belirleyici olması; total ideoloji olan Katolikliğin yeniden akla uygun biçimde 
yorumlanması.”  

Her ne kadar zamanla yerini postmodernizm kelimesine bırakmış gibi görünse de modernizm, 
hâlâ işlek olarak kullanılmağa devam etmektedir. Yani hem modernizm hem de postmodernizm bir 
arada ama birbirlerine sataşarak varlıklarını sürdürmektedir. Hatta postmodern metinlerdeki pek çok 
anlatım tekniğini aynıyla modernist yazarlar da kullanmıştır / kullanmaktadır (Doltaş, 2003: 142). 
Ayrıca, modernist yazarların “olayı kurgulayıp roman yazma”yı öncelemelerine karşılık, postmodern 
yazarlar “roman kurma”yı (üst kurmaca) öncelerler. Bu durum için Octavio Paz, “Yüzyılın başından 
beri roman yeniden şiir olmaya yöneliyor.” (Ecevit, 2001: 45, 46) der. Aralarındaki ilişkinin ilk 
belirlemesini böyle yapmalıyız.1 

Postmodernizmin sözlük anlamı tam şimdiden sonra gelendir. Ön ekinin neo değil, sonra 
anlamına gelen post olması ve geçerli, güncel anlamına gelen modern sözcüğünden oluşması 
bakımından sözcüğün kendisi de problemdir. Modern sonrası anlamına gelen terim, paradoksal 
çağrışımları barındırır. Burada dikkat edilecek nokta modernizmden önceki sözcüğün neo değil, post 
oluşudur. Neo-modernizm olsa yeni modernizm anlamına gelirdi. Ancak postmodernizm olunca anlam 
değişiyor. Post, -den sonra değil, -den kaynaklanan, -den devam eden ama ondan ayrılan 
anlamındadır (Eliuz, 2016: 47).  

Postmodern kavramının zaman kavramına büyük bir önem verdiği bilinir. Hatta modern 
kavramı, şimdi, içinde bulunduğumuz an gibi anlamlara gelir. Postmodern de anlam itibarıyla şimdi 
ötesi, çağlar ötesi, şimdiden sonrası, modernden sonrası gibi anlamlar içerir. Sanayileşme ve 
modernleşme sürecindeki Batı dünyasında hızlanan hayat akışı, insanların zamanla yarışmasına 
dönüşmüştür. Zaman, artık zor bulunan, parçalanan ya da geçmeyen bir şeydir. Modern şiirin mimarı 
Baudelaire modernlik duygusunu zamanın bölünmüşlüğünün ve yeniliğinin farkında olma, 
geleneklerden kopma ve hızla akmakta, kaybolmakta olan anın getirdiği sersemlik olarak tanımlar 
(Doltaş, 2003: 50).  

Modernistler insan için kişi kelimesini kullanırlar ve insanın evrensel (nesnel) yönlerine önem 
verirler. Buna karşılık postmodernistler insan için özne tabirini tercih ederler ve insanın öznel, yerel 
taraflarına eğilirler. Lyotard (1994: 12) bu durum için büyük (mega) anlatılardan küçük anlatılara 
geçiş gibi bir ifade kullanmıştır. Lyotard daha da ileri gidip, “postmoderni meta anlatılara yönelik 
inanmazlık (ineredulity) olarak tanımlayacağım” cümlesini de kurar. Frederic Jameson’a göre ise 
postmodernistlerin ütopyası, modernistler için distopyadır (Doltaş, 2003: 87).  

Ne modernizm ne de postmodernizm belirli ilkeler altında sistematize edilebilecek birer 
edebiyat akımıdır. Onları başlangıç ve bitiş tarihleri parantezine almak da olanak dışıdır. Çünkü 
özellikle estetik düzlemde modernizmin ne zaman bittiği, postmodernizmin ne zaman başladığı kesin 
değildir. Bu iki eğilimin, içerdikleri tüm farklara karşın, estetik çizgi göz önüne alındığında bir 
süreklilik, kimi yerde bir iç içelik sergiledikleri söylenebilir (Ecevit, 2001: 70). Modern olan ve 
postmodern olan arasındaki bu belirsizlik ya da sınırsızlık konusunda Lyotard (1994: 156) şu 
açıklamayı yapar: “Bir yapıt eğer ilkin postmodernse modern olabilir. Böyle anlaşılan 
postmodernizm, amacında modernizm değildir, oluşumunda modernizmdir ve bu oluşum durumu 
süreklidir.”  

Kendine yeni bir poetika, yeni bir estetik üretemeyen postmodernizmin biçimsel düzlemdeki 
ana özellikleri genelde modernizmden alınmıştır (Ecevit, 2001: 71). Söz konusu ana özellikler ise 
gerçek kavramı etrafında teşekkül etmiştir. Edebiyat dünyasında birçok Batılı yazar, modern içinde 
kalarak gerçek kavramını adeta tersyüz etmişlerdi.  James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka ve diğer 
öncüler, tümüyle tersyüz olan verilerle iyice anlaşılmaz duruma gelen yeni gerçekçiliği, edebiyatın 
biçim-kurgu-yapı düzlemine taşırlar (Ecevit, 2001: 29). Çünkü edebiyat, toplumsal gerçekliğin salt 

                                                           
1 Ülkü Eliuz’un, modernizmle postmodernizmi geniş olarak mukayese ettiği tablo için bak. (Ülkü Eliuz, Oyunda Oyun 
Postmodern Roman, Kesit Yay. İst. 2016, s. 166-167) 
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temsili değildir; gerçekliği devamlı yıkan, mümkün bir dünyanın yeni gerçekliklerinin tahayyül 
edilebilmesini sağlayan bir deneyimin adıdır (Demirtaş, 2015: 13). Kısaca, modernden postmoderne 
açılan kapı genel anlamda işte bu şekilde başlamıştır. 

Burada şunu da belirtelim ki, hem modernizmde hem de postmodernizmde zaman kavramı 
adeta asal unsurdur. Hatta modernlik sadece zamanla da ilgili değildir. O artık bir yaşma şeklidir 
(Doltaş, 2003: 50). Tekrar vurgulamak gerekirse, bu iki akım zaman ortak paydasında buluşur ve hem 
modern hem de postmodern anlatılardaki parçalı zaman anlayışının arkasında da adını yukarıda 
andığımız Bergson’un zaman anlayışı yatmaktadır.  

Postmodernizm 

Her ne kadar modernizmden keskin çizgilerle ayırmakta zorlansak da, postmodernizmin de bir 
tarihçesi vardır. Postmodern yaklaşım, Batı dünyasında modernizme ve onun savunduğu akılcılığa, 
evrenselliğe ve hümanist ideolojilere karşı bir tavır olarak ortaya çıkmıştır (Doltaş, 2003: 9). Bilhassa 
ilk yansımaları mimaride olsa da, postmodernizm asıl varlığını edebiyatla kanıtlamıştır. 
“Postmodernizm sözcüğü yazın metinleriyle ilgili olarak ilk kez 1934’te, Madrit’te yayınlanan 
Federico Oniz’in (…) “İspanyol ve Hispanik Amerikan Şiiri Antolojisi” adlı kitabında yer alır.” 
(Doltaş, 2003: 33). “Potmodernizm sözcüğünü sosyo-kültürel bağlamda ve yeni bir dünya görüşü 
olarak ele alan ilk kişi ise tarihçi Arnold Toynbee’dir (1947) (Doltaş, 2003: 33).” Bu kavramın sanat-
edebiyat bağlamındaki yaygın kullanımı ise 1970’lerde Amerika’da başlar. Başlatan kişi ise eleştirmen 
Ihab Hassan’dır (Doltaş, 2003: 34).  

Yukarıda, postmodernizmin içinde “romantizm”i (bilhassa romantik tavır) barındığını 
söylemiştik. Yıldız Ecevit (2001: 52), 19. Yüzyıl romantiklerinin, hem modernistlerin hem de 
postmodernistlerin öncüsü olduğunu söyler. Hatta Ecevit’e göre, her türlü yerleşik anlamın ve 
doğrunun yıkıcısı olan Nietzsche, bu yüzden olmalı, postmodernizmin babası olarak anılır (Ecevit, 
2001: 63). Bunlar gibi daha birçok gelişme sonuçta postmodern tavır / durum olarak ifade ettiğimiz 
pratiklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Yaşanılan hayatta ve özellikle kültürde postmodernizm varlığını bir takım özelliklerle ortaya 
koyar. Yani postmodernizm, kuramsal bir bilgi birikiminden çok gözlemlenebilir bir takım olay ve 
olgularla varlığı hissedilen fiili bir durumdur. Bu yüzden olmalı postmodernizmle ilgili yazılan 
kitapların adlarında genellikle durum, hal gibi kelimelere yer verilir. Dolayısıyla burada postmodern 
olan her neyse, onun görülen ve hissedilen belirgin özelliklerine dikkat çekmeliyiz. Yaptığımız 
araştırmada bilhassa sanat-edebiyat bağlamındaki postmodern özellikler konusunda şunları tespit 
edebildik: 

a-İhab Hassan’a göre postmodern sanatın belirsizlik, parçalanmışlık, kopukluk, erteleme, ironi, 
oyun ve kopya gibi özellikleri vardır. Bu özellikleri ise telefon teknolojisi ortaya çıkarmıştır (Doltaş 
2003: 90).  

b-Gencay Şaylan (2009: 34) postmodern olanın özelliklerini şöyle sıralar: “Postmodernizmi, 
içinde yarışan farklı eğilim ve yaklaşımların yer aldığı, sınırları belli olmayan bir alan olarak 
düşünmek gerekmektedir. Bu karmaşa ve belirsizlik, postmodern söylemin etkinliğini ve popülaritesini 
artırmaktadır”  

c-Postmodernistler, yazdıkları şeyi adlandırmaktan hararetle kaçınarak, yazdıklarına roman, 
öykü, deneme, şiir gibi herhangi bir türsel adlandırma yerine anlatı tabirini kullanmayı tercih ederler.  

d-Postmodernizmin benimsediği ve karşı olduğu değerleri en ayrıntılı anlatan Sezgin 
Kızılçelik’tır. Kızılçelik’e göre şu özellikler postmodernizmde bariz olarak görülür:  

1- Rasyonalizm, pozitivizm, liberalizm, kapitalizm, Marksizm vb. bütün ideoloji ve felsefelere 
karşı olmak.  

2- Modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır almak.  

3- Evrensel bütünlük yerine her tür çoğulculuktan yana olmak.  

4- “Her şey gider” felsefesini ilke edinmek.  
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temsili değildir; gerçekliği devamlı yıkan, mümkün bir dünyanın yeni gerçekliklerinin tahayyül 
edilebilmesini sağlayan bir deneyimin adıdır (Demirtaş, 2015: 13). Kısaca, modernden postmoderne 
açılan kapı genel anlamda işte bu şekilde başlamıştır. 

Burada şunu da belirtelim ki, hem modernizmde hem de postmodernizmde zaman kavramı 
adeta asal unsurdur. Hatta modernlik sadece zamanla da ilgili değildir. O artık bir yaşma şeklidir 
(Doltaş, 2003: 50). Tekrar vurgulamak gerekirse, bu iki akım zaman ortak paydasında buluşur ve hem 
modern hem de postmodern anlatılardaki parçalı zaman anlayışının arkasında da adını yukarıda 
andığımız Bergson’un zaman anlayışı yatmaktadır.  

Postmodernizm 

Her ne kadar modernizmden keskin çizgilerle ayırmakta zorlansak da, postmodernizmin de bir 
tarihçesi vardır. Postmodern yaklaşım, Batı dünyasında modernizme ve onun savunduğu akılcılığa, 
evrenselliğe ve hümanist ideolojilere karşı bir tavır olarak ortaya çıkmıştır (Doltaş, 2003: 9). Bilhassa 
ilk yansımaları mimaride olsa da, postmodernizm asıl varlığını edebiyatla kanıtlamıştır. 
“Postmodernizm sözcüğü yazın metinleriyle ilgili olarak ilk kez 1934’te, Madrit’te yayınlanan 
Federico Oniz’in (…) “İspanyol ve Hispanik Amerikan Şiiri Antolojisi” adlı kitabında yer alır.” 
(Doltaş, 2003: 33). “Potmodernizm sözcüğünü sosyo-kültürel bağlamda ve yeni bir dünya görüşü 
olarak ele alan ilk kişi ise tarihçi Arnold Toynbee’dir (1947) (Doltaş, 2003: 33).” Bu kavramın sanat-
edebiyat bağlamındaki yaygın kullanımı ise 1970’lerde Amerika’da başlar. Başlatan kişi ise eleştirmen 
Ihab Hassan’dır (Doltaş, 2003: 34).  

Yukarıda, postmodernizmin içinde “romantizm”i (bilhassa romantik tavır) barındığını 
söylemiştik. Yıldız Ecevit (2001: 52), 19. Yüzyıl romantiklerinin, hem modernistlerin hem de 
postmodernistlerin öncüsü olduğunu söyler. Hatta Ecevit’e göre, her türlü yerleşik anlamın ve 
doğrunun yıkıcısı olan Nietzsche, bu yüzden olmalı, postmodernizmin babası olarak anılır (Ecevit, 
2001: 63). Bunlar gibi daha birçok gelişme sonuçta postmodern tavır / durum olarak ifade ettiğimiz 
pratiklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Yaşanılan hayatta ve özellikle kültürde postmodernizm varlığını bir takım özelliklerle ortaya 
koyar. Yani postmodernizm, kuramsal bir bilgi birikiminden çok gözlemlenebilir bir takım olay ve 
olgularla varlığı hissedilen fiili bir durumdur. Bu yüzden olmalı postmodernizmle ilgili yazılan 
kitapların adlarında genellikle durum, hal gibi kelimelere yer verilir. Dolayısıyla burada postmodern 
olan her neyse, onun görülen ve hissedilen belirgin özelliklerine dikkat çekmeliyiz. Yaptığımız 
araştırmada bilhassa sanat-edebiyat bağlamındaki postmodern özellikler konusunda şunları tespit 
edebildik: 

a-İhab Hassan’a göre postmodern sanatın belirsizlik, parçalanmışlık, kopukluk, erteleme, ironi, 
oyun ve kopya gibi özellikleri vardır. Bu özellikleri ise telefon teknolojisi ortaya çıkarmıştır (Doltaş 
2003: 90).  

b-Gencay Şaylan (2009: 34) postmodern olanın özelliklerini şöyle sıralar: “Postmodernizmi, 
içinde yarışan farklı eğilim ve yaklaşımların yer aldığı, sınırları belli olmayan bir alan olarak 
düşünmek gerekmektedir. Bu karmaşa ve belirsizlik, postmodern söylemin etkinliğini ve popülaritesini 
artırmaktadır”  

c-Postmodernistler, yazdıkları şeyi adlandırmaktan hararetle kaçınarak, yazdıklarına roman, 
öykü, deneme, şiir gibi herhangi bir türsel adlandırma yerine anlatı tabirini kullanmayı tercih ederler.  

d-Postmodernizmin benimsediği ve karşı olduğu değerleri en ayrıntılı anlatan Sezgin 
Kızılçelik’tır. Kızılçelik’e göre şu özellikler postmodernizmde bariz olarak görülür:  

1- Rasyonalizm, pozitivizm, liberalizm, kapitalizm, Marksizm vb. bütün ideoloji ve felsefelere 
karşı olmak.  

2- Modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır almak.  

3- Evrensel bütünlük yerine her tür çoğulculuktan yana olmak.  

4- “Her şey gider” felsefesini ilke edinmek.  

5- Her alanda tam bir eklektizm (seçmecilik) anlayışı sergilemek.  

6- Gelenek-modern, yüksek kültür- kitle kültürü, sağ-sol, şimdi-geçmiş gibi kutupluluk 
ortamında olmak.  

7- Her alanda kural, düzen, ilke, yasa, âdetlere karşı bozucu, ihlal edici bir tavır sergilemek.  

8- Aşırı görecelilik tavrını benimsemek.  

9- “Tek bir gerçek ve tek bir anlam vardır değil, çok gerçek ve çok anlam vardır” 
düşüncesinden hareket etmek.  

10- İronik olmak  

11- Dine karşı olumlu bir tavır almak.2  

12- Geçmişle hâl arasındaki bağları koparmamak.  

13- Gerçekliğin yerine imajı koymak (Kızılçelik, 1996: 36).   

e- “Ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınız önemlidir.” önermesi,  postmodern zihniyetin temel 
ilkesidir (Ecevit, 2001: 13).  

f-Postmodern anlatılarda türler arası geçiş o kadar yaygındır ki, adeta postmodern anlatılar tür 
karşıtı bir yazı olmuşlardır. İhab Hassan bu durum için postmodern edebiyatta tür kavramının 
geçersizleştiğini söylemiştir (Parla, 2000: 33). İhab Hassan’ın dikkat çektiği bu özelliğe modern Türk 
edebiyatında Latife Tekin adeta birebir uymaktadır. Latife Tekin, postmodern nitelikler taşıyan romanı 
“Gece Dersleri” için “kısacık bir romanın uzun şiiri” ifadesini kullanmıştır (Parla, 2000: 345). 
Burada türlerin (şiirle romanın) iç içe girdiğini görüyoruz. 

g-Postmodern anlatılarda “yazar ne söylüyor” değil, “metin ne söylüyor” sorusu öncelenir. Bu 
soru biraz da Rolant Barthes’ın “Yazarın Ölümü” adlı makalesinden sonra ortaya çıkmıştır. Hatta 
metni yücelten ve okuru merkez kişi haline getiren bu yaklaşımın savunucularından biri de meşhur 
hermenötik düşünürü Paul Ricour’dür. Ricour’e göre asıl olan “yazarın söylemeyi amaçladığı değil, 
metnin ne olduğu yani metnin içinde sakladığı”dır (Seyhan, 2017: 22).  Bir başka açıdan bu durum, 
okur’u merkeze alan bir tavırdır (Parla, 2000: 132). Postmodern özellikler elbette bunlarla sınırlı 
değildir. Bu özellikleri daha da artırmak mümkündür.3  

Ülkü Eliuz (2016: 74), bir anlamda modern olana ait hemen her şeyi bozan ve adeta öldüren bir 
anlayış olan postmodernizmi “postmodernizmin sonlandırdıkları” alt başlığı altında da özetler. Buna 
göre postmodernizm, “öznenin ve insanın ölümü /sonu; tarihin ölümü / sonu; yazarın ölümü / sonu; 
yazının ölümü / sonu; metafiziğin ve temsilin ölümü /sonu; büyük anlatıların ölümü /sonu; ideoloji ve 
ütopyanın ölümü / sonu; gerçeğin ölümü /sonu; sanatın ölümü /sonu” gibi anlamlar da ifade 
etmektedir. Postmodernizmin “son”unu getirdiği bütün bu olguları Ian Almond (2013: 15) ise, 
“öznenin merkezsizleşmesi, kökenlerin/kimliklerin radikal anlamda yeniden sorgulanması” şeklinde 
özetler. 

Dikkat edilirse bütün bu özellikler çoğulculuk noktasına gelip dayanmaktadır. Daha da 
artırılabilecek olan bu özelliklerden anlaşılacağı gibi, postmodernizm varlığını en çok çoğulculuk 
kavramıyla ifade edeceğimiz durumda ortaya koymaktadır. 

Postmodernizm ve Çoğulculuk / Söylem Denizi 

Postmodernizmin en temel yansıma göstergesi olan çoğulculuk, başta sosyolojik alan  olmak 
üzere, insan topluluklarını tanıma ve tanıtma bağlamındaki bütün alanlarda karşımıza çıkabilir.  Bu 

                                                           
2 Server Tanilli, modernleşme sürecinde bilimin teolojinin yerini aldığını ve giderek dinin yerine geçtiğini söyler. (Bak. Ülkü 
Eliuz, Oyunda Oyun Postmodern Roman, Kesit Yay. İst. 2016, s. 20) Bu süreçte modernleşme ve laiklik, zaman zaman din 
karşıtlığı olarak algılanmıştır. Bu sebeple dini sosyal hayattan çıkarma gibi anlayışlar ortaya çıkmış;  “modern olmak dinle 
ilişkisini kesmek” gibi bir takım paradigmalar oluşmuştur. 
3 Postmodernizmin temel özellikleri konusunda bak. (Ülkü Eliuz, Oyunda Oyun Postmodern Roman, Kesit Yay. İst. 2016, s. 
59-72) 
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alanların başında gelen ise şüphesiz dildir. “Sosyoloji – dil – çoğulculuk” üçgeni bir araya gelince de 
anmamız gereken kavram “söylem”dir (discour). 

Sosyoloji, insanların rastgele bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluk değildir. Sosyolojinin 
oluşması için belirli bir ortak payda, yani ölçüt gerekir. Mesela insanlar cinsiyet kriterine göre erkekler 
ve kadınlar olarak kategorize edilebilir. Yine insanlar ekonomik durumlarına göre zenginler ve 
fakirler diye ikiye ayrılabilir. İnsanlar, zevk anlayışlarına göre de “sinemayı sevenler”, “edebiyatı 
sevenler”, “müziği sevenler” vs. olarak da sosyoloji oluşturabilir. Burada asıl olan insanları bir kritere 
göre belirli bir topluluk olarak görmektir. Hatta bazı sosyolojiler birtakım alt sosyolojilere de 
ayrılabilir. Mesela “edebiyatı sevenler”, “roman okumayı sevenler” ve “şiir okumayı sevenler” gibi 
alt sosyolojiler de oluşturabilir. Öyle ki, bu alt sosyolojiler de daha minör düzeyde alt sosyolojilere 
bölünebilirler. Bu açıdan bakarsak, bir toplumun sayılamayacak kadar sosyolojiden oluştuğu 
söylenebilir. Tam bu noktada şunu da belirtelim ki, bir insan sadece bir sosyolojinin içinde yer almaz. 
Bir insan pek çok sosyolojinin parçası da olabilir.  

Her bir sosyolojinin de bir adı vardır. Bu adı sosyolojinin oluşmasına kriter olan kavram 
belirler. Mesela cinsiyetlerine göre insanlar kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılır. Buradaki 
sosyolojin adı “kadın sosyolojisi” ve “erkek sosyolojisi”dir.   

Belirli bir kritere dayanan ve yine belirli bir adı olan her bir sosyolojinin en ayırıcı vasfı ise 
söylem kavramında karşılık bulur. Dil ve iletişim ağırlıklı bir kavram olan söylem olmadan belirli bir 
sosyolojiden söz edilemez.  Şöyle ifade edelim: Ne kadar sosyoloji varsa, o kadar söylem vardır; ya da 
ne kadar söylem varsa, o kadar sosyoloji vardır. Dolayısıyla biz bir insanı ilk gördüğümüzde, onu 
söyleminden tanırız. Söylemine aşina olunca da hangi sosyolojiye mensup olduğunu anlarız. Bu 
yönüyle sosyoloji ve de söylem kavramı, bir tür kimlik oluşturmaktadır.  

Söylem denilince akla ilk gelen her ne kadar dil olsa da, esasında söylem sadece dile de 
indirgenemez. Dili tamamlayan dil dışı her bir gösterge de söyleme aittir. Bunu şöyle netleştirebiliriz: 
Belirli bir sosyoloji oluşturan her bir insan grubunun; 

1-Kendilerine özgü bir kavram ve dil dünyası vardır. Yani biz bir sosyolojik grubu konuştukları 
dilden anlayabiliriz. Klişeleşmiş ifade tarzları, klişeleşmiş benzetme ve metaforlar, klişeleşmiş 
deyimler vs. bu manada onları ele verir. 

2-Kendilerine özgü bir fiziksel görüntüleri (giyim tarzları, saç-sakal modelleri, tercih ettikleri 
renkler, biçimler vs.) vardır. 

3-Kendilerine özgü klişeleşmiş ve belirli durumlarda sergiledikleri jestler, mimikler ve tercihler 
vardır; yani sosyolojiyi oluşturan insanlar adeta belirli durumlarda hemen hemen aynı şekilde hareket 
ederler. 

4-Kendilerine özgü bir eğitim durumları, ekonomik durumları ve de çevreleri vardır. 

5-Kendilerine özgü inançları, öfkeleri, korkuları vardır ve kısaca onların duygusal refleksleri de 
hemen hemen aynıdır.  

Daha da artırabileceğimiz işte bu nitelikler bir araya gelip bir söylem oluşturur. Böylece dil, 
adeta bir ev, bir sığınak haline gelir. Bundan dolayı olsa gerek  Alman filozofu Heiddegger, “Dil 
(söylem) insanın evidir” der.4  

Postmodernizm söylemleri çokça önemser. Hatta söylemlerin çokluğu ve çeşitliliği için Rus 
edebiyat kuramcısı Mihail Bakhtin, karnaval ve diyaloji gibi kavramları kullanır. Postmodernizmde 
mevcut olan çoğulculuk kavramının da işte burada altını çizdiğimiz söylem kavramıyla yakın ilişkisi 
vardır.5 Dolayısıyla postmodern düşünce kaynağını çoğulculuktan alır. Onda tek ve mutlak olana yer 
yoktur. Mesela postmodern sayı tablosunda “bir” sayısı yer almaz. Tablo “iki” ile başlar (Ecevit, 

                                                           
4 Söylemle ilgili bu bölümü yazarken,  4-6 Mayıs 2017 tarihinde Amasya Üniversitesinde düzenlenen Kadın Sempozyumunda 
sunduğum “Didem Madak Şiirlerinde‘Dişil Söylem’le Kurulan Kadın Ütopyası” adlı bildiri metnimden faydalandım. (Ş.S.) 

5 Julia, Kristeva, Lacan, Lyotard, Rolant Barthes, Gile Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, Roman Jakobson gibi 
kuramcılar, “dil – söylem – çoğulculuk – edebiyat – felsefe” ilişkisi üzerine fikir üreten ve bu alanlarda çalışan isimlerdir. 
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alanların başında gelen ise şüphesiz dildir. “Sosyoloji – dil – çoğulculuk” üçgeni bir araya gelince de 
anmamız gereken kavram “söylem”dir (discour). 

Sosyoloji, insanların rastgele bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluk değildir. Sosyolojinin 
oluşması için belirli bir ortak payda, yani ölçüt gerekir. Mesela insanlar cinsiyet kriterine göre erkekler 
ve kadınlar olarak kategorize edilebilir. Yine insanlar ekonomik durumlarına göre zenginler ve 
fakirler diye ikiye ayrılabilir. İnsanlar, zevk anlayışlarına göre de “sinemayı sevenler”, “edebiyatı 
sevenler”, “müziği sevenler” vs. olarak da sosyoloji oluşturabilir. Burada asıl olan insanları bir kritere 
göre belirli bir topluluk olarak görmektir. Hatta bazı sosyolojiler birtakım alt sosyolojilere de 
ayrılabilir. Mesela “edebiyatı sevenler”, “roman okumayı sevenler” ve “şiir okumayı sevenler” gibi 
alt sosyolojiler de oluşturabilir. Öyle ki, bu alt sosyolojiler de daha minör düzeyde alt sosyolojilere 
bölünebilirler. Bu açıdan bakarsak, bir toplumun sayılamayacak kadar sosyolojiden oluştuğu 
söylenebilir. Tam bu noktada şunu da belirtelim ki, bir insan sadece bir sosyolojinin içinde yer almaz. 
Bir insan pek çok sosyolojinin parçası da olabilir.  

Her bir sosyolojinin de bir adı vardır. Bu adı sosyolojinin oluşmasına kriter olan kavram 
belirler. Mesela cinsiyetlerine göre insanlar kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrılır. Buradaki 
sosyolojin adı “kadın sosyolojisi” ve “erkek sosyolojisi”dir.   

Belirli bir kritere dayanan ve yine belirli bir adı olan her bir sosyolojinin en ayırıcı vasfı ise 
söylem kavramında karşılık bulur. Dil ve iletişim ağırlıklı bir kavram olan söylem olmadan belirli bir 
sosyolojiden söz edilemez.  Şöyle ifade edelim: Ne kadar sosyoloji varsa, o kadar söylem vardır; ya da 
ne kadar söylem varsa, o kadar sosyoloji vardır. Dolayısıyla biz bir insanı ilk gördüğümüzde, onu 
söyleminden tanırız. Söylemine aşina olunca da hangi sosyolojiye mensup olduğunu anlarız. Bu 
yönüyle sosyoloji ve de söylem kavramı, bir tür kimlik oluşturmaktadır.  

Söylem denilince akla ilk gelen her ne kadar dil olsa da, esasında söylem sadece dile de 
indirgenemez. Dili tamamlayan dil dışı her bir gösterge de söyleme aittir. Bunu şöyle netleştirebiliriz: 
Belirli bir sosyoloji oluşturan her bir insan grubunun; 

1-Kendilerine özgü bir kavram ve dil dünyası vardır. Yani biz bir sosyolojik grubu konuştukları 
dilden anlayabiliriz. Klişeleşmiş ifade tarzları, klişeleşmiş benzetme ve metaforlar, klişeleşmiş 
deyimler vs. bu manada onları ele verir. 

2-Kendilerine özgü bir fiziksel görüntüleri (giyim tarzları, saç-sakal modelleri, tercih ettikleri 
renkler, biçimler vs.) vardır. 

3-Kendilerine özgü klişeleşmiş ve belirli durumlarda sergiledikleri jestler, mimikler ve tercihler 
vardır; yani sosyolojiyi oluşturan insanlar adeta belirli durumlarda hemen hemen aynı şekilde hareket 
ederler. 

4-Kendilerine özgü bir eğitim durumları, ekonomik durumları ve de çevreleri vardır. 

5-Kendilerine özgü inançları, öfkeleri, korkuları vardır ve kısaca onların duygusal refleksleri de 
hemen hemen aynıdır.  

Daha da artırabileceğimiz işte bu nitelikler bir araya gelip bir söylem oluşturur. Böylece dil, 
adeta bir ev, bir sığınak haline gelir. Bundan dolayı olsa gerek  Alman filozofu Heiddegger, “Dil 
(söylem) insanın evidir” der.4  

Postmodernizm söylemleri çokça önemser. Hatta söylemlerin çokluğu ve çeşitliliği için Rus 
edebiyat kuramcısı Mihail Bakhtin, karnaval ve diyaloji gibi kavramları kullanır. Postmodernizmde 
mevcut olan çoğulculuk kavramının da işte burada altını çizdiğimiz söylem kavramıyla yakın ilişkisi 
vardır.5 Dolayısıyla postmodern düşünce kaynağını çoğulculuktan alır. Onda tek ve mutlak olana yer 
yoktur. Mesela postmodern sayı tablosunda “bir” sayısı yer almaz. Tablo “iki” ile başlar (Ecevit, 

                                                           
4 Söylemle ilgili bu bölümü yazarken,  4-6 Mayıs 2017 tarihinde Amasya Üniversitesinde düzenlenen Kadın Sempozyumunda 
sunduğum “Didem Madak Şiirlerinde‘Dişil Söylem’le Kurulan Kadın Ütopyası” adlı bildiri metnimden faydalandım. (Ş.S.) 

5 Julia, Kristeva, Lacan, Lyotard, Rolant Barthes, Gile Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, Roman Jakobson gibi 
kuramcılar, “dil – söylem – çoğulculuk – edebiyat – felsefe” ilişkisi üzerine fikir üreten ve bu alanlarda çalışan isimlerdir. 

2001: 68). Dili söylemle çoğulcu hale getiren postmodernistler mesela kelimelerle göstermek isterler. 
Kelimelerin yetmediği yerde resimlerle, işaretlerle göstermeye çalışırlar. Yazıyı adeta okunan değil de 
seyredilen bir sahne haline getirirler (Demirtaş, 2015: 14). Hatta şunu da belirtelim ki, bu yazıda sıkça 
anacağımız “metinlerarasılık” kavramı de esasında bir çoğulculuk unsurudur. Yazar “metnin 
tekilliğini” diğer metinlerle kurduğu ilişkilerle aşar ve böylece metinlerarasılık ile ortaya çoğulcu bir 
metin dünyası serer. 

Burada altını çizdiğimiz çoğulculuk kavramının tarihsel serüveni ve nasıl ortaya çıktığı ayrı bir 
tartışmanın konusudur. Ancak şu kadarını belirtelim ki, “Romantizmle birlikte bütünden 
parçalanmaya doğru bir yöneliş başladı. Yaşamın, hatta kişinin parçalılığı anlatının, giderek dilin 
yapısına sindi.” (Parla, 2000: 343). Söz konusu parçalanma ya da parçalılık durumu bireye 
“nesnellikten öznelliğe geçiş” olarak yansıdı. Yani, postmodernizm, nesnelliğe karşı öznelliği öne 
çıkarır. Kısaca ifade edersek, bu durum da sosyolojik hayatta ve dilde söylem kavramının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Sadece söylem kavramı ortaya çıkmıyor; bu kavramla beraber sanat-
edebiyat alanına yeni bir edebiyat anlayışı da yerleşiyor. Postmodern Edebiyat, işte bu yeni edebiyat 
anlayışının adıdır. 

Postmodern Edebiyat 

Kültürel-sosyal hayatta ve sanat-edebiyatta hiçbir olgu birden bire ortaya çıkmaz. Ortaya çıkan 
yeni olgunun mutlaka birtakım hazırlayıcıları ve sebepleri vardır. Bu durum postmodern edebiyat için 
de geçerlidir. Dolayısıyla burada postmodern edebiyata hazırlık dönemi kavram ve olgularından söz 
edebiliriz. Bu konuda işe postmodernizm öncesinde dolaşımda olan ve modernizm anlayışının bir 
yansıması olarak kullanılan (ki buna “erken postmodern unsurlar” da diyebiliriz) bazı kavramları 
anarak başlayabiliriz. Bu kavramların adları şöyledir: En başta felsefi bir kavram olan yapıbozum 
(yapısöküm, postyapısalcılık)6, kavramı, romantizm ve varoluşçuluk felsefeleri, karnavalesk kavramı, 
diyaloji kavramı, grotesk, çok seslilik, çok dillilik, new age (yeni çağ) edebiyatı, yeni roman, pasif 
(anti) kahraman, yeni gerçekçilik, çok yönlü optik (çok anlatıcılı roman), Kafkaesk, büyülü gerçeklik, 
fantastik7, avangart edebiyat, absürd vd… 

Bunlar içinde en başta andığımız yapıbozum neredeyse diğer kavramların hepsine sirayet 
etmiştir. Yani burada postmodernist düşüncenin, “yapısal dilbilimin ve yapısökücü yaklaşımın” 
Postmodernist Yapısal Eleştiri yöntemine kaynaklık ettiğini söyleyebiliriz. Yapısal dilbilim ise, 
Ferdinand de Saussure’ün göstergebilim/semiyotolojisinden ödünç alınan gösterge/signe, 
gösteren/signifiant ve gösterilen/signifié kavramlarına dayanır. Yukarıda önemini vurguladığımız 
söylem kavramı da bu manada dilbilimin bir terimi olarak dolaşıma girmiştir.  

Sadece yukarıda adını andığımız kavramlar değil, gerçek kavramına yaklaşımın değişmesi de 
postmodern edebiyatı ortaya çıkaran faktörlerden biridir. Yani gerçek kavramındaki algı değişimi de 
postmodern edebiyat açısından önem arz etmektedir. 

İnsanın gerçeğe yabancılaşması olgusu, 20. Yüzyıl estetiğinin ana taşıyıcılarından biridir. 
Gerçeğin bu yeni durumu için zamanla “mimetik estetikten yabancılaşmanın estetiğine geçiş” şeklinde 
bir yaklaşım oluşur. Kimileri yabancılaşan bu yeni gerçekliği yok sayarken, kimileri de ona yeni adlar 
verirler. Jean Baudrillard bu yeni gerçek için hipergerçek tabirini kullanır. Baudrillard, gerçeği tersyüz 
edip bambaşka kılığa sokan medyatik gelişmeleri de gözden uzak tutmaz (Ecevit, 2001: 35-36). 
Yabancılaşma estetiğinin pragmatik yönü ise, Bertholt Brecht’le tiyatro alanında kurumsallaşır. 
Brecht, klasik (Aristocu) katharsis yerine yabancılaşma estetiğini tercih eder. Ona göre Klasik 
katharsis anlayışı seyirciyi edilgenleştirir. Oysa yeni gerçeklikte seyirci, gördüğünün oyun olduğunun 
bilincinde olup, asla edilgenleşmez; tam tersine oyuna dahil olarak aktif hale gelir (Ecevit, 2001: 37). 
Burada gerçeklik kavramı ile bütünlük kavramı arasındaki ilişkinin bozulması da gündeme gelir. 
Geleneksel ve modern anlatılarda belli bir dünya görüşü ve mesaj öncelendiği için, o dönem 
metinlerinde belirli bir bütünlük vardır. Bütünlüklü bir metin bütünlüklü bir hikaye anlatıyordu. Aristo 

                                                           
6 Uzun süre postyapısalcılıkla postmodernizm iç içe geçmiş ya da birbirlerinin yerine kullanılmıştır. (Ş.S.) 
7 Bir tür yapıbozum olan “amaçla aracın yer değiştirmesi” konusunu Sartre, fantastiki izah ederken kullanır. Yani Jean Paul 
Sartre’a göre araçlar amaçlara başkaldırırsa, burada fantastik oluşur. (Bak. Dilek Doltaş, Postmodernizm ve Eleştirisi / 
Tartışmalar – Uygulamalar, İnkılap Kitabevi, İst. 2003, s. 146.) 
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bunun için mimesis (temsil) diyordu. Buna karşılık postmodern anlatılarda ise parçalılığın karşılığı 
olarak pek çok hikaye (alt hikayeler, çerçeve hikaye) anlatılır oldu. Bu da postmodern anlatılarda 
belirli bir temsil sorunu olduğunu açığa çıkardı (Parla, 2000: 344). Bu aynı zamanda gerçeğe bakış ve 
gerçeği temsil sorunudur.  

Hem bazı kavramlarla hem de gerçek kavramındaki değişim ile varlığını hissettirmeye başlayan 
postmodern anlayış, zamanla bazı anlatım teknikleri ile daha bir belirginleşmeye başladı. “Anlatım 
teknikleri” kavramını burada biraz açmak faydalı olacaktır. Dil bağlamında herhangi bir yan yola 
sapmadan doğrudan meramın anlatılması, günlük ve sıradan dil kullanımı demektir.  Bir başka 
ifadeyle bu, mecazsız (metaforsuz, imgesiz) anlatım tarzıdır. Bir dil kullanımında herhangi bir yola 
sapma durumu (dilin yabancılaştırılması, sapmalar) söz konusu olduğunda da sanatsal dil başlamış 
olur. Genel anlamda ifade edece olursak, dili sanatsal dil durumuna “anlatım teknikleri” ile 
getirebiliriz. Anlatım teknikleri bu manada “ne anlattığımız” değil, nasıl anlattığımız” sorusunun 
cevabını oluşturur. Anlatım teknikleri tabiri için bazı kuramcılar anlatım biçimleri kavramını tercih 
ederler ve her bir anlatım biçiminin (tekniğinin) büyük bir işlev üstlendiğini söylerler. Caroline Levine 
bu yazarlardan biridir. Ona göre biçim, yüzyıllar boyunca birbiriyle çatışan, hatta paradoksal bir dizi 
anlam taşımıştır. Hatta biçim, Platon’da olduğu gibi maddi olmayan fikir anlamına da gelir (Levina, 
2017: 20). Anlatım teknikleri, bir takım olay ve objelerden esinlenilerek, yani hayatta belirli bir adı ve 
biçimi olan varlıklardan üretilir. Mesela cam şeffaflık ve kırılganlık işlevine sahiptir. Çelik 
kuvvetliliği, sertliği ve dayanıklılığı akla getirir. Pamuk yumuşaklık demektir (Levina, 2017: 25). 
Sanatçı meramını ifade ederken, diyelim ki yumuşaklığı vurgulamak istiyor; bu durumda pamuk 
kavramından hareket edip dile pamukla ilgili bir anlatım tekniği ya da metaforu kazandırıyor. 

Hemen her sanat dalının kendine özgü anlatım teknikleri vardır. Şayet konuşan ya da yazan 
meramını ifade ederken herhangi bir anlatım tekniği kullanmazsa bu anlatım biçimi için “anlatma 
tekniği” denilir. Konuşan ya da yazan meramını ifade ederken bir takım anlatım tekniklerine 
başvurursa, buna da “gösterme tekniği” adı verilir. Bu bağlamda şu durum ortaya çıkıyor. Sanatsal 
(kurgusal) olmayan metinler anlatırlar; kurgusal (sanatsal) metinler ise gösterirler. Burada Necip 
Fazıl’ın Poetika’sında dile getirdiği “Şiir tebliğ etmez, telkin eder” manasındaki görüşünü de 
hatırlatalım. Anlatım teknikleri yönünden zayıf olan metinler, anlatma tekniğine yakın oldukları için, 
estetik yönden zayıflık taşırlar.8 

Hiçbir anlatım tekniği rastgele ortaya çıkmadığı gibi rastgele de kullanılmaz. Her birinin 
özellikle gerçek’i ifade edişte belirli bir işlevi vardır. Michel Butor, “Değişik gerçeklere değişik anlatı 
biçimleri denk düşer.” dedikten sonra, buna gotik mimariyi örnek verir. Butor’a göre, gotik 
katedrallerdeki korkunç ve yücelik duygusu uyandıran yüksek kuleler, Tanrı’nın yüceliğini işaret eder 
(Ecevit, 2001: 17, 18). Leyla Erbil (2007: 45) ise, özgün ve özgür yazarın yeni bir şeyler söyleyecekse, 
bunu ancak yeni bir biçimde söyleyebileceğini de vurgular. Görülüyor ki zamanla bilhassa postmodern 
edebiyatla ilgili olan pek çok anlatım tekniği ortaya çıkmıştır. Tabii bu anlatım teknikleri başka bir 
bağlamda modern dönemde de kullanılmıştır. 

“Postmodern anlatım teknikleri” olarak adlandırılan bu anlatım biçimlerinin başında 
“üstkurmaca” (metafiction) gelir. Postmodern anlatılar kendi eleştirel analizlerini roman ve öykü 
üzerinde gerçekleştirirler. Bunu da üstkurmaca tekniği bağlamında yaparlar. Şiirde ise üstkurmaca 
unsurlarına pek rastlanmaz.  Postmodern edebiyatın öncülerinden Samuel Beckette, üst kurmaca 
kavramıyla her halükarda kurmaca oldukları sezdirilen roman kişileri için “homo logos” (sözcükten 
adam) tabirini kullanır. Hatta Beckette, üst kurmaca için şöyle ilginç bir yorum da yapar: “Anlatılacak 
bir şeyin kalmadığı bir dünyada edebiyat kendini anlatmak zorunda kalmıştır.” (Ecevit, 2001: 98, 99). 
Bir başka ifadeyle söylersek postmodern anlatılarda üstkurmaca kavramı, adeta bir “hikaye anlatma 
oyununa” dönüşür. Daha sonra bu nitelik için postmodern bir kavram olarak oyunsuluk (deneysellik) 
tabiri kullanılacaktır. 

Postmodern anlatım tekniklerinden bir diğeri ise “bilinç akışı”dır. Modernist yazarların soyut 
dünyada ve zamanın içinde istediği gibi dolaşabilmesini sağlayan kurgusal buluşların başında bilinç 
                                                           
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, Poetikaya Giriş (Todorov), Metaforlar (Oğuz Cebeci), Anlatının Söylemi (G. Gennette), 
Kurmacanın Retoriği (W.C. Booth), Öykü ve Söylem (S. Chatman) gibi kaynaklara bakılabilir. Konu hakkında Türk 
Edebiyatındaki en yetkin kaynak ise Edebiyat Bilgi ve Teorileri (M. Kaya Bilgegil) adlı kitaptır. 
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bunun için mimesis (temsil) diyordu. Buna karşılık postmodern anlatılarda ise parçalılığın karşılığı 
olarak pek çok hikaye (alt hikayeler, çerçeve hikaye) anlatılır oldu. Bu da postmodern anlatılarda 
belirli bir temsil sorunu olduğunu açığa çıkardı (Parla, 2000: 344). Bu aynı zamanda gerçeğe bakış ve 
gerçeği temsil sorunudur.  

Hem bazı kavramlarla hem de gerçek kavramındaki değişim ile varlığını hissettirmeye başlayan 
postmodern anlayış, zamanla bazı anlatım teknikleri ile daha bir belirginleşmeye başladı. “Anlatım 
teknikleri” kavramını burada biraz açmak faydalı olacaktır. Dil bağlamında herhangi bir yan yola 
sapmadan doğrudan meramın anlatılması, günlük ve sıradan dil kullanımı demektir.  Bir başka 
ifadeyle bu, mecazsız (metaforsuz, imgesiz) anlatım tarzıdır. Bir dil kullanımında herhangi bir yola 
sapma durumu (dilin yabancılaştırılması, sapmalar) söz konusu olduğunda da sanatsal dil başlamış 
olur. Genel anlamda ifade edece olursak, dili sanatsal dil durumuna “anlatım teknikleri” ile 
getirebiliriz. Anlatım teknikleri bu manada “ne anlattığımız” değil, nasıl anlattığımız” sorusunun 
cevabını oluşturur. Anlatım teknikleri tabiri için bazı kuramcılar anlatım biçimleri kavramını tercih 
ederler ve her bir anlatım biçiminin (tekniğinin) büyük bir işlev üstlendiğini söylerler. Caroline Levine 
bu yazarlardan biridir. Ona göre biçim, yüzyıllar boyunca birbiriyle çatışan, hatta paradoksal bir dizi 
anlam taşımıştır. Hatta biçim, Platon’da olduğu gibi maddi olmayan fikir anlamına da gelir (Levina, 
2017: 20). Anlatım teknikleri, bir takım olay ve objelerden esinlenilerek, yani hayatta belirli bir adı ve 
biçimi olan varlıklardan üretilir. Mesela cam şeffaflık ve kırılganlık işlevine sahiptir. Çelik 
kuvvetliliği, sertliği ve dayanıklılığı akla getirir. Pamuk yumuşaklık demektir (Levina, 2017: 25). 
Sanatçı meramını ifade ederken, diyelim ki yumuşaklığı vurgulamak istiyor; bu durumda pamuk 
kavramından hareket edip dile pamukla ilgili bir anlatım tekniği ya da metaforu kazandırıyor. 

Hemen her sanat dalının kendine özgü anlatım teknikleri vardır. Şayet konuşan ya da yazan 
meramını ifade ederken herhangi bir anlatım tekniği kullanmazsa bu anlatım biçimi için “anlatma 
tekniği” denilir. Konuşan ya da yazan meramını ifade ederken bir takım anlatım tekniklerine 
başvurursa, buna da “gösterme tekniği” adı verilir. Bu bağlamda şu durum ortaya çıkıyor. Sanatsal 
(kurgusal) olmayan metinler anlatırlar; kurgusal (sanatsal) metinler ise gösterirler. Burada Necip 
Fazıl’ın Poetika’sında dile getirdiği “Şiir tebliğ etmez, telkin eder” manasındaki görüşünü de 
hatırlatalım. Anlatım teknikleri yönünden zayıf olan metinler, anlatma tekniğine yakın oldukları için, 
estetik yönden zayıflık taşırlar.8 

Hiçbir anlatım tekniği rastgele ortaya çıkmadığı gibi rastgele de kullanılmaz. Her birinin 
özellikle gerçek’i ifade edişte belirli bir işlevi vardır. Michel Butor, “Değişik gerçeklere değişik anlatı 
biçimleri denk düşer.” dedikten sonra, buna gotik mimariyi örnek verir. Butor’a göre, gotik 
katedrallerdeki korkunç ve yücelik duygusu uyandıran yüksek kuleler, Tanrı’nın yüceliğini işaret eder 
(Ecevit, 2001: 17, 18). Leyla Erbil (2007: 45) ise, özgün ve özgür yazarın yeni bir şeyler söyleyecekse, 
bunu ancak yeni bir biçimde söyleyebileceğini de vurgular. Görülüyor ki zamanla bilhassa postmodern 
edebiyatla ilgili olan pek çok anlatım tekniği ortaya çıkmıştır. Tabii bu anlatım teknikleri başka bir 
bağlamda modern dönemde de kullanılmıştır. 

“Postmodern anlatım teknikleri” olarak adlandırılan bu anlatım biçimlerinin başında 
“üstkurmaca” (metafiction) gelir. Postmodern anlatılar kendi eleştirel analizlerini roman ve öykü 
üzerinde gerçekleştirirler. Bunu da üstkurmaca tekniği bağlamında yaparlar. Şiirde ise üstkurmaca 
unsurlarına pek rastlanmaz.  Postmodern edebiyatın öncülerinden Samuel Beckette, üst kurmaca 
kavramıyla her halükarda kurmaca oldukları sezdirilen roman kişileri için “homo logos” (sözcükten 
adam) tabirini kullanır. Hatta Beckette, üst kurmaca için şöyle ilginç bir yorum da yapar: “Anlatılacak 
bir şeyin kalmadığı bir dünyada edebiyat kendini anlatmak zorunda kalmıştır.” (Ecevit, 2001: 98, 99). 
Bir başka ifadeyle söylersek postmodern anlatılarda üstkurmaca kavramı, adeta bir “hikaye anlatma 
oyununa” dönüşür. Daha sonra bu nitelik için postmodern bir kavram olarak oyunsuluk (deneysellik) 
tabiri kullanılacaktır. 

Postmodern anlatım tekniklerinden bir diğeri ise “bilinç akışı”dır. Modernist yazarların soyut 
dünyada ve zamanın içinde istediği gibi dolaşabilmesini sağlayan kurgusal buluşların başında bilinç 
                                                           
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, Poetikaya Giriş (Todorov), Metaforlar (Oğuz Cebeci), Anlatının Söylemi (G. Gennette), 
Kurmacanın Retoriği (W.C. Booth), Öykü ve Söylem (S. Chatman) gibi kaynaklara bakılabilir. Konu hakkında Türk 
Edebiyatındaki en yetkin kaynak ise Edebiyat Bilgi ve Teorileri (M. Kaya Bilgegil) adlı kitaptır. 
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Türkiye’de Postmodernizm ve Edebiyat 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Türkiye’de postmodernizm konusu hep problem olarak 
görülmüş ve tartışılmıştır. Dilek Doltaş’a göre, bizim gibi, Batı kültüründen gelmeyen toplumlar için 
postmodern yaklaşımı kavramak zordur. Bu yüzden Türk edebiyatında postmodern edebiyat algısında 
farklılıklar vardır (Doltaş, 2003: 31). Doltaş (2001: 75), Türkiye’de postmodernizmin 1990’larda 
güncellik kazanmaya başladığını da söyler. Yıldız Ecevit (2001: 30) ise Türk edebiyatında 
postmodernizmin geç kalmasını, yazarların realizmi tek anlatım yolu olarak görmesine bağlar.  

Sosyo-kültürel hayatı bir tarafı bırakıp edebiyat bağlamında Türkiye’deki postmodern 
yansımalara baktığımızda, gerçek anlamda modernist-postmodernist açılımların Türk edebiyatında 
1970’li yıllarda kendini göstermeye başladığını görürüz. Yani modern-postmodern nitelikli ilk 
metinler bu yıllarda yayınlanır. Başka bir ifadeyle ilk avangardist Türk romanları 70’li yıllarda başlar. 
Bu metinlerde hem modern hem de postmodern unsurlar bir arada yer alır. Ancak postmodern roman 
örnekleri Türkiye’de modern unsurlardan yalıtılmış bir şekilde ilk örneklerini 1990’larda verir (Ecevit, 
2001: 85). Yıldız Ecevit edebiyatımızda modernist romanın öncüsü olarak Oğuz Atay’ın adını öne 
çıkarır. Ecevit’e göre bu manada adı anılması gereken ilk roman da “Tutunamayanlar”dır (Ecevit, 
2001: 86). Bu romanın yazılış hikayesi ve yayınlandıktan sonra aldığı tepkiler de çok ilginçtir.   

Hem süreç hem de kronoloji gibi durumlar başta olmak üzer birçok sebepten dolayı Türk 
Edebiyatında postmodernizm belirli bir kaos ve düzensizlik içinde varlığını belli etmektedir. Esasında 
postmodern duruma da uygun düşen bu belirsizlik haline rağmen Türk Edebiyatında postmodernizmi 
üç ayrı halde görüyoruz. 

Postmodernizmin Türk Edebiyatındaki Üç Hâli 

Türk edebiyatında postmodernizmin varlığı açık ve net olmadığı için, yansıma, iz, görüntü, 
açılım gibi birçok kelimeyle ifade edilmektedir. Bu konudaki en derli toplu çalışmalardan biri olan ve 
Yıldız Ecevit tarafından yazılan kitabın adı “Türk Romanında Postmodernist Açılımlar”dır.  Türk 
edebiyatına postmodern açıdan bakanlar yerine göre “Türk Edebiyatında postmodernist yansımalar”, 
“Türk Edebiyatında postmodernist izler”, “Türk Edebiyatında postmodernist görüntüler” ya da buna 
benzer daha başka adlarla bu durumu ele almaktadırlar. Bu durum bile postmodernizmin içerdiği 
çoğulculuğu ve çoğulcu bakışı ifade ediyor. Kronolojik bir sıra ile belirtirsek, Türk edebiyatında 
postmodernizm üç evrede var olmuştur: 

 1-Postmodernizm Fragmanları Yahut İşaretleri (Birinci Kategori) 
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 2-“Post”suz Postmodernizm Yahut Erken Postmodernizm (İkinci Kategori) 

 3-Posmodernizm devresi (Üçüncü Kategori) 

Bu kategorilerden birincisi, postmodern teknik veya unsurlardan herhangi birini ya da bazılarını 
(tamamını değil) bilinçli ya da bilinçsiz kullananlardan oluşmaktadır. Kronolojik olarak bu gruba 
girenler en eski (kadim) edebiyat metinlerine kadar bizi götürebilir. Modern zamanlarda da bu gruba 
giren örnekler yazıldığını belirtebiliriz. İkinci gruba giren eserlerde postmodern teknik ve unsurlar, 
yazarı tarafından bilinçsiz bir şekilde kullanılmıştır. Hatta bu gruba giren yazarların çoğunun belki de 
postmodern kavramından habersiz olması bile mümkündür.  Üçüncü gruba giren yazarlar ise 
postmodern bilince sahip yazarlardır. Yani onlar postmodern teknik ve unsurları bilinçli bir şekilde 
kullanırlar ve eserlerini buna göre üretirler. 

Bizim bu yazıda vurguladığımız postmodernizmin Türk edebiyatındaki üç hâline denk gelecek 
bir tasnifi Bedia Koçakoğlu roman sanatı bağlamında yapar. Koçakoğlu’na (2012: 28-29) göre roman 
türü “klasik roman”, “modernist roman” ve “postmodern anlatı” olmak üzere üç evre geçirmiştir. Bu 
üç evre sırasıyla bizim birinci kategori, ikinci kategori ve üçüncü kategori adlandırmamıza denk 
gelmektedir. Bedia Koçakoğlu (Koçakoğlu: 82-98), postmodernizmin üç evre olarak özetlediği gelişim 
sürecinin Türk edebiyatında dört evreye çıkarır. Bunları da şöyle adlandırır: “Klasik dönem”, 
“Modern romanlar dönemi”, “kırılma dönemi metinleri” ve “postmodern anlatılar dönemi”.  Ancak 
bu durum bizim ölçü aldığımız üç evre esasını değiştirecek bir yaklaşımı içermez.  

1-Postmodernizm Fragmanları Yahut İşaretleri (Türk Edebiyatından Birinci Kategoriye 
Örnekler):  

Burada söze başlarken modern Türk şiirinin ustalarından İlhan Berk’in (1992: 24) Divan 
şairlerinden Necati Beg, Neşati ve Şeyh Galip silsilesini getirip Ahmet Haşim’e bağlamasına; Ahmet 
Haşim’den de İkinci Yeni’ye kadar getirmesindeki çarpıcı tespite değinmek istiyorum.  Hatta İlhan 
Berk, “Modern Türk şiiri Şeyh Galip’le başlar” manasındaki sözünü de her fırsatta tekrarlar. Ünlü 
şairin modern ve gelenek ilişkisi bağlamındaki görüşleri sorulduğunda bu tür cevaplar vermesi, bizim 
işimizi kolaylaştırmaktadır. Görülen o ki İlhan Berk meseleye kronolojik olarak bakmamaktadır. Şayet 
kronolojik olarak baksaydı, 15. 16. hatta 18. Yüzyıl Divan şairlerinin modern oluşlarıyla ilgili yorum 
yapabilir miydi?.. 

Biz de postmodern kavramına aynen İlhan Berk gibi bakıyoruz ve postmodern teknik ve 
unsurların izlerine en eski (kadim) metinlerde de rastlıyoruz. Bilhassa Divan şiirinde Mesnevilere ait 
bir terim olan “sebeb-i telif” kavramını, bir anlamda postmodern bir terim olan üskurmacanın atası 
olarak görüyoruz.9 Aynı şekilde geleneksel tiyatromuz olan Ortaoyunundaki pek çok tekniğin Bertholt 
Brecht’in öncülüğünü ettiği epik tiyatroda kullanıldığını; epik tiyatro anlayışının zamanla postmoderne 
evrildiğine şahit oluyoruz. Dünyayı geçici bir eğlence (oyun) yeri olarak tarif etmesi dolayımında 
Tasavvufi anlayışta da pek çok postmodern gösterge bulunabilir.  

Feridüttin Attar’ın Mantıku’t-Tayr ve Mevlana’nın Mesnevi’sindeki iç içe geçen hikayeler, yani 
çerçeve anlatılar; Divan şiirinde anlatı denilince akla gelen Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” 
bölümlerinin üst kurmaca yapısı; hatta Divan şiirindeki Kasidelerde mevcut olan ironik anlatım; Halk 
hikayelerindeki fantastik unsurlar vs… Bunları daha da artırabiliriz. İşte bunların hepsi birinci 
kategoride ele alacağımız içinde postmodern unsurlar taşıyan anlatılara örnektir.  Gökçen Yılmaztürk 
bu konuya Batıdan örnek verir. Ona göre, daha modernizmin ortaya çıkmadığı zamanlarda mesela 
Sofistler, postmodern sayılacak bir tutum içindeydiler (Kçakoğlu, 2012: 193).  

Bu açıdan Yeni Türk edebiyatı sürecine baktığımızda içinde postmodern teknik ya da unsurlar 
kullanan örnekler görürüz. Mesela geleneksel anlatılarda genellikle “anlatma tekniği”ne yakın bir tarz 
hakimdir. Anlatma tekniği tek bir sesin egemen olduğu metinlerdir. O “tek ses” ise yazardır / 
anlatıcıdır. Buna karşılık modern / postmodern anlatılarda “gösterme tekniği” kullanılmaya 
başlanmıştır. Gösterme tekniğinde anlatıda tek bir ses değil, çoğulcu sesler vardır. (Mihail Bakhtin bu 
çoğulcu teknikler için diyaloji ve karnaval kavramlarını kullanır.) Bilhassa düşünce aktarımlarında 

                                                           
9 Bak. Şeyma Kuran, “Mesneviden Romana Uzanan Sebeb-i Telif Yolu Üst Kurmacaya mı Çıkar?..”,  Turkish Studies, Sayı: 1, 
2006, s. 171-201. 
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9 Bak. Şeyma Kuran, “Mesneviden Romana Uzanan Sebeb-i Telif Yolu Üst Kurmacaya mı Çıkar?..”,  Turkish Studies, Sayı: 1, 
2006, s. 171-201. 

diyalog, iç konuşma (monolog), bilinç akışı, “düşüncenin jest ve mimiklerle ve kişinin beden diliyle 
ima edilmesi” vs. gibi tekniklerin hepsi gösterme teknikleri grubuna girer. Geleneksel anlatılarda 
bilinçli olarak değil de metin yazarının ustalığından kaynaklanan bir sebeple bu gösterme 
tekniklerinden bazıları yer alabilir. Berna Moran (1983: 65) buna örnek olarak Tanzimat 
romanlarından Araba Sevdası’nı örnek verir ve yazara göre Türk edebiyatında mesela bilinç akışı 
tekniğini ilk kullanan da Recaizade Ekrem olmuştur.  

Modern / postmodern anlatılarda içerik (fikir) bağlamında işlenen ve öncelenen özelliklerden 
biri de felsefedir. Felsefe, insanın “bireysel (ferdi) duruşu”yla alakalıdır. Felsefi tavır, insanı birey 
noktasına yaklaştırır. İnsanın “düşünen varlık” olması ekseninden hareket eden felsefe, kendine özgü 
düşünce ortaya koyduğu sürece insanın toplumun baskısına direneceğini ima eder. Bu konuda akla 
gelen romancımız ise, Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır (Moran, 1983: 94-110). 10  Burada Hüseyin 
Rahmi’den önce bu konuya el atan romancının Ahmet Mithat olduğunu da hatırlatalım.  

Modern / postmodern romanlarda kişi birey olarak ele alınır. Hata bu bireyin çevresi ve 
toplumla çatışması geniş ölçüde ele alınır. Bu da “kişi merkezli anlatım tarzı”dır. Halit Ziya bu 
anlatım tekniğini bütün romanlarında, özellikle Aşk-ı Memnu romanında ustalıkla kullanır. 

Yakup Kadri de romanlarında özellikle Tevrat göndermeli metinlerarasılığa yer verir. Modern 
insanın “bireyleşme”, “yalnızlaşma”, “çevresiyle çatışma yaşaması” gibi durumları Yakup Kadri, 
mesela Yaban romanında ele alır. Modern şiirin mimarı sayılan Baudelaire, kent insanının bunalması, 
yalnızlaşması ve yabancılaşması bağlamında spleen kavramını kullanır. Hatta şairin bu isimle yazdığı 
şiirler vardır. Spleen için Türkçede “kent sıkıntısı” ya da “şehir bunalımı” tabirleri kullanılır. Yakup 
kadri spleen’i köy ve taşraya taşır ve Yaban’da Ahmet Celal, köy içinde aynı sıkıntıları yaşar. Yakup 
Kadri’nin başvurduğu bu anlatım tekniği de modern / postmodern anlatılarda çokça kullanılır. Sadece 
bu da değil, Yakup Kadri Yaban romanında ayrıca üstkurmaca tekniğine de yer verir (Moran, 1983: 
170-184).11  

Türk edebiyatında fantastik anlatım ve metinlerarasılık gibi modern / postmodern anlatım 
tekniklerine çokça yer veren romancılardan biri de Peyami Safa’dır. Berna Moran (1983: 200-218) bu 
konuda özellikle Matmazel Noralya’nın Koltuğu romanına dikkat çeker.12 Berna Moran (1990: 219-
236) Yusuf Atılgan’ın özellikle Anayurt Oteli için antiroman ve absürd terimlerinin uygun olduğunu 
düşünür13.  Bu terimler de modern /postmodern anlatılarla ilgilidir.  

Mitos kökenli kalıplar anlatılarda çokça kullanılır. Jung’a göre mitoslar, arketipler ve imgeler, 
insanların ortak bilinçaltında varlığını sürdürür. Bu mitos, arketip ve imgeler ise insanların en derin 
özlemlerini, isteklerini ve korkularını yansıtırlar ve bundan dolayı da ölümsüzdürler. Bu hazır anlam 
kalıpları destanlarda, masallarda ve folklorik unsurlarda yaşamasını sürdürürler. Yaşar Kemal’in 
romanları işte bu açıdan çok güçlüdür (Moran, 1990: 239).14 Nedim Gürsel ise, Boğazkesen ve Resimli 
Dünya adlı romanlarının postmodern öğeler taşıyabileceklerini inkar etmediğini, ancak o romanları 
kendisinin barok roman yazma iddiasıyla yazdığını söyler (Koçakoğlu, 2012: 199).   
           Bu örnekleri 
daha da artırabiliriz. Burada bizim dikkat çekmek istediğimiz husus, yazarların sanat-estetik yönden 
vizyon sahibi oluşları ve anlatacaklarını daha etkili ve çarpıcı hale getirme çabaları (nasıl 
anlatacaklarını önemsemeleri) onları erken modern ya da postmodern düzeye çıkarmıştır. 

2-“Post”suz Postmodernizm Yahut Erken Postmodernizm (Türk Edebiyatından İkinci 
Kategoriye Örnekler): 

Bir önceki bölümde yazdıkları eserlerde postmodern anlatım tekniklerine ya da unsurlarına az 
veya çok yer veren örneklere dikkat çektik. Burada ise, söz konusu postmodern anlatım teknik ve 
unsurlarına daha çok yer veren; hatta bu yüzden bilinçsizce postmodern yazarlar olarak nitelendirilen 
örneklere değineceğiz. Bu örnekleri neden postmodern olarak nitelendirmiyoruz?..  Çünkü, bu 

                                                           
10 Bak. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yay. İst. 1983, s. 94-110. 
11 Bak. Berna Moran, a.g.e., s. 170-184. 
12 Bak. Berna Moran, a.g.e., s. 200-218. 
13 Bak. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yay. İst. 1990, s. 219-236. 
14 Bak. Berna Moran, a.g.e., s. 239. 
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metinleri yazanların postmodern olmak gibi bir iddiaları yoktur. Ayrıca bu yazarların çoğunun 
postmodernizmden haberleri bile yoktur. Bu gibi sebeplerle onların metinlerini postmodern metinler 
olarak değil de “içinde ağırlıklı olarak postmodern unsur ve tekniklere yer veren örnekler” olarak 
adlandıracağız. 

Yeni Türk edebiyatında bu bağlamda adını ilk anacağımız yazar Ahmet Mithat Efendi’dir. 
Ahmet Mithat, Müşahedat adlı romanında postmodern romanların neredeyse bütün konvensiyonlarını 
kullanır. Mesela kendisinin Felatun Bey’le Rakım Efendi adlı romanıyla metinler arası ilişki kurar 
(Ahmet Mithat Efendi, 1997: 56-57). Ahmet Mithat (1997: 113) romanında roman konusunda şu 
açıklamayı yapar: “…Karilerime tabiiyattan bir roman arz etmek için bir hayli zamandan beri 
düşünüp durduğum halde, roman, hem de daha mükemmeli tasavvura sığmayacak kadar bir tabiilikle, 
fiilen ve maddeten ayağıma kadar kendi kendisine geldi. Daha garibi şu ki, güya ben de romanın 
eşhas-ı vakasından birisi imişim gibi, romana karıştırılmaktayım. Böyle muharririn de velev ki yalnız 
temaşacı ve şahit suretinde olsun, romana karışması Avrupaca da emsali görülmüş şeylerden 
değildir.” Postmodern bir anlatım tekniği olan üstkuramacaya örnek teşkil eden şu cümleler de 
Müşahadeta’ta geçer: “…yazı yazmak için görmek ve duymak lazımdır. Müşahede ve ihtisas olmazsa 
insan neyi yazacak? Meğer ki, başkalarının yazdıklarına tercüman olabilsin.” (Ahmet Mithat Efendi, 
1997: 471)  

Henüz postmodern kavramının olmadığı yıllarda yayınlanan ve postmodern romanın bütün 
konvansiyonlarına sahip olan eserlerden biri de Falih Rıfkı Atay’ın yazdığı Roman adlı romandır. Bu 
eser, 1932’de yayınlanmış; o günkü edebiyat anlayışının çok üstünde bir eserdir. Bugün postmodern 
olarak adlandırdığımız romanlardaki anlatım tekniklerinin hemen hepsini Falih Rıfkı bu eserinde 
kullanmıştır.  Mesela üstkurmaca, mesela metinlerarasılık, ironi vs…  Romanın yayınlandığı yıllarda 
henüz postmodern gibi bir kavram olmadığı için, bu eser hakkında o yıllarda çok farklı nitelendirmeler 
yapılmıştır. Kimileri bu roman için ütopya tabirini kullanmıştır. Atay Roman’da, henüz 10. yılındaki 
genç Cumhuriyet için ideal bir toplum ve ideal bir vatandaş tanımlaması yapar. Kimileri ise “Roman, 
aslında isim olarak yanıltıcıdır. Zira eser klasik anlamda bir roman olmaktan çok uzak, çeşitli gözlem 
ve eleştirilere dayanan fıkra nitelikli yazılardan oluşmuştur.” demektedir.  Reşat Nuri Güntekin ise bu 
roman için şunu söyler: “Romanda bir roman, bir macera,  şuh kadınlar ve zarif erkekler arayanlar 
yanılacaklardır. Onda bu gibi eşhasa tesadüf edilmez; tesadüf edeceğimiz yegâne  şahıs müellifin 
kendisi, sonra her kelimede sezilen asil kaygısıdır.” (Güntekin, 1933)  

Falih Rıfkı (1964: 15) bu eserinde hem roman sanatı hakkında yorum yapar hem de postmodern 
yazarların başvurduğu kendi gerçek isimlerini kullanma tekniğine başvurur: “…Öyle bir adam 
yaratacağım ki, onunla konuşacaksınız; onu göreceksiniz. Onunla gezecek, oturacak, yiyip içeceksiniz. 
Yoksa, şimdiki romanlar gibi, kahramanın ismini her tefrikada yeniden öğrenmeyeceksiniz. (…) Falih 
Rıfkı adam yaratıyor, diye değil…” Şu cümleler de romanda yer alır: “Eğer bir de mevzusuz roman 
çeşidi olsaydı, kitabıma “roman” kelimesinden sonra “Yahut Bugünkü Cemiyete Kuşbakışı” der, 
gelişigüzel bir edebiyat tutturur, giderdim.” (Atay, 1964: 18) “İki işçi titiz olmalıdır: Romancı ve 
dabak! İyi bir romancı ve dabağın, burun ve dabağı olmamalıdır. Pis deri oğmasını, elini kursağa 
sokmasını bilmelidir.” (Atay, 1964: 81). Romanın sonunda yer alan şu ifadeler de, üstkurmaca bir 
nitelik gösterir: “Örneğini bildiğimiz roman değil, hiçbir örneğe uymayan benim ROMAN’ım bile 
böyle bitmemeliydi.” (Atay, 1964: 160). Falih Rıfkı bu kitabında farklı söylemleri de kullanır. 
Mektuplar, gazete haberleri, belirli ortamlarda yapılan sohbet ve tartışma örnekleri…  Romanda Falih 
Rıfkı, zaman zaman doğrudan, zaman zaman da ironik bir şekilde inkılap eleştirisi de yapar.  

Bu kategoride adını anmamız gereken romancılardan biri de Oğuz Atay’dır. Özellikle 
Tutunamayanlar adlı roman postmodern romanların bütün niteliklerine sahiptir. Gerek ana kurgusunu 
oluşturan çerçeve öykü tekniği, gerek söylem zenginliğine sahip olması; ayrıca taşıdığı ironik içerikle 
Tutunamayanlar tipik bir postmodern roman olarak da okunabilir.15  Oğuz Atay’ın romanları için 
söylediklerimiz bir anlamda Adalet Ağaoğlu’nun romanları için de geçerlidir. 

Postmodern edebiyatın özelliklerini öykülerinde çokça kullanan yazarlardan biri olan Bilge 
Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi adlı öykü kitabında iç içe geçmiş, özeti çıkarılamayacak, çeşitli dil 

                                                           
15 Bak. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yay. İst. 1990, s. 196-218. 
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metinleri yazanların postmodern olmak gibi bir iddiaları yoktur. Ayrıca bu yazarların çoğunun 
postmodernizmden haberleri bile yoktur. Bu gibi sebeplerle onların metinlerini postmodern metinler 
olarak değil de “içinde ağırlıklı olarak postmodern unsur ve tekniklere yer veren örnekler” olarak 
adlandıracağız. 

Yeni Türk edebiyatında bu bağlamda adını ilk anacağımız yazar Ahmet Mithat Efendi’dir. 
Ahmet Mithat, Müşahedat adlı romanında postmodern romanların neredeyse bütün konvensiyonlarını 
kullanır. Mesela kendisinin Felatun Bey’le Rakım Efendi adlı romanıyla metinler arası ilişki kurar 
(Ahmet Mithat Efendi, 1997: 56-57). Ahmet Mithat (1997: 113) romanında roman konusunda şu 
açıklamayı yapar: “…Karilerime tabiiyattan bir roman arz etmek için bir hayli zamandan beri 
düşünüp durduğum halde, roman, hem de daha mükemmeli tasavvura sığmayacak kadar bir tabiilikle, 
fiilen ve maddeten ayağıma kadar kendi kendisine geldi. Daha garibi şu ki, güya ben de romanın 
eşhas-ı vakasından birisi imişim gibi, romana karıştırılmaktayım. Böyle muharririn de velev ki yalnız 
temaşacı ve şahit suretinde olsun, romana karışması Avrupaca da emsali görülmüş şeylerden 
değildir.” Postmodern bir anlatım tekniği olan üstkuramacaya örnek teşkil eden şu cümleler de 
Müşahadeta’ta geçer: “…yazı yazmak için görmek ve duymak lazımdır. Müşahede ve ihtisas olmazsa 
insan neyi yazacak? Meğer ki, başkalarının yazdıklarına tercüman olabilsin.” (Ahmet Mithat Efendi, 
1997: 471)  

Henüz postmodern kavramının olmadığı yıllarda yayınlanan ve postmodern romanın bütün 
konvansiyonlarına sahip olan eserlerden biri de Falih Rıfkı Atay’ın yazdığı Roman adlı romandır. Bu 
eser, 1932’de yayınlanmış; o günkü edebiyat anlayışının çok üstünde bir eserdir. Bugün postmodern 
olarak adlandırdığımız romanlardaki anlatım tekniklerinin hemen hepsini Falih Rıfkı bu eserinde 
kullanmıştır.  Mesela üstkurmaca, mesela metinlerarasılık, ironi vs…  Romanın yayınlandığı yıllarda 
henüz postmodern gibi bir kavram olmadığı için, bu eser hakkında o yıllarda çok farklı nitelendirmeler 
yapılmıştır. Kimileri bu roman için ütopya tabirini kullanmıştır. Atay Roman’da, henüz 10. yılındaki 
genç Cumhuriyet için ideal bir toplum ve ideal bir vatandaş tanımlaması yapar. Kimileri ise “Roman, 
aslında isim olarak yanıltıcıdır. Zira eser klasik anlamda bir roman olmaktan çok uzak, çeşitli gözlem 
ve eleştirilere dayanan fıkra nitelikli yazılardan oluşmuştur.” demektedir.  Reşat Nuri Güntekin ise bu 
roman için şunu söyler: “Romanda bir roman, bir macera,  şuh kadınlar ve zarif erkekler arayanlar 
yanılacaklardır. Onda bu gibi eşhasa tesadüf edilmez; tesadüf edeceğimiz yegâne  şahıs müellifin 
kendisi, sonra her kelimede sezilen asil kaygısıdır.” (Güntekin, 1933)  

Falih Rıfkı (1964: 15) bu eserinde hem roman sanatı hakkında yorum yapar hem de postmodern 
yazarların başvurduğu kendi gerçek isimlerini kullanma tekniğine başvurur: “…Öyle bir adam 
yaratacağım ki, onunla konuşacaksınız; onu göreceksiniz. Onunla gezecek, oturacak, yiyip içeceksiniz. 
Yoksa, şimdiki romanlar gibi, kahramanın ismini her tefrikada yeniden öğrenmeyeceksiniz. (…) Falih 
Rıfkı adam yaratıyor, diye değil…” Şu cümleler de romanda yer alır: “Eğer bir de mevzusuz roman 
çeşidi olsaydı, kitabıma “roman” kelimesinden sonra “Yahut Bugünkü Cemiyete Kuşbakışı” der, 
gelişigüzel bir edebiyat tutturur, giderdim.” (Atay, 1964: 18) “İki işçi titiz olmalıdır: Romancı ve 
dabak! İyi bir romancı ve dabağın, burun ve dabağı olmamalıdır. Pis deri oğmasını, elini kursağa 
sokmasını bilmelidir.” (Atay, 1964: 81). Romanın sonunda yer alan şu ifadeler de, üstkurmaca bir 
nitelik gösterir: “Örneğini bildiğimiz roman değil, hiçbir örneğe uymayan benim ROMAN’ım bile 
böyle bitmemeliydi.” (Atay, 1964: 160). Falih Rıfkı bu kitabında farklı söylemleri de kullanır. 
Mektuplar, gazete haberleri, belirli ortamlarda yapılan sohbet ve tartışma örnekleri…  Romanda Falih 
Rıfkı, zaman zaman doğrudan, zaman zaman da ironik bir şekilde inkılap eleştirisi de yapar.  

Bu kategoride adını anmamız gereken romancılardan biri de Oğuz Atay’dır. Özellikle 
Tutunamayanlar adlı roman postmodern romanların bütün niteliklerine sahiptir. Gerek ana kurgusunu 
oluşturan çerçeve öykü tekniği, gerek söylem zenginliğine sahip olması; ayrıca taşıdığı ironik içerikle 
Tutunamayanlar tipik bir postmodern roman olarak da okunabilir.15  Oğuz Atay’ın romanları için 
söylediklerimiz bir anlamda Adalet Ağaoğlu’nun romanları için de geçerlidir. 

Postmodern edebiyatın özelliklerini öykülerinde çokça kullanan yazarlardan biri olan Bilge 
Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi adlı öykü kitabında iç içe geçmiş, özeti çıkarılamayacak, çeşitli dil 

                                                           
15 Bak. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, İletişim Yay. İst. 1990, s. 196-218. 

oyunlarıyla (postmodern anlatıların ana meselesi dildir)16 bezenmiş, bir yapbozun parçalarını andıran 
metinleri okuyucuya sunar ve okuyucudan bu yapboz parçalarını kendilerince bir araya getirmelerini 
bekler. Karasu, aynı zamanda kitabın da ismi olan Göçmüş Kediler Bahçesi adlı öyküsünü on üç kısma 
ayırır ve bu kısımlar arasına masal diye isimlendirdiği anlatılar yerleştirir. Binbir Gece Masalları’nı 
andıran bu metinler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebileceği gibi birbirini bütünleyen 
parçalardan oluşan tek öykü olarak da okunabilir.  Bilge Karasu benzer bir şeyi Kılavuz adlı 
romanında da yapar.  

İç içe geçmiş kurgularla örülü olan postmodern öykünün anlatım tekniklerinden biri de yazarın 
okuruyla söyleşmesidir. Gerçi, yazarın okurla sanki karşısındaymış gibi sohbet edip söyleşmesi Ahmet 
Mithat Efendi’nin eserlerinde de görülür. Ancak Ahmet Mithat’ın okuruyla sohbet etmesinin, 
şakalaşmasının sebebi öykülerdeki kurgusallığı gizlemek ve okurda bir gerçeklik izlenimini 
oluşturmaktır. Oysaki postmodern öykü yazarı tam tersine metnin gerçek değil, kurmaca olduğunu 
hatırlatmak için okurla sohbet eder. Ahmet Mithat Efendi gibi Mustafa Kutlu da, amaç farklı da olsa, 
okuruyla sohbet edermişçesine ona soru sorar ve ondan alabileceği cevabı söyler. Okurun o anki olası 
duygu ve düşüncelerini dile getir.  

Berna Moran, Türkiye’de özellikle ikinci kategoride yer alan romanların ortaya çıkışını 12 Eylül 
darbesine bağlar. 12 Eylül ortamında yazarların toplumsal sorunlara eğilmesi zorlaşınca, roman 
yazarları adeta “gerçekten kaçarcasına”  yeni bir yol tutturdular. Nazlı Eray, Latife Tekin, bazı 
romanlarıyla Pınar Kür, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Sevim Burak, Leyla Erbil vd…  Burada özellikle 
Sait Faik Abasıyanık’a ayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Bu yazarların yazdığı eserleri diğerlerine pek 
benzemiyordu ve avangart bir nitelik taşıyorlardı. Bu eserler için belki postmodern denilebilirdi ama, 
bu yazarların böyle bir iddiaları da yoktu (Moran, 1994: 53). Bu grupta adını anacağımız Erendiz 
Atasü, kendisinin postmodern olduğu iddialarına şu cevabı verir: “…benim gibi yazarlar “Şimdi 
modern bir roman yazayım” ya da “postmodern bir roman yazayım” diye masa başına oturmazlar. 
İçlerinden gelen neyse, onun doğrultusunda yazarlar.” (Koçakoğlu, 2012: 191) Yıldız Ecevit ise buna 
Hasan Ali Toptaş’ı örnek verir. Ecevit’e (2001: 11) göre Hasan Ali Toptaş’ın aklından bile 
geçirmediği mesela metinlerarası ilişkiler gibi postmodern anlatım teknikleri romanlarında bolca yer 
alır. Gökay Durmuş ise, “Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız Başlıklı Romanında, Postmodernizmin 
İzlerini Sürmek” başlıklı makalesinde, incelediği romanı bütünüyle postmodern olarak görmemiş, söz 
konusu romanda kullanılan postmodern anlatım tekniklerini ele almıştır.17 İkinci kategoriye Mustafa 
Demirtaş’ın Sevim Burak incelemesini örnek olarak verebiliriz.18 Hatta bu kategoride adını ağırlıklı 
olarak anacağımız isim Ahmet Hamdi Tanpınar olmalıdır. Ancak Tanpınar ne modern ne de 
postmodern konvensiyonlara sığmayacak kadar kompleks bir romancıdır. 

Türk edebiyatında bu kategoriye örnek eserler veren yazarlar şüphesiz bunlardan ibaret değildir. 
Bu listeye de daha pek çok isim eklenebilir. 

3-Posmodernizm devresi (Türk Edebiyatından Üçüncü Kategoriye Örnekler):  

Burada öncelikle belirtelim ki, bu kategoride yer alan yazarlar, bilinçli bir şekilde postmodern 
edebiyat yapıyorlar. En azından onlar postmodernizmin ne olduğu konusunda belirli bir fikir 
sahibidirler. Pek çoğu poetik bir tavır olarak postmodernizm konusunda hem konuşmalar yapmışlar 
hem de yazılar yazmışlardır. Ancak bu isimlerden birçoğu aynı zamanda ikinci kategoride de yer 
almışlardır. Zamanla bu (üçüncü) kategoriye geçiş yapmışlardır. 

Bu kategoride adını anacağımız ilk romancı Orhan Pamuk’tur. Orhan Pamuk, hemen hemen 
bütün romanlarında postmodern teknikleri kullanır, hem de bilerek kullanır. Mesela Masumiyet Müzesi 
romanındaki üstkurmaca unsuru, romanın son bölümünde yer alan şu cümlelerde varlığını açıkça belli 

                                                           
16 Postmodern yazarların “dil”i bir  “oyun” aracı olarak görmesi ve postmodernizmi bir “dil şehri” olarak nitelendirilmesi 
konusunda Wittgenstein şunu söyler: “Bizim dilimiz eski bir şehir olarak görülebilir. Küçük sokak ve meydanların, eski ve yeni 
evlerin ve çeşitli zamanlarda muhtelif ilavelerle inşa edilen evlerin bir labirenti. Bu labirent biçimli evler ve doğru ve düzenli 
caddelere sahip yeni bir kasabalar çokluğuyla kuşatılmış durumdadır.” (J. F. Lyotard, Postmodern Durum, (Çev. Ahmet 
Çiğdem) Vadi Yay. Ank. 1994, s. 90) 
17 Bak. Gökay Durmuş, “Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız Başlıklı Romanında, Postmodernizmin İzlerini Sürmek”, Turkish 
Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013. 
18 Bak. Mustafa Demirtaş, Postyapısalcı Edebiyat Kuramı, Otonom Yayıncılık, İst. 2015, s. 147-173. 
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etmektedir: “Kendi sesimin çok çıktığını, hikâyemi bitirme işini artık ona bırakmamın daha yerinde 
olacağına da hemen o sırada karar verdim. Bundan sonraki paragraftan kitabın sonuna kadar, 
hikâyemi anlatan artık Orhan Beydir.” (Pamuk, 2008: 569-570). Burada konuşan, romanın anlatıcısı 
Kemal’dir; Orhan ise Orhan Pamuk’tur. Masumiyet Müzesi’nde Kara Kitap’taki köşe yazarı Celâl 
Salik ve Cevdet Bey ve Oğulları romanındaki Cevdet Bey’in oğulları, metinlerarası kişiler olarak yer 
alır.  

Bilinçli bir şekilde postmodern roman yazanlardan biri de Hilmi Yavuz’dur. Hilmi Yavuz’un 
tek romanı (ki o buna roman demez, anlatı der) Üç Anlatı, “Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri”, 
“Taormina” ve “Kuyu” adlı üç anlatıdan oluşur. Postmodern anlatılarda, geleneksel ve modern 
anlatılardaki bütünlük kavramı yok edildiği, bunun yerine parçalılık ve kişisel (öznel) yorumlara kapı 
aralama söz konusu edildiği için, belirli bir anlam sorunu vardır. Daha doğrusu belirli anlam boşlukları 
ya da kuyu’ları vardır. Hilmi Yavuz postmodern anlatısına bundan dolayı olsa gerek “Kuyu” adını 
vermiştir (Parla, 2000: 172).  

Modern Türk edebiyatında bilinçli olarak postmodern metin yazanlardan biri de Murat 
Gülsoy’dur. Mesela onun yazdığı Baba Oğul ve Kutsal Roman’da çok geniş bir metinlerarasılık göze 
çarpar. Yazarın metinlerarası ilişki kurduğu her bir yazar ise, kendi kurmaca dünyalarındaki anlam 
dünyasından göz kırparlar. Mesela zamanda kaybolan Tanpınar, oyunda kaybolan Oğuz Atay, rüyada 
kaybolan Borges, şehvette kaybolan Nabokov, davasında kaybolan Kafka, kendi hikâyelerinden kaçıp 
gelen Olric, Doktor Ramiz ve daha pek çok yaratıcı ruh, Baba, Oğul ve Kutsal Roman’ın labirentinde 
birbirlerini ararlar.  

Süreyya Evren ise Postmodern Bir Kız Sevdim romanını, postmodern çerçeveye uygun olarak 
yazdığını söyler (Koçakoğlu, 2012: 200). Murat Menteş ise, Dublorün Dilemması (postmodern anlatı) 
adlı metnini postmodern bir bilinçle yazmıştır.19 Yazdığı öykülerde ve romanda bilinçli bir şekilde 
postmodern teknikleri kullanan yazarlardan biri de Ayfer Tunç’tur. Buna İhsan Oktay Anar adını da 
ekleyebiliriz. 

Şüphesiz bu grupta da daha pek çok ismi anabiliriz. Yazımızın, bütün örnekleri anmak gibi bir 
iddiası olmadığı için daha fazla örnek vermeyi gerekli görmüyoruz. 

Sonuç 

Postmodernizm henüz kendine ait bir bilimsel söylem oluşturamamıştır. Bu yüzden 
postmodernizm hakkında bilimsel/akademik çalışmalar maalesef modern metodlarla yapılmaktadır. 
Nedir modern metodla bilim yapmak? Tanımlamak, tarif etmek, tasnif etmek, ad koymak vs… Oysa 
postmodernizm bu yolların her birine muhalefet eder. Bu bağlamda “postmodernizm şudur” demek 
bile postmodernizme aykırı oluyor.  

Postmodernizm, bütün dogmaların, ideolojilerin, normların ve yerleşik kuralların dışında bir 
hayat görüşünü dile getirir. Bu ise meta-anlatıların (büyük anlatıların) sonu demektir (Ecevit, 2001: 
62). Bu yüzden mesela Türkiye’de postmodernistlere hem Kemalistler hem de milliyetçiler karşı 
çıkmıştır.  Yani postmodernizme hem Avrupa’da20 hem de Türkiye’de karşı çıkanlar olmuştur. Marks 
ve Engels meşhur Komünist Manifesto’ya “Avrupa’nın üzerinde komünizm denilen bir hayalet 
dolaşıyor” cümlesiyle başlarlar. 1980’lerin başında Le Monde Dimanche gazetesi, Komünist 
manifestoya gönderme yaparak şöyle bir manşet atar: “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor. Bu hayaletin 
adı postmodernizm.” 1996’da Türkiye’de de Orhan Pamuk’a karşı benzer bir öfke ve muhalefet 
başlamıştır (Ecevit, 2001: 61). Ian Almond, Orhan Pamuk’a yöneltilen eleştirilere değinirken, onun 
“oryantalist” yönüne dikkat çeker ve Pamuk’un “İslam – Postmodernizm” ilişkisi kurarken İslamı 
değil, postmodernizmi öncelediğini belirtir. Yani Almond’a (2013: 147) göre Orhan Pamuk, 
postmoderniteyi aydınlatmak için İslamı kullanmak yerine, İslamı açıklamak için postmoderniteyi 
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etmektedir: “Kendi sesimin çok çıktığını, hikâyemi bitirme işini artık ona bırakmamın daha yerinde 
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kullanmıştır. Bazı kişiler ise postmodernizmi bütünüyle reddetme yerine, ona eleştirel bakmayı tercih 
etmiştir. Bu isimlerden en dikkate değer olanı Emre Kongar’dır. Ona göre, postmodernizm, bilimde ve 
sanatta tehlikeli, hatta zararlıdır. Buna karşılık sanat ve edebiyatta her türlü yaratıcılığın önünü açacak 
bir işleve sahiptir (Koçakoğlu, 2012: 190).  

İşte postmodernizm Türk kültüründe ve edebiyatında kendine genel anlamda bu çerçevede yer 
açmıştır. Dolayısıyla Türk edebiyatında da örnekleri olan postmodernizm, edebiyatımızda üç farklı 
biçimde varlık göstermiştir. Nasıl ki masalların sonunda “Gökten üç elma düşmüş” cümlesi yer 
alıyorsa, Türk edebiyatında da postmodernizm adeta “üç elma” gibi kültür ve medeniyetimizin 
üzerine düşmüştür.  

Üstkurmaca, metinlerarasılık, çoğulculuk, ironi ve oyunsuluk (deneysellik)” gibi anlatım 
tekniklerinin her biri bir metni postmodern hale getirir. Bilhassa Divan edebiyatımızda bu anlatım 
teknikleri çokça kullanılır. Mesela Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” kısımları açıkça postmodern 
kuramdaki üst kurmaca’ya denk gelir. Bu tarzdaki kullanım alanı için birinci kategori nitelemesini 
yaptık. Ahmet Mithat Efendi, Oğuz Atay, hatta Mustafa Kutlu gibi yazarlar da, post modern olma 
iddiası taşımadan, hatta postmodernizm kavramını bilmeden, bu kurama uygun metinler üretmişlerdir. 
Bu gibi isimler için de ikinci kategori adını uygun gördük. Orhan Pamuk, Murat Gülsoy, Ayfer Tunç 
gibi yazarlar ise, postmodern bilince sahip isimlerdir. Onların eserlerinde postmodernizm teknikleri 
bilinçli olarak yer alır. Bu isimleri de üçüncü kategori olarak nitelendirdik. İkinci kategoride ele 
aldığımız romanlarda gerçek algısı ve sunumu bir hayli değişir. Oysa üçüncü kategoride, yani 
postmodern dönemde gerçek artık tamamen dilsel (lengüistik ) bir düzleme indirgenir. Yani 
“postmodern yazar romanın gerçek dünyayı yansıtmayan bir sözcükler dünyası olduğunu açıkça belli 
eder okura.” (Moran, 1994: 56).  

Yaptığımız araştırmada birinci grupta yer alan yazar ve sanatçıların vizyon sahibi oluşlarını ve 
sanatçı olarak güçlü bir yeteneğe yaslandıklarını gördük. Bu gibi sanatçılar “ne anlatacakları” kadar 
“nasıl anlatacakları”na da önem veriyorlar. Bu yüzden eserleri çağları aşarak günümüze kadar 
gelebiliyor. İkinci gruptakiler de aşağı yukarı aynı özelliğe sahiptir. Ancak onlar modern zamanların 
insanı oldukları için, her zaman “yeni sanat teknikleri” ve “yeni anlatım yolları” arama kaygısını 
sürdürmektedirler. Onlar işte bu yüzden modern Türk edebiyatının en güçlü isimleri olmayı hak 
etmişlerdir. Üçüncü gruptaki yazarlar ise, yani postmodern olmayı hak edenler “nasıl anlatacakları” 
meselesini oldukça abarttıkları, hemen her şeyi sulandırdıkları, her şeyi (hatta kutsal’ı bile) “itibar 
erozyonuna” uğrattıkları için, genelde takdir değil tepki almışlardır. Onların tavrı “Nasıl anlattım 
ama!...” şımarıklığını akla getirmektedir. Bu grupta yer alan ama ikinci kategoriyle de dirsek temasını 
sürdürenler, üçüncü grup içinde zaman zaman takdir görebilmişlerdir. (Mesela Orhan Pamuk) 

Türk Edebiyatında kategorileştirerek postmodernizm için yaptığımız bu değerlendirme, bütün 
ideolojiler, bütün felsefi anlayışlar ve hatta bütün edebiyat akımları ve kuramları için de –metodolojik 
bağlamda- geçerlidir. Mesela Milliyeçilik ideolojisini ele alalım: Milliyetçilerin de hoşlanacağı hal ve 
tavırlar sergileyenler (I.Kategori).  Buna mesela Türk bayrağına saygı için mücadele eden Marksist ya 
da İslamcı kişileri örnek verebiliriz. Bunlar, tavırları milliyetçi ama zihniyetleri milliyetçiliğe karşı 
olan kişiler olabilir. Milliyetçilik bilinciyle hareket etmediği halde bütün hal ve hareketleri 
Milliyetçiliğe uyanlar (II. Kategori); Bilinçli bir şekilde Milliyetçilik tavrını sergileyenler (III. 
Kategori) Bir örnek de edebiyat akımlarından verelim: Örnek vereceğimiz edebiyat akımı, 
Varoluşçuluk olsun: Yazdığı metinlerde varoluş felsefesine ait unsurlara da yer verenler (I. kategori); 
varoluş felsefesi gibi bir kaygı taşımadığı halde yazdığı metinlerde ağırlıklı olarak bu felsefeyi 
işleyenler (II kategori); bilinçli bir şekilde varoluş felsefesini savunan bu felsefeye uygun metinler 
yazanlar (III kategori).   

Yukarıda da değindiğimiz gibi, postmodernizm için fikir veya ideolojiden çok tavır ve hal 
kavramları kullanılır. Yani insanın dünya karşısındaki tutumu ve tercihleri… Burada üç kategori 
halinde ifade ettiğimiz bu tutum ve tercihler, sadece postmodernizm için değil, hayatımızın her alanı 
için geçerlidir. Özellikle de dil bilinci konusunda bu üç hal meselesi önem arz etmektedir. Söz konusu 
önem ise, “söylem – dil – pratik – kimlik” gibi bir dörtgende varlığını hissettirmektedir. 

Sağlam bir retorik, doğru ve eksiksiz ifade yeteneği; en önemlisi de “söylenenin söylenmek 
istenen olması” noktasında bu üç hal büyük bir işlev üstlenmektedir. Mesela, bir kişi “Fuzuli’nin 
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Leyla ve Mecnun eserinde postmodern teknikler kullanılmıştır” dediğinde, bu, “Fuzuli 
postmoderndir” demek değildir. Dil bilinci yeterince gelişmemiş biri bu yargıyı “Fuzuli 
postmoderndir” diye anlayabilir. Bu ise son derece yanlış bir tutumdur. Kısaca belirtmek gerekirse, 
ifade etmek istediğimiz husus üç halden hangisine uygunsa, yargımızı ona göre ortaya koymalıyız. 
Yani söylediğimiz, söylemek istediğimiz olmalı. Bu konuda dilin bütün imkanlarını kullanmak bize 
yarar sağlayacaktır. Peki “dilin bütün imkanları” derken neyi kastediyoruz? Yukarıda da önemine 
dikkat çektiğimiz söylem (çoğulculuk) kavramı bize dilin bütün imkanlarını sunabilir. Söylem ise 
farklı “anlatım teknikleri” bularak ya da üreterek kurulur. Postmodernizmin hayatımıza en büyük 
katkısı ise işte burada altını çizdiğimiz söylem (çoğulculuk) kavramıdır. 
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Öz 

Her insan bir kültürün parçasıdır. Kültür nesilden nesile aktarılan, değişen, şekillenebilen ama özünde 
belli noktalarda sabit olan bir kavramdır. Her kültürün kendine has kalıplaşmış özellikleri vardır. Hasta biyolojik, 
fizyolojik ve psikolojik olarak rahatsızlanıp sıkıntılar yaşayan kişidir. Bakım ise bakmak kelimesinden türemiş 
olup sözlükte sevmek, görmek, ilgilenmek, değer vermek ve iyileştirmek gibi pek çok anlama gelir. Bir kültürün 
hasta bakımı konusunda bilgi sahibi olabilmek için önce o kültürü tanımalı, sonra o kültürün sağlık ve hastalık 
anlayışını irdelemeli, son olarak da o kültür insanlarının bakım kavramına ilişkin düşünce ve davranışlarını 
gözden geçirmek gerekir. Bunları bilmek insana yaşadığı kültürü tanıma fırsatı verdiği gibi insanların yaşam 
kalitesini yükseltmeye yönelik fayda sağlar. Yeni nesillerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Çok geniş bir 
coğrafyada yaşanan Türk kültürünün geleneksel hasta bakımı konusu, Türkiye coğrafyası içerisinde ele alınacak 
olursa bu durum bu coğrafyadaki yedi bölge içinde bile bazı farklılıklar gösterir. Örneğin, Ege coğrafyasında 
yaşayan insanlar yarası, ağrısı olan bireylere genellikle zeytinyağı önerirken Karadeniz coğrafyasında bunun için 
balık önerilebilir. Anadolu’nun doğusunda yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı şikâyeti/leri olan bireylere 
bulunulan öneriler, güneyinde yaşayan bireyler için farklılık gösterebilir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, 
Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımının: Anadolu örneği nasıl olduğu ve nelerden etkilendiği ayrıntılı 
olarak tartışılacaktır. 
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Abstract 

Every person is part of a culture. Culture is a concept that can be passed down, change, take form but 
essentially it is fixed at certain points. Each culture has its own stereotypical features. The patient is the person 
who is disturbed by biological, physiological and psychological problems. Looking after is derived from the 
word “look”, and in the dictionary it has several meanings like to love, to see, to take care of, to appreciate, and 
to heal. In order to be informed about the care of a culture patient, the culture should be defined first, and then 
the culture should examine the understanding of health and disease, and finally, the opinions and behaviors of 
the culture people regarding the concept of care. Knowing these things gives people the opportunity to recognize 
the culture they live in and also helps people to improve their quality of life. It helps to make new generations 
healthier. If the subject of traditional patient care of Turkish culture in a very wide geographical area is taken up 
in Turkey geography, this situation shows some differences even in seven regions in this geography. For 
example, people living in the Aegean geography can suggest fish for this reason in the Black Sea region while 
people who suffer from sores often recommend olive oil. Proposals for individuals who live in the east of 
Anatolia and who complain about their discomfort may differ for the individuals living in the south. In this 
compilation study, it will be discussed in detail how and what the traditional patient care in Turkish culture: 
Anatolian example is affected. 
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Kültür, sağlık ve hastalığın dinamik bir etkenidir. Ayrıca sağlık ve hastalık kavramları 
kültürlere göre değişen göreceli bir kavramlardır. Yıllardır belli kültürel özelliklerini sürdürebilmek 
için çaba gösteren insanlar, bunu sağlık davranışlarına da yansıtmışlardır (Kızılçelik, 1996: 12-15). 
Sağlık sorunlarının çözümünü kültürel yaşamlarında aramışlardır. Tedavilerde kültürlere göre 
düzenlenmiştir. Böylece her taş parçası bir deva kapısı, her kuru ot bir ilaç, her doğa olayı bir işaret 
olarak belleklerde yer almış ve insanların yaşamlarından söküp atamayacakları birer parçaları 
olmuştur. Kültür ve sağlık birbiriyle büyük ölçüde uyum içindedir. Her kültür kendine özgü bir sağlık 
anlayışına sahiptir (Cirhinlioğlu, 2001: 20-33; Erci, 2009: 58-59; Güvenç, 1994: 27-33). Toplumlarda 
acıya, hastalığa, sakatlığa ve ölüme karşı ayrı ayrı geleneksel insan davranışlarının olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra sağlığın değer, bilgi, davranış ve norm gibi özel boyutları da yaşanılan 
kültür içerisinde bütünleşir ve biçimlenir. İletişim, ekonomik ve sınıfsal durum, nüfus politikaları, aile 
rolleri ve davranışları, evlilik örüntüleri, cinsiyete dayalı roller, cinsel davranışlar, gebelik ve çocuk 
doğurma, çocuk yetiştirme, kontraseptif kullanımı, beden imajındaki değişiklikler, beslenme, giyim, 
bireysel hijyen ve genel sağlık uygulamaları, ev koşulları, meslek, din, göç statüsü, alışkanlıklar, 
toplumun geleneksel sağlık uygulamaları, boş zaman aktiviteleri, ölüm törenleri, ideoloji ve politika, 
ırk ve etnik yapı gibi pek çok faktör sağlıkla ilgili kültürel faktörlerdir. Örneğin; kalp hastalıkları 
düşük gelir gruplarında zenginlere göre üç kat daha fazla görülmektedir (Seviğ & Tanrıverdi, 2014: 
66-77). Batılı toplumlarda homoseksüellik hastalık kategorisinden çıkarılıp cinsel tercih olarak 
nitelendirilmektedir. Birçok Anadolu şehrinde zayıflık hastalık olarak nitelendirilirken büyük 
şehirlerde zayıflık güzellik ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Mobilya, tekstil, ayakkabı, değirmen 
ve fırın işçilerinde nasal kavite ve sinüs kanserleri, oto boya sanayi işçilerinde mesane kanseri çok 
görülmektedir. Uzayan yas ve kederin kabul gördüğü toplumlarda depresyon daha fazla gelişmektedir  
Türkdoğan, 1974: 74; Velioğlu, 1999: 23-24). Geleneksel sağlık ve hastalık uygulamalarının bazıları 
akılcı, bazıları ise oldukça mantıksız, insan sağlığına zarar verebilen ve yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyebilen uygulamalardır. Teknolojinin hızla gelişmesine rağmen inançlarda değişme çok yavaştır. 
Çünkü bunlar nesilden nesile geçen güçlü inançlardır. Toplumlarda kültürlerden gelen sağlığa zararlı 
alışkanlıkları değiştirmek oldukça güçtür (Duvarcı, 2005: 125-144; Eğri & Gölbaşı, 2007: 313-320). 
Dolayısıyla Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımı üzerine derlenen bu makalede yaşanılan 
kültürün kendine özgü sağlık ve hastalık davranışları ele alınacaktır.  

 

Kültür ve Hasta Kavramları 

Kültür, tanımlanması en güç kavramlardan biri olmasına rağmen olması gerekenden çok daha 
fazla tanıma sahiptir. Bu tanımlardan hiçbirinin kültürü, gerektiği kadar kapsamlı ve yeterli bir şekilde 
açıklayamadığı söylenmektedir. Kültür kavramına ilişkin terminolojik çeşitliliğin nedeni, kavramın 
sadece bilimsel değil aynı zamanda toplumsal ve tarihsel derinliğe sahip oluşuyla da açıklanmaktadır 
(Gray, 2004: 38-49; Mejuyev, 1987: 23).  

Sosyolog ve antropologlar yıllardır “kültür kavramını” tanımlamaya çalışmışlardır. Kültürün 
en genel tanımının; “yaşam biçimi”, “maddi ve manevi unsurların bileşimi”, “yapıp ettiğimiz her şey” 
olduğu söylenebilir (Güvenç, 1994: 27-33). “Türk Kültür Tarihi Kaynakları” üzerine yıllarca araştırma 
yapan Güvenç (1994: 27-33) kültürün; öğrenilebilir, tarihi-sürekli, toplumsal, ihtiyaçları karşılayan-
doyum sağlayan, değişen, soyut, bütünleştiren-aynı zamanda ayıran ve idealleştirilmiş kurallar sistemi 
şeklinde özelliklerinin olduğunu belirtmiştir. 

Kültür, toplumsal bir üründür. Çünkü insan doğumundan ölümüne kadar bir toplum içinde 
yaşar. Örneğin, dünyaya gözlerini yeni açan bir çocuk dilini, dinini, yiyip-içmesini, giyinip-
kuşanmasını, çevresini, sosyal yaşantısını, değerlerini, normlarını vb. pek çok özelliklerini bir kültür 
çevresinde öğrenir. Bu açıdan bakıldığında kültür, toplumda yaşayan insanların bütün öğrendiklerini 
ve paylaştıklarını kapsayan bir kavramdır. Dolayısıyla kültür doğuştan gelen kalıtımsal bir özellik 
değil, sonradan kazanılan öğrenilmiş bir özelliktir. Topluma her yeni katılan üye bunu öğrenerek 
gelişir. İnsan kendini nasıl geliştiriyorsa, bu geliştirme yolu onun kültürüdür. Bunun anlamı, örneğin; 
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Türk kültürü, Amerikan kültürü, Alman kültürü vb. gibi tekdüze bir kültür değildir. Kültür, yaşanılan 
yerin özelliklerine göre sağlık, siyasal, sosyal, ekonomik, eğlence, dinlenme, müzik, sanat, edebiyat, 
gençlik, arkadaşlık, iş, dostluk, çevre, köy, kent, teknoloji, din, hukuk, adalet vb. gibi pek çok gruplara 
ayrılabilir. Bu farklılıklar, insanların belli zaman, mekân ve şartlarda kendi varlıklarını geliştirmesine 
katkı sağlar. Dolayısıyla kültür, belli bir topluluğun belli zaman ve şartlarda üretim biçimindeki 
kişiliğidir (Özkan, 2006: 29-38). 

Kültür, bir toplumun ya da toplumların birikimli uygarlığı olup coğrafyadan etkilenmekte ve 
onu etkilemektedir. Doğal çevrenin farklılığı kültüre yansımakta, kültür hem doğal çevreyi hem de 
toplumu etkilemektedir. Kültür, bir çeşit çevreye uyumdur. Kültür, bir halkın yalnızca hayat tarzları 
mozaiği değil aynı zamanda hâkim değer ve inançlarını da kapsayan bir kavramdır. Kültür ile 
coğrafyayı birleştiren kültürel coğrafya, kültür grupları ve toplumun mekânsal boyutundan 
etkilenmektedir. Dil, din, ekonomi, sağlık, yönetim ve pek çok kültürel olgunun bir yerden diğerine 
değişme ya da aynı kalma durumları kültürel coğrafyanın inceleme konusudur (Emekli, 2006: 51-59).  

Çok geniş bir coğrafyada yaşanan Türk kültürünün geleneksel hasta bakımı konusu, Türkiye 
coğrafyası içerisinde ele alınacaktır. Bu durum bu coğrafyadaki yedi bölge içinde bile bazı farklılıklar 
gösterir. Bu farklılıkları paylaşmadan önce hasta, bakım ve geleneksel hasta bakımı kavramları 
üzerinde durulmalıdır.  

Hasta, sosyal ve kültürel çevreden kaynaklı nedenlerden ötürü bedenindeki bazı işlevlerin 
yapılamamasına neden olan rahatsızlık veya hastalık yaşayan bireydir (Öz, 2004: 52). Kişi herhangi 
bir hastalığı olsun ya da olmasın kendisini hasta olarak hissedebilir. Hasta olma, bireyin önceki 
durumu ile karşılaştırıldığında durumunda fiziksel, emosyonel, entelektüel, sosyal, gelişimsel veya 
spiritüel olarak bozukluğun, sorunların olmasıdır. Hasta olma davranışı, kişisel özellikler, sosyal statü, 
sosyal normlar, olanaklar, kişinin çevresi, ekonomik durumu, kültürü gibi pek çok şeyden 
etkilenmektedir (Aştı & Karadağ, 2013: 14).  

 

Bakım Kavramı ve Geleneksel Hasta Bakım Anlayışı 

Bakım kavramı, Türkçe sözlükte isim olarak; bakma işi, bir şeyin iyi durumda kalması için 
gösterilen özen, harcanan emek, birinin beslenme, giyim vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi 
olarak belirtilmiştir (Püsküllüoğlu, 2003: 32). Bakım deyince aklımıza öncelikle insanlar gelse de bitki 
ve hayvanlar olmak üzere tüm canlıların bakıma ihtiyacı vardır. Örneğin; arabamızın 10.000 km 
bakımı geldiğinde onu servise ya da sanayiye götürmemiz, çiçeklerimize su vererek, sevgi 
göstermemiz onlara verdiğimiz bakımın göstergeleridir. Tüm canlılar yeterli bakımı alamadığında 
iyilik düzeyinden uzaklaşır. Bu konuda farkındalığımızı, sürekli tutmamız gerekir. Ayrıca bakım 
kelimesi; korumak, yardım etmek, sevgi beslemek, düşünmek, özen göstermek ve empati duymak gibi 
anlamlarına da gelmektedir. Bakım kavramı; sağlık, rahatsızlık ve hastalık kavramları ile birebir 
ilişkilidir. Bakımın yerinde ve zamanında olması sağlığı, yetersizliği ise rahatsızlık ve hastalığın 
ortaya çıkmasına neden olur. Birey öncelikle kendine iyi bakmalı, kendine bakamadığı durumlarda 
başkalarından destek almalıdır. Bu başkaları aile üyeleri, yakın çevresi olabileceği gibi profesyonel 
kişiler de olabilir. Bakım vericiler, hasta bireye çevresi, kültürel değerleri ve inançları göz önüne 
alarak bakım vermelidir.  

Geçmiş yıllarda insanlar deneme yanılma yoluyla bitkilerin hastalık/lar üzerinde yararlı ve 
zararlı etkilerini öğrenmişlerdir. Bitkilerden elde edilen ilaçları hastalıkların tedavisinde 
kullanmışlardır. Bu tedavilerin sonunda hasta ne iyi olur ne de ölür. Eğer iyi olursa tedavi tekniğinin 
etkili olduğu kabul edilir, eğer hasta ölürse tedavi tekniği, diğer tekniklerin dışında bırakılır 
(Türkdoğan, 1974: 74).   

Kültürel özellikleri dışlayan bir sağlık hizmeti, halk tarafından beğenilmeyen, istenmeyen ve 
verimli olmayan bir hizmet olur. Halkın sağlık yapısı kültürel açıdan iyi bilinmelidir (Cirhinlioğlu, 
2001: 20-33). 
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Sağlık hizmetlerinden ve teknolojik yeniliklerden yeterince yararlanamayan, maddi 
imkânsızlık ya da başka sebeplerle sağlık kuruluşuna gidemeyen veya gitmek istemeyen kırsal 
alandaki toplum, çareyi geleneksel uygulamalara başvurmakta bulmuştur. Bu bireyler, öncelikle 
hastalıkların sebebini bulma ve bu sebebe uygun geleneksel tedavileri uygulama girişimlerini uzun 
yıllardan beri devam ettirmektedir (https://www.saglik.org.tr/saglik-dosyalari, 2017). 

Sağlık personelinin görev yaptığı, sorumluluk aldığı kültürü tanıması gerekir. Kültürün 
özelliklerini bilmesi sağlık personelinin o kültürün geleneksel hasta bakımı anlayışını öğrenmesine 
yardımcı olur. Sağlık personelleri bulunduğu topluma hizmet verirken o toplumun geleneksel hasta 
bakım anlayışından mutlaka yararlanmalıdır. Ancak böyle olduğunda istenilen hasta bakımı 
gerçekleşmiş olur. 

Bunların yanı sıra, Uzak Doğu’daki bazı kültürlerde olduğu gibi geleneksel sağlık davranışları 
oldukça fazla iken bazı ülkelerde bunun izleri daha az yaşanmaktadır.  

 

Türk Kültüründe Geleneksel Hasta Bakımı  

Anadolu çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların kurulduğu, gerçek kültür ve uygarlık 
hazinesine sahip olan bir coğrafyadır. Geleneksel sağlık ve hasta bakım uygulamaları, Türk 
toplumunun genelinde, özellikle de köylerde yaygındır (Karadakovan, 1998: 101). Bazı toplumlarda 
sıcak ve soğuk olmak üzere iki türlü geleneksel hasta bakımı, tedavi yöntemi bulunmaktadır. Sıcak 
olarak kabul edilen hastalıklara soğuk, soğuk olarak kabul edilen hastalıklara ise sıcak tedavi ve bakım 
uygulanmaktadır. Nezle, grip, üşütme, soğuk algınlığı, bazı ağrılar soğuk hastalık olarak görülür. 
Bunlar sıcak içecekler ve sıcak uygulamalarla tedavi edilir. Yanık, yüksek ateş gibi rahatsızlıklar ise 
sıcak olarak görülür. Bu hastalıklarda soğuk içecekler içirilir ve onlara soğuk uygulama yapılır 
(Türkdoğan, 1974: 74). Örneğin; Türk kültüründeki geleneksel geniş aile yapısı içerisinde bireylerin 
sağlık hizmetlerinden yararlanma ve kendilerinin kullanacağı tıbbi tedaviyi alma durumuna aile 
büyüğünün karar vermesi gibi davranışlar sergilenmektedir (Seviğ & Tanrıverdi, 2014: 66-77). 

 

Türk kültüründeki geleneksel hasta bakımını öncelikle dünyanın bazı ülkelerindeki bakım 
uygulamalarını ele alarak başlanacak olursa, yurt dışında;   

 

Soğuk algınlığına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar arasında; 

Ukrayna’da; -havlu içinde sıcak patates uygulaması,  

Slovakya’da;  -limon ve ballı çayiçilmesi,  

Polonya’da;  -sıcak çay, tavuk çorbası içme, hardal yakısı ve sıcak fincan uygulaması, Romanya’da;  
-tavuk çorbası içilmesi,  

Litvanya’da; -brendi içilmesi gibi uygulamalar saptanmıştır.  

 

Yüksek ateşi düşürmek için;  

İngiltere’de;    -nane ya da papatya çayının içilmesi,  

Avusturya’da; -vücut etrafına ıslak havlu sarılması, 

Haiti’de;  -alkol, Hint yağı ve soğancığın karıştırılıp ısıtılarak vücudun ovulması  
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Ukrayna’da; -hardal sargısının yapılması yer almaktadır. 

 

Öksürüğe yönelik 

İngiltere’de;   -göğüs üzerine plastik torba içinde formaldehit kristalleri konulması,  

Çin’de;          -bitki çaylarının içilmesi, madeni parayla sırtın ovulması,  

İtalya’da;        -göğüs üzerine yünlü kıyafetlerin, sıcak tuğlanın konulması, neft yapı ile şarabın sıcak 
suda inhale edilmesi gibi uygulamaların yer aldığı belirtilmektedir (Spector, 2000: 17-22). 

 

Kabızlıkta;  

Romanya’da;  -yoğurt ve bitkilerin yenilmesi,  

Ukrayna’da;   -boşaltım uygulamalarının yapılması gibi uygulamalar belirtilmiştir. 

 

Arpacıkta; 

Rusya’da;     -gözün üzerine üç kez tükürülmesi gibi geleneksel uygulamaların yer aldığı belirtilmiştir. 

 

 

Siğil için 

Romanya’da;  -siğil üzerine tavuk derisi ve hardal lapası uygulamasının yapıldığı belirtilmiştir. 

 

Baş ağrısında 

Hollanda’da;   -az pişmiş yumurta yenmesi, alını amonyaklı suyla silmek,  

Pakistan’da;    -yeşil çay içmek geleneksel uygulamalar arasında belirtilmektedir (Spektor 2000: 17-
22). 

AKDENİZ BÖLGESİ 

 

Mersin’de 92 anne üzerinde emzirme ve bebek beslenmesine ilişkin uygulanan geleneksel 
uygulamaların incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Annelerin bir kısmı bebeği beslemek için üç ezan 
okunmasını beklemiş, ilk ağız sütünü dışarı akıtmış, emzirmeden önce bebeğe şekerli su vermiş ve her 
emzirmeden sonra bebeğe su vermiştir (Eker & Yurdakul, 2006: 158-163). Bunları yapan annelerin 
sayısı az olmasına rağmen bu bulgular o yörenin konu ile ilgili geleneksel sağlık uygulamalarına 
örnektir. 

Mersin’de 2010 yılında gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde anneye ve yeni doğana 
yönelik geleneksel uygulamaların ele alındığı bir başka çalışmanın bulguları Tablo 1’de sunulmuştur 
(Işık vd, 2010: 63-84).  
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Tablo 1. Mersin’de Yaşayan Annelerin Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemlerine İlişkin 
Geleneksel Uygulamaları 

Gebelik Doğum Lohusalık 

Aşerdiği yiyeceği yeme  Terliyken saçını yüzüne sürme 
(gebelik maskesinin çıkarılması)  

Albasması için yapılanlar 

Sakıncalı yiyecek yememe  Yürütme ve sallama  Lohusa şerbeti içirme  

Cinsiyet belirleme  Plasentanın çıkmasını kolaylaştırma Sütün bolluğu için yapılanlar 

Güzele bakma  Merdiven çıkartma-indirme  Karın sarma  

Bazı hayvanlara bakmama  Perineye sıcak toprak-kum uygulama  Su içirmeme  

Saç kesmeme Sırta masaj yapma  Sakıncalı yiyecek yedirmeme  

 Perineye zeytinyağı sürme Toprağa oturtma 

  

Antalya’da 2012’de 512 kadına diş, karın ve kulak ağrısı olan çocuklarına yaptıkları gelenek 
hasta bakım uygulamaları sorulmuştur (Efe vd, 2012: 69-76). Yapılan bu çalışmanın bulguları Tablo 
2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Antalya’da Yaşayan Kadınların Diş, Karın ve Kulak Ağrısı olan Çocuklarına 
Yaptıkları Geleneksel Hasta Bakım Uygulamaları 

Diş Ağrısı Karın Ağrısı Kulak Ağrısı 

Aspirin koyma, tuz-limon tuzu 
ile gargara yapma, dişe tuz, 
sirke, rakı, kolonyalı pamuk, çiğ 
sarımsak-soğan, şeker, kızarmış 
sirkeli ekmek vs. koyma, hacı 
yağı kokusu (miks) sürme 

Karna ve ayak tabanına alkol, 
katran, zeytinyağı, viks, kekik, 
elma, gül yağı, yoğurt, ekmek, 
hamur, çörek otu, yumurta, 
oğlan otu, sabun vs. ile ovma, 
göbeği çektirme, karına yakı 
vurma  

Bitkilerin ve incir, elma, soğan, 
sarımsak, limon suyu, kolonya, 
oksijenli su, tuzlu su vs 
damlatma 

Dışarıdan soğuk/buz torbası 
uygulama, soğuk buzlu suyu 
ağızda tutma gargara yaptırma  

Kuru-sıcak uygulamalar yapma 
(kiremitle ısıtma, üst üste 
giydirme vb.) 

Zeytinyağı, gliserin damlatma, 
vazelinli pamuk koyma 

Elma, kekik, gül, zeytin yağı 
koyma 

Karna-sırta masaj yapma Anne sütü damlatma 

Karanfil koyma/çiğnetme, 
maydanoz koyma, ada çayı 
koyma, kuru bulgur koyma, acı 
biber çiğnetme 

Sıcak içecekler içirme (nane-
limon karışımı, ballı süt, şekerli 
su, demli çay, kekik yağı, ada 
çayı, papatya çayı, bira, rakı 
içirme, soğan suyu içirme) 

İdrarlı pamuk koyma, ev tozu 
koyma 

İdrarlı pamuk, sigara külü 
koyma, tatlı yedirme, hocaya 
okutma 

Yumurtayı ısıtıp bezin üzerine 
koyup biraz da zeytinyağı 
ekleyerek bir dilim ekmeği 
kızartıp üzerine sirke döküp, 
nane koyup karna sarma) 

Kulağa bağırma, sigara dumanı 
üfleme, sıcak bez koyma, 
ağrıyan tarafa yatırma 
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DOĞU ANADOLU 

Kars’ın merkez köylerinden olan Azat, Gelirli ve Karacaören’de, 73 yaşlı üzerinde yapılan bir 
çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Tortumluoğlu vd, 2004: 1-16). Yaşlıların hangi 
durumlarda en çok geleneksel yönteme başvurdukları ve bu konuda ne yaptıkları Tablo 3’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 3. Kars’ın Üç Köyünde Yaşayan Yaşlıların Geleneksel Hasta Bakımı Uygulamaları 

Mide Yakınmasında Arpacık 

Süt, ayran, nane, şerbet, soğuk içeceklerin içilmesi  

Bal, yoğurt yedirilmesi  

Yürüyüş ve masaj yapılması  

Köpek dışkısını sürme 

Isıtılmış odun, hamur, çay buharı konulması 

Şeker, sarımsak ve nişan yüzüğü sürme 

Öksürük Soğuk Algınlığı 

Sırta ısıtılmış havlu ve gazete koyma 

Sıcak içecekler içme 

Terletme, 

Nane-limon kaynatıp içme 

Kabızlık Siğil 

Yağlar (zeytin ve badem) ve içeceklerin (süt, kayısı 
suyu, sabun suyu) alınması 

Sabunun fitil şeklinde kullanımı 

Bal, et ve ceviz içi yeme 

Dua okutma (dolunayda dua okumak, elmayı 
okutup gömmek, arpa okutmak, tuz okutup 
suya dökmek) 

Siğilleri yakmak 

Böcek ısırması Baş ağrısı 

Isırılan bölgeye tükürme 

Şeker, yoğurt, kolonya, çamur ve paslı demir sürme 

Patates bağlama 

Başı sıkıca bağlama 

Yanık Diş ağrısı 

Diş macunu, yoğurt, çamur, kireç kayması, salça, 
tereyağı, kabuklu elma, yumurta sarısı, demir pası ve 
tuz sürme 

Soğuk uygulama 

Çiğ patatesi kesip koyma 

İp ve berber tarafından yapılan çekim 

Diş üzerine ispirto, kolonya, araba akü asidi, 
tütün, tuz, soda, yabani otları konulması 

  

Harput yöresinde çocuğun doğumundan sonra göbek belli bir uzunlukta bıçak, makas veya 
jilet gibi aletlerle kesilir. Burada göbek ile bebeğin geleceği arasında ilişki kuran uygulamalar 
mevcuttur. Bazen çocuğun bağlanmış göbeği bir süre sonra düşer. Bu göbek parçası kız çocuğuna aitse 
çocuğun sağlıklı büyümesi, gelin olup evinin hanımlığını yapması amacıyla evin uygun görülen bir 
yerine gömülür. Erkek çocuğuna ait bir göbek parçası ise ileride iyi bir iş ve meslek sahibi olması 
inancı ile okul bahçesine (okumuş adam olsun diye), cami avlusuna (dindar olsun diye), ahıra (malcı 
ya da hayvan sever olsun diye) gömülür ya da suya atılır (kısmetini dışarıda arasın, huyu su gibi temiz 
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olsun diye). Çok ağlayan veya hastalıktan bir türlü iflah olmayan çocuklar ile yürüme çağını geçirdiği 
halde yürürken sık sık düşen çocukların adlarının ağır geldiği inancı ile adları ya tamamen değiştirilir 
ve yeni ad takılır ya da mevcut isimleri yöreye has ağız özelliği ise Fatına ise Fatoş, Emine ise Emoş, 
Mehmet veya Muhammed ise Memoş, Selami ise Seloş vb. olarak çağırılırlar (Araz, 1995: 123-124).  

Bitlis, Erzurum ve Tunceli'de nazar boncuklarının arasına koyunun aşık kemiği eklenerek 
çocuklara kolye diye takılır. Çocuğun yastığının altına Muş'ta ekmek konur; beşiğinin başına Kuran 
veya Hamayil (muska) asılır. Bunların çocuğu kötülüklerden koruyacağına inanılır. Böylece nazar ve 
cinler çocuğa dokunmaz. Kars'ta nazara uğrayan çocuk okunur. Çocuğu okuyan kişi elini bir yere-
toprağa, bir nazara uğrayan çocuğa sürerek ve bunu üç kez tekrar ederek, her keresinde nazar yere 
değer ise çocuğun nazardan kurtulacağına inanılır. Uzun ömürlü olsun, saçı sakalı un gibi ağarsın diye 
yüzüne ve saçına un sürülür (Kalafat 1995: 90-101). 

EGE 

Ege bölgesinin sekiz ilinde 1089 anne üzerinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel 
uygulamalar üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, geleneksel bakım uygulamalarını yeni doğan 
ve lohusalık olmak üzere iki bileşen üzerinde ele almıştır (Cetişli vd, 2014: 22-35). Bu iki bileşene 
yönelik uygulamalar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Ege Bölgesinin Sekiz İlinde Yaşayan Annelerin Doğum Sonu Dönemine İlişkin 
Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Yeni Doğan Loğusa 

Nazar için bebeğe nazar boncuğu takılır. Lohusa 40 gün cinsel ilişkiden uzak 
durmalıdır. 

Nazar için bebeğe ayet, cevşen, Kuran takılır. Lohusa ve bebeği kırk gün yalnız bırakılmaz. 

Sarılık olmasın diye yüzüne sarı yazma örtülür. Lohusanın ve bebeğin başucuna Kuran ve 
ekmek konur. 

Yeni doğanın göbek bağı, dinine düşkün olsun diye 
cami avlusuna ya da okuması için okul bahçesine 
gömülür. 

Lohusanın karnı bez ile sıkıca sarılır. 

Yeni doğanın kolları bacakları eğri olmasın diye 
kundaklanır. 

Lohusanın başına kırmızı kurdela bağlanır. 

Yeni doğan, ter kokmasın ve isilik olmasın diye 
tuzlanır. 

Lohusaya lohusa şerbeti içirilir. 

Bebek ve anne birlikte yarı kırk/kırk banyosu yapar. Lohusanın canı çekmesin diye gördüğü her 
şey yedirilir.  

Yeni doğana şekerli su verilir ve göbeği saklanır. Lohusanın kırkı yarı kırk/kırk banyosu ile 
uçurulur. 

Bebek kırk günlük olana kadar adetli kadına 
gösterilmez, çamaşırları gece ipte bırakılmaz  ve 
tırnakları kesilmez. 

Lohusa kadın ve kırklı çocukların birbirleri 
ile karşılaştırılmamasına dikkat edilir. 

Yeni doğanın göbeğine zeytinyağı sürülür. Lohusa bebeğini emzirirken su içirtilmez. 
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tırnakları kesilmez. 
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GÜNEY DOĞU ANADOLU 

Mardin’de 1-6 yaş çocuğu olan 216 annenin yanık durumunda gerçekleştirdikleri geleneksel 
uygulamalar üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre annelerin yanık durumunda; soğuk 
uygulama, soğuk su ve sabun kullanma, temiz gazlı bezle üzerini örtme, buz koyma, pansuman 
yapma, salça, yoğurt ve diş macunu sürme gibi uygulamalar yaptıkları saptanmıştır  (İnanç vd, 2013: 
175-178) (Tablo 6).  

 

Tablo 6. Mardin’deki 1-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Yanık Durumunda Bazı Geleneksel 
Bakım Uygulamalar 

Yanık 

Soğuk uygulama Soğuk su ve sabun kullanma 

Temiz gazlı bezle üzerini örtme Buz koyma 

Pansuman yapma Salça sürme 

Yoğurt sürme Diş macunu sürme 

 

İÇ ANADOLU 

Karaman’da 195 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada pek çok farklı konuda yapılan 
geleneksel uygulamalar incelenmiştir (Yalçın, 2012: 19-31). Bunlardan bazıları Tablo 7’de 
sunulmuştur. 

Tablo 7. Karaman’daki Kadınların Yaptıkları Bazı Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Çocuk Sahibi Olabilmek İçin Doğumun Kolay Olması İçin 

Rahime şeker, katran, sıvı yağ, soğan vb şifalı 
olduğuna inanılan bitki ve baharatlarla karıştırılan 
pamuk yerleştirilir. 

Kolay doğum için şerbet, tereyağ, pekmez 
içirilir, yağlı ekmek yedirilir. 

Bal, böğürtlen, ebegümeci, karanfil vb bitkiler 
karıştırılıp içirilir veya yedirilir. 

Kolay doğum için sancısı başlayan kadın 
merdiven indirilip çıkartılır. 

Kırk gebe kadından para toplanıp, paralar hacca 
giden birisine verilir. 

Sancısı başlayan kadına tuzlu su içirilip 
öğürme hissi oluşturulur. Kustukça bebeğin 
aşağı inip kolay doğacağına inanılır. 

Doğum yapmış bir kadının eş’inin (plasentasının) 
üzerine, çocuğu olmayan kadın, plasenta 
soğuyuncaya kadar oturtulur. 

Bebeğin çıkıma geldiği zaman genital organa 
zeytinyağı dökülür. 

 

 

KARADENİZ 

Trabzon il merkezinde 6-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımına ilişkin geleneksel 
uygulamaları incelenmiştir. Buna göre annelerin bebeğin kız veya erkek, doğumun kolay olması, al 
basmasından korunmak, doğum sonu ağrısını geçirmek, bebeklerin kokmaması, göbek düşmesi ve 
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bakımı, bebeğin sarılık olmaması, nazardan korumak, bebeklerinin güzel olması, kırk basmasından 
korunmak için pek çok yöntem uyguladıkları saptanmıştır. Çalışmada bebeklere uygulanan sağlığa 
zararlı uygulamaların başında; bebeği kundaklamak, bebeği tuzlamak, doğduktan sonra emzirmek için 
ezan vakti beklemek, kolostrumu vermemek gibi uygulamalar yer almaktadır (Kahriman vd, 2011: 61-
70) (Tablo 8). 

Tablo 8. Trabzon’daki 6-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bazı 
Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Bebek Bakımı 

Bebeğin cinsiyetini belirleme Doğumun kolay olması Al basmasından korunmak 

Doğum sonu ağrısını geçirmek Bebeklerin kokmaması Göbek düşmesi ve bakımı 

Bebeğin sarılık olmaması Nazardan korumak Bebeklerin güzel olması 

Kırk basmasından korunmak Bebeği kokmasın diye tuzlamak Bebekleri kundaklamak 

 

MARMARA 

 Tekirdağ’da yeni doğan da pamukçuk oluştuğu zaman, tavuğun su içtiği yalaktan alınan suyun 
sürülmesi ile iyileşeceğine inanılır. Yeni doğan ateşlenirse, çocuk soyulur ve çıplak olarak çocuğun 
üzerinden atlayıp üzerinde oklava kırılır. Böylece çocuğun bir daha hasta olmayacağına inanılır (Seviğ 
& Tanrıverdi, 2014: 66-77) (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Tekirdağ’da Yenidoğanlarda Yapılan Bazı Geleneksel Bakım Uygulamaları 

Yenidoğan 

Pamukçuk oluşumunda tavuğun su içtiği 
yalaktan alınan suyun sürülmesi 

Ateşlendiğinde çocuk soyulur, çıplak çocuğun 
üzerinden atlanır ve üzerinde oklava kırılır. 

 

 

Türk toplumunda böcek sokmasına yönelik yapılan yaygın geleneksel uygulamalar, kişiyi 
sirkeye yatırıp vücudunu ovma, gübreye gömme, ısırılan yerin biraz üzerinden başlayıp keserek kanı 
çıkarma, sokulan yere kulak kiri sürme, eşek sütü, çiğ süt içme, kızgın bıçakla dağlama, acı hıyar 
kökünü dövüp sürme, zakkum yaprağını ezip suyunu sürme, çamur sürme, sokulan yere buz konması, 
soğuk suya tutulması, maydanozun dövülerek konulması, sarımsak sürülmesi gibi uygulamalar olduğu 
belirtilmektedir (Karadakovan, 1998: 101; Yavuz 1993: 48; Türkdoğan, 1974: 74). 

 

Sonuç 

Çok gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere hemen hemen her ülkede sağlık ve hastalık 
konusundaki geleneksel tutumlar, bireylerin içinde bulunduğu aile gibi sınıfsal koşullar, yaşadığı 
mahalle, gelir düzeyi, eğitim, meslek gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Bireylerin hayattan 
beklentileri, tecrübeleri, davranış kalıpları da onların geleneksel hasta bakımına yön vermektedir. Bu 
nedenle bütüncül bakımın sağlanmasında, sağlık bakımına yönelik tüm girişimlerin kültürel veriler 
üzerine temellendirilmesi gereklidir. 
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soğuk suya tutulması, maydanozun dövülerek konulması, sarımsak sürülmesi gibi uygulamalar olduğu 
belirtilmektedir (Karadakovan, 1998: 101; Yavuz 1993: 48; Türkdoğan, 1974: 74). 

 

Sonuç 

Çok gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere hemen hemen her ülkede sağlık ve hastalık 
konusundaki geleneksel tutumlar, bireylerin içinde bulunduğu aile gibi sınıfsal koşullar, yaşadığı 
mahalle, gelir düzeyi, eğitim, meslek gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Bireylerin hayattan 
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 Topluma geleneksel tedavilerin faydalı, nötr ve zararlı uygulamalar olduğu anlatılmalıdır. 
Bazen geleneksel uygulamaların erken tanıyı geciktirerek daha çok ölüm, sakatlık ve maddi kayıplara 
yol açabileceği vurgulanmalıdır. Topluma sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanma yolları 
öğretilebilir. Bu konuda sağlık personeli danışmanlık görevi üstlenebilir. Türkiye’de tüm sağlık 
personeli tarafından ortak olarak kullanılan kültürel özellikleri tanılamak için spesifik bir model ya da 
rehber bulunmamaktadır. Çalışma alanlarında kullanılan rehber ve modeller kültürel veri toplamada 
yetersiz kalmaktadır. Sadece hemşirelerin kullandığı “Hemşirelik Bakımında Kültürel Özellikleri 
Tanılama Rehberi” bulunmaktadır. Rehberin amacı kültürel özellikleri tanılamak ve hemşirelik 
bakımının kalitesine katkı sağlamaktır. Rehber dört alandan oluşmaktadır. Bunlar; bireysel özellikler, 
iletişim özellikleri, aile içi ve toplumsal roller, sağlık ve hastalık uygulamalarıdır. Rehber sahada aile 
izlemlerinde derinlemesine bir kültürel değerlendirme yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Halk sağlığı 
hemşireleri, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve ebeler tarafından kullanılabileceği gibi doğum, 
çocuk, onkoloji klinikleri başta olmak üzere diğer bütün kliniklerde kültürel veri toplamak amacıyla 
kullanılabilir. Rehberin tamamı derinlemesine yapılacak bir kültürel değerlendirmede kullanılacağı 
gibi bir bölümü kullanılarak kısmı bir kültürel değerlendirme de yapılabilir. Bu rehber hizmet 
verilecek birey, aile ve toplumun kültürel özelliklerini değerlendirmek amacıyla diğer tüm sağlık 
çalışanları tarafından da kullanılabilir. 

Dünyada herhangi bir kültüre sahip bir insanın kendi kültürünün bilinmesi, kültürüne saygı 
gösterilmesi ve bu doğrultuda sağlık hizmetlerinden uygun olarak yararlanması hakkı vardır. 
Bireylerin sağlık inançları kendi kültürü tarafından belirlenir. Kültürel inançlar kesinlikle “doğru” 
veya “yanlış” değildirler. Onlar çok kültürlü dünyamızın değişmez bir gerçeğidir. Sonuç olarak; sağlık 
bakımı bireyseldir ve evrenseldir gerçeğini göz önüne alarak transkültürel sağlık hizmeti 21.yy. sağlık 
eğitiminin ve uygulamalarının bir parçası olmalıdır. 

Konu ile ilgili birkaç ulusal ve uluslararası düzeydeki makaleler;  

Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili yayınlar; 

-Gür B. (2017). “Antik Çağda Zeytinyağı Ve Günümüzde Zeytinyağı Müzeleri” International Journal 
of History (History Studies), 9 (2): 139-155. 

-Kaplan M. ve Arıhan SK. (2012).“Antik Çağdan Günümüze Bir Şifa Kaynağı: Zeytin Ve 
Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı” Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
52(2): 1-15. 

- Boynudelik  M. ve Boynudelik  İZ. (2008). “Zeytin Kitabı - Zeytinden Zeytinyağına”, İstanbul 
Oğlak Yayıncılık ve Reklâmcılık,. 

- Güterbock HG. (1968). “Oil Plants in Hittite Anatolia” Journal of the American Oriental Society, 
Vol. 88, No. 1 Jan-Mar, pp. 66-71. 

Bitkiler ile ilgili yayınlar;  

-Zeytin AT., Ergün N., Çevik AA., Özçelik H. (2008). Isırgan otu kaynatılıp içilmesi sonucu meydana 
gelen bilinç durum değişikliği ve gecikmiş ciddi alerjik reaksiyon. Turkish Journal of Emergency 
Medicine, 8(3): 136-138. 

-Kültür Ş. (2007). Medicinal plants used in Kırklareli province (Turkey). Journal of 
Ethnopharmacology, 111(2): 341-364. 

-Şar S., Asil E. (1988). İç Anadolu Bölgesi'nde hemoroid tedavisinde kullanılan halk ilaçları. Ankara 
Eczacılık Fakültesi Dergisi, 18(1): 8-23. 
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Öz 

Dünya edebiyatında iz bırakan yazarların başında Kafka gelir. Kafka, daha çok varoluşçu çizgide 
kaleme aldığı eserleriyle hem çağının gerçeklerini kendine özgü bir anlatım ve kurguyla dillendirmiş hem de 
çağının çok ötesinde geniş bir etki alanı yaratmayı başarmıştır. Öyle ki Kafka’nın eserlerinde karşımıza çıkan bu 
kendine özgü dünya, daha sonraları “kafkaesk” olarak adlandırılacak şekilde yazarın damgasını taşır.Türk 
edebiyatı da Kafka rüzgarından etkilenir.Bu etkiler, bazen bir metafor ve sembol şeklinde bazen de çağrışım ve 
atmosfer düzeyinde karşımıza çıkar.Türk edebiyatında Kafka etkisi, özellikle 1950 sonrasında eser veren ve 
varoluşçu anlayışı benimseyen Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş Ceyhun, Tezer Özlü, Sevim 
Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim Özdenören gibi yazarlarda kendini daha 
çok hissettirir.  Öykülerinde kafkaesk unsurlara yer veren yazarlardan biri de Fikret Ürgüp’tür. Bir psikiyatr  ve 
aynı zamanda ressam olan Fikret Ürgüp, öyküleriyle de dikkat çeker. Yazar, Van (1966) ve Kısa Lodos 
Hikâyeleri (1968) adını taşıyan eserlerinde parçalanmış, bölünmüş, tedirgin, boşlukta kalan, yabancılaşmış 
bireyleri,kendine özgü sürrealist anlayışla ele alır. Ürgüp, öykülerinde yer yer Freudyen bir yaklaşımla ve 
kafkaesk çağrışımlarla örülü, şiirsel bir kurmaca dünya yaratır.Bu bildiride Türk edebiyatının sıradışı 
yazarlarından biri olan Fikret Ürgüp’ün öyküleri, kafkaesk yansımalar açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fikret Ürgüp, Kafka, kafkaesk, öykü 
 

Abstract 

Kafka is one of the leading vestigial authors in world literature. Kafka both expressed the realities of his 
period with manner of telling and fiction specific to him and achieved creating a sphere of influence ahead of the 
curve. This distinctive world that we confront in the works of Kafka bears the mark of the author in a way that it 
will be named as “kafkaesque” later on. Turkish literature is also influenced by Kafka wind. These effects 
sometimes appear as a metaphor and symbol and sometimes as a connotation and at atmosphere level. Kafka 
effect in Turkish literature makes itself evident in Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş Ceyhun, Tezer 
Özlü, Sevim Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim Özdenören etc. authors 
having had works particularly after 1950 and adopting existentialist approach. One of the authors giving place to 
Kafkaesque elements in his stories is Fikret Ürgüp. Being a psychiatrist and an artist at the same time, Fikret 
Ürgüp draws attention with his stories. He deals with fragmented, broken, restless, feeling empty and alienated 
individuals with a surrealist percept specific to him in his stories called as Van (1966) and Kısa Lodos Hikâyeleri 
(1968). Ürgüp creates fictional poetic world in his stories partly built with a Freudian approach and kafkaesque 
connotations. Stories of Fikret Ürgüp, who is one of the extraordinary authors of Turkish literature, will be 
evaluated in this bulletin term terms of kafkaesque reflections.  

Keywords: Fikret Ürgüp, Kafka, kafkaesque, story 
 

Giriş 

Franz Kafka(1883-1924) hem eserleriyle hem de kişiliğiyle dikkat çeken yazarlardan biridir. 
Bu nedenle ona dair kaleme alınan bir çok yazıda,yazar ile eserleri arasında bağlantılar kurulmaya 
çalışılır.Kafka, Çek asıllı bir Yahudi olarak Hristiyan bir toplumda yaşamak zorunda kalmış; eserlerini 
Yahudilerden hoşlanmayan bir toplumun dili olan Almanca ile yazmıştır.Bu yönüyle azınlığı temsil 
eden eserler üretmesi açısından minör edebiyatın temsilcisi olarak da görülmüştür. Bazı çalışmalar, 
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Kafka’nın eserlerinde yoğun olarak karşımıza çıkan yabancılaşma olgusunu, yazarın gerçek hayatının 
yansıması olarak değerlendirmiş ve baskın bir babanın onun yabancılaşmasındaki rolüne değinmiştir; 
bazı yazılar ise Kafka’nın varoluşçu kimliğine ya da eserlerinin absürd nitelik taşıdığınavurgu 
yapmıştır. 

Kafka’nın öncü misyonu ve kendine özgü tarzı,“kafkaesk” kavramıyla karşılık bulur.1945 
sonrasında karşımıza çıkan bu kavram “sadece bürokrasinin çıkmazlarını değil; insanın içine düştüğü 
haksız, mantıksız, kafa karıştırıcı, açıklanamaz durumlar” ya da yaşanan “topumsal orantısızlık”gibi 
durumlar için de kullanılmaya başlanır.(Walser’den aktaran Özdemir, 2017: 33). 

Kafka’nın eserleri gibi “kafkaesk” kavramı da tek bir anlamı değil birçok vurguyu ve 
çağrışımı içinde barındırır.“Yapıtların kendine özgü atmosferi, hiçbir çağdaş akımın kalıpları içine 
tam olarak oturtulamayan ama hepsinden özellikler taşıyan dünyası ‘kafkaesk’ sözcüğüyle yazın 
terminolojisine girmiştir. Gerçeküstücü eğilimler, varoluşçu çerçevede yoruma açık bir motif örgüsü, 
çoğunlukla örtülü anlamlar içeren imgelerle yoğrulmuş bir içerik ve iç yaşamayı sergileyen 
dışavurumcu bir yapı bu ‘kafkaesk’ dünyayı biçimlendirir. Kafka tam anlamıyla ne varoluşçu, ne 
dışavurumcu, ne gerçeküstücüdür, ne de yalnızca absurd çerçevede ele alınabilir. Onun yazınsal 
dünyası tüm bu akımların bir birleşkesidir, ‘kafkaesk’tir.” (Ecevit, 1992: 28). 

 “Kafkaesk” terimi sadece sanatsal ve düşünsel bir etki alanını ifade etmez; aynı zamanda 
“psişik” bir anlamı da içinde barındırır.“Fransızcada ‘kafkaesque’, bireyi baskı altında tutan soyut 
bürokratik labirentler’dir; Almanca sözlükte de(…) esrarengiz biçimde ürkütücü, tehdit edici” 
anlamına gelir (Ecevit, 1992: 28). 

 “Kafkaesk” aynı zamanda çağrışım alanı oldukça geniş olan bir kavramdır ve sadece kurmaca 
dünyayla sınırlı olmaktan çıkar, gündelik yaşamı da kuşatır.“Korku, güvensizlik, yabancılaşma, 
iletişimsizlik, yalnızlık, organize olmuş anonim bürokratik güçlerin yönlendirdiği anlaşılmaz bir 
yazgıya bırakılmışlık duygusu, terör, vahşet, suç, ceza, kuşku, çaresizlik, anlamsızlık ve saçmalık: 
‘Kafkaesk’in çağrıştırdığı anlam, tüm bunların bileşkesidir.”(Ecevit, 1992: 28). 

 Yıldız Ecevit’in Alman edebiyatındaki Kafka etkisinin yansımalarına dair söyledikleri, Türk 
edebiyatı için de geçerlidir: Buna göre edebiyatta Kafka etkisi;“gerçekdışı düşsel bir dünyanın 
yansıtılması ve çağdaş bireyin içinde bulunduğu umarsızlığın göstergesi olan karamsar bir atmosferin 
vurgulanması biçiminde olabildiği gibi konu ve motif düzeyinde de görülmektedir. En çok kullanılan 
‘kafkaesk’ motif, Kafka’nın birçok yapıtının da ana motifini oluşturan ‘suç-ceza-yargı ve izlenme 
kompleksi’dir. ‘Baba-oğul sorunsalı’, ‘değişim’ ve ‘gerçekdışı-absurd hayvan motifleri’ de birçok 
yazara esin kaynağı olmuştur.”(Ecevit, 1992: 28-29). 

Türk edebiyatında Kafka’dan izler taşıyan Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş 
Ceyhun, Tezer Özlü, Sevim Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim 
Özdenören gibi isimlerden söz etmek mümkündür. Bu yazarlar arasında Fikret Ürgüp (1914-1977) de 
yer alır. Asıl mesleği dahiliye uzmanı daha sonrada İngiltere ve ABD’de gördüğü ihtisas sonrası 
psikiyatr olan Ürgüp, aynı zamanda resim, şiir, deneme, öykü gibi sanatın farklı alanlarıyla da ilgili bir 
isimdir. 

1950 dünya hikâye yarışmasında seçilen 30 hikâyeden biri Fikret Ürgüp’e aittir (Tarim’den 
aktaran Lekesiz, 1998: 16).Bu yıllarda yazdığı sıradışı öyküler, belli bir okur kitlesinden çok yazarlar 
arasında beğeni toplamış ve bir etki alanı yaratmıştır.Bu nedenle Ürgüp, daha çok yazarlar arasında 
bilinen bir isim olarak kalmıştır.Leyla Erbil, Behçet Necatigil, Hasan İzzettin Dinamo, Selim İleri, 
Ahmet Oktay, Murat Gülsoy gibi yazarlar, onun kendine özgü yazarlık çizgisine dikkat çekerler. Sait 
Faik’in hem doktoru hem yakın dostu olan Ürgüp, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, 
Cahit Irgat, Asaf Halet Çelebi, Özdemir Asaf gibi isimlerle de dostluklar kurmuştur.Ayrıca Sait Faik, 
Tanpınar ve Cahit Irgat’ın vefatıyla da hayatında önemli kırılmalar yaşamış bir yazardır. 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinde bir yandan psikiyatr olmanın beraberinde getirdiği Freudyen bir 
tutum dikkat çekerken; bir yandan da kafkaesk bir atmosfer göze çarpar.Yazar, ele aldığı konuları 
şiirsel bir duyarlılıkla işler.Bu özellik yönüyle de Sait Faik’i anımsatır.Ancak sözünü ettiğimiz bu 
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 “Kafkaesk” terimi sadece sanatsal ve düşünsel bir etki alanını ifade etmez; aynı zamanda 
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Fikret Ürgüp’ün öykülerinde bir yandan psikiyatr olmanın beraberinde getirdiği Freudyen bir 
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özellikler, Ürgüp’ün öykülerinde ince bir damar olarak sezilir ve yazar, kendine özgü kurmaca bir 
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yayımlar (Göksel, 2003: 32).Dolayısıyla yazarın Kafka’nın eserleriyle tanışıklığı bu yıllara 
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1. Yabancılaşmış Dış Dünya 

Yabancılaşma olgusu, Kafka’nın eserlerinin ana temalarından biridir.Fikret Ürgüp de 
öykülerinde bu temaya yer verir.Kafka gibi Ürgüp de eserlerinde anlattığı konu ya da kişilerle yer yer 
özdeşlik kurar. Yazar, kendi yabancılaşmasını dile getirircesine; 

“Öleceksem  

Başka türlü görmekten,  

Başka türlü duymaktan, 

Başka türlü düşünmekten, 

Başka türlü yaşamaktan, 

  Öleceğim.(1972)” der günlüğünde (Ürgüp, 1995: 119). 

 

Selim İleri’nin Fikret Ürgüp için söylediği “ürkütücü” ve “şaşırtıcı” ifadeleri, aslında onun 
öykülerine de denk düşen bir nitelendirmedir: “ “Ürkütücü: Çünkü kurallarla donmuş hayatlarımızda 
bizden başka türlü yaşadığı hemen duyumsanıyordu. Şaşırtıcı: Dumanlılığı içinde olağanüstü kibar… 
(…) Fikret Ürgüp, biz derlitopluların  dünyasına sövgüler yağdırmıyordu ama, o dünyada var 
olmadığını açık açık söylüyordu.”(İleri, 2004: 173, 174). 

Behçet Necatigil ise sanatçı yönünü çok beğendiği Fikret Ürgüp’ün kendisi gibi “rahat 
günlerde ve huzurda bir boşluk yaşayan; yazdıklarını ancak acılarda yitik ve sıkıntılarda 
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yazan”lardan biri olduğunu belirtirken(nakleden Lekesiz, 1998: 14); Van’daki öyküleri şöyle 
değerlendirir: “ Sık mecazlar, alegoriler dokusu. Olayları değil, izlenim ve atmosferleri belirliyor. 
Hepsine çağımız insanının bunalım ve yalnızlıklarını, geçerlikteki değerlere yabancılaşmasını duyuran 
birer deneme, Franz Kafka esprisini güzel özümlemiş birer düzyazı-şiir gözüyle de bakabiliriz.” 
(Necatigil, 1997: 382). 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinde yabancılaşma, uyumsuzluk, yalnızlık, sevgisizlik, tedirginlik, 
iletişimsizlik, nesneleşme, çoğu zaman iç içedir.“Orada”adını taşıyan öykü, bu durumların 
yabancılaşmış dış dünya ekseninde ele alındığı kayda değer örneklerden biridir. Bu öyküde yaşadığı 
çağın, şehrin, çevredeki insanların ve yaşam tarzının bir sonucu olarak kendi bedenini, içini boşaltarak 
peşi sıra sokaklarda dolaştıran bir kişinin hikâyesi anlatılır.Bir yandan öykü  kişisi kendisine ve 
topluma yabancılaşmıştır; öte yandan diğer insanlar da birbirlerine yabancılaşmışlardır. Orada diye 
nitelenerek soyut ve bulanık çizilen o yerde, göz kamaştıran, sınırsız, ama değişmeyen bir aydınlık 
vardır. Bu aydınlık, öykükişisi gibi dış görünüşü güzel olsa da içi boşaltılmış, işe yaramayan, kısır 
döngü içerisinde sadece görsel olan, bir anlamda yaşayanları karanlığında boğan yalancı bir 
aydınlıktır.  

Orada duvarlar, ince, uzun sokaklar, beyaz bir gökyüzü vardır. Öyküye hakim olan 
beyazlık ve ışık; nötr olmayı, boşluğu, donukluğu, birşeyleri göremeyecek kadar kör bir noktaya 
dönüşmeyi, ölümü, rüya atmosferini ya da öte dünya fikrini çağrıştırmaktadır. Saatler o kadar uzar ki 
zaman yok olur. İnsanlar sokaklarda, küçücük karıncalar gibi dolaşmaktadır. Bazen çıkan ay, eşyanın 
boyut ve biçimlerini değiştirerek onları kaskatı kılar. Orası, demirden yapılmış bir rüya beldesine 
dönüşür. Kuzey kutbunun karları kadar soğuk ve serttir. Yani esneklikten, canlılığın beraberinde 
getirdiği sıcaklık ve yumuşaklıktan yoksundur. Her şey tiyatro sahnesindeymiş gibi ismi olmayan 
biçimler halinde ve orada oldukları için var olan nesnelerdir. Bu nesneler meydan okurlar. İnsan, ana 
erek olmaktan çıkarak önemini yitirip nesneleştiği için nesneler önem kazanmış, insan üzerinde baskı 
kurarak onu tehdit eden bir konuma bürünmüştür. Roller değiştiği, aradaki sınırlar yok olduğu için 
canlıyı cansızdan ayırmak güçleşmiştir.  

Burada yabancılaşma, çağın beraberinde getirdiği ve azınlıkta kalan belli bir kesimin 
dışında toplumun genelini kapsayan, insanları hem kendilerine hem de birbirlerine yabancılaştırarak 
insan olma noktasından uzaklaştıran ve onları nesneleşmeye kadar götüren bir görünüm 
kazanmaktadır. Nesnelerin canlılara hakim olduğu bir dünyada insanlar, nesne gibi muamele görerek 
önemlerini yitirirler. Ekonomik temellere dayalı günlük çalışma temposu, insanları monoton bir kısır 
döngü içerisine sokmuş ve  her şey robotlaşmış gibi değişmez bir düzen içerisinde işler hale gelmiştir 
(Baş, 2003: 130-131). 

Buöyküde mekân, genelde “orada” diye ifade edilen bir yer, ülke; özelde ise kişinin dolaştığı 
sokaktır.“Orada” ifadesi, aynı zamanda uzakta görülen ama bir türlü varılamayan ya da içeriye 
girilmesi mümkün olmayan, hep insanı dışında tutan bir mekânı ve dolayısıyla Kafka’nın Şato’sunu da 
çağrıştırır. Öyküde mekâna bir nötrlük,hiçlik hakimdir: 

“Orada; göz kamaştıran, gölgesiz, karanlıksız, sınırsız, değişmeyen, hiçbir şeyi bağışlamıyan 
bir aydınlık vardı. 

Orada, hiçbir şey yoktu, aslında duvarlar vardı.incecik upuzun  sokaklar  vardı.Beyaz bir 
gökyüzü vardı. (…)  

O sokaklarda yürüyen, küçücük, karıncalar gibi kaynaşan insanlar vardı. Ay çıkardı bazen. 
Etrafı koyu bir şekilde aydınlatırdı. O zamanlar eşyanın biçimleri boyları değişirdi. Kaskatı olurlardı. 
Orası, demirden yapılmış bir rüya beldesi olurdu. Kuzey kutbunun karları kadar soğuk ve sert, 
dosdoğru. Her şeyler, sanki tiyatro sahnesindeymiş gibi.Oraya buraya yerleştirilmiş, ismi olmayan 
biçimler. (…) O incecik ışığın içinde parlıyan, upuzun ipince sokaklarda; sıcaklıksız, insanı geri tepen 
evlerin duvarları” vardır (Ürgüp, 1966: 19, 21). 

Bu beldede canlı-cansız arasındaki sınırlar yok olmuş, bütün varlıklar hiçlikseviyesine 
düşmüşlerdir.Mekânın burada daha çok izlenimci bir bakış açısıyla ve kişinin içinde bulunduğu ruh 
haline paralel olarak olumsuz özellikleriyle ön plana çıkarıldığı görülür.Öykünün merkezini oluşturan 
ve kurgusunu belirleyen de mekândır.Ölmek üzere olan, içi boşaltılmış, parçalanmış bedeniyle ruhu 
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biçimler. (…) O incecik ışığın içinde parlıyan, upuzun ipince sokaklarda; sıcaklıksız, insanı geri tepen 
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birbirinden ayrılmış öykü kişisinden; onun yaşadığı yer olarak gösterilen ve orada diye nitelendirilen 
mekân hakkındaki ayrıntılara geçilir ve bu şekilde kişinin vardığı nokta aydınlatılmaya çalışılır.Çünkü 
kişi, yaşadığı bu beldede görüp duyduklarının etkisiyle kendine ve topluma yabancılaşmıştır.Bu 
nedenle de içinde yaşadığı ve algıladığı dünya da yabancılaşmış bir dış dünyadır. 

“Kafkadan” adını taşıyan öyküde kişinin kendisine ve yaşadığı hayata yabancılaşması konu 
edilir.Burada ben anlatıcı, hayattan memnun değildir, sürekli kuruntular içinde bunalır.Karamsardır. 
Kendisini tanıyamaz haldedir. Rahata kavuşmak, mutlu olmak yerine rahatını kaçıracak ve kendisini 
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memnun kalamıyordum.Memnun kalmayışımdan bile.Aptal bir oyuna kendimi kaptırmıştım. Ama 
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parçalanmış  ve yaralanmıştır. Parçalanmış ve yaralanmış bir bilinç ise ancak aynı gerçeklikle ifade 
edilebilir; kopuk, eksik ve anlamsız.”(Tosun, 2017: 12). 

Fikret Ürgüp’ün eserlerine baktığımızda benzer bir durumla karşılaşırız.Öykülerde kişiler, 
yalnız, mutsuz ve karamsardır.Levent Yılmaz’ın Ürgüp için “kalabalıklar içinde, bir tarafı hep yalnız 
olanlardandı. Tenlerine yalnızlık işlemiş insanlardan.” (aktaran Lekesiz: 1998, 17) ifadesini 
kullanması, yazarla öykü kişileri arasındaki paralelliği de ortaya koyar. Yazar, öykülerinde herşeyin 
boşlukta ve anlamsız oluşunu, insanların adeta içinin boşalmış olması; ruhunun parçalanmışlığını ise 
ruh ve beden arasındaki ayrışma ile ifade eder. Öykülere karanlıktan ziyade aşırı bir ışık ve beyazlık 
hakimdir; ancak bu ışık; gözleri kamaştıran, herşeyi görünmez kılan ve nihayetinde kör bir noktaya 
dönüşen bir ışıktır. 

“Orada” adlı öykü bir çok kafkaesk unsuru içinde barındırır. Bunlardan biri de modernizmin 
eleştirisidir. Orada diye nitelendirilen bu yer, o kadar aydınlıktır ki, bazıları bu aydınlığın içine 
çıkamaz. Bir kaynaşma içerisinde insanlar, deliler gibi aynı izleri çiğneyerek gidip gelirler. Başka 
günleri beklerler. Birbirlerine yol vermezler ve birbirlerini görmezler. Telaş ve huzursuzluk 
içindedirler. Bu çağımızın beraberinde getirdiği, insanı, insanî ilişkilerden kopararak bir kısırdöngü 
içerisinde her gün aynı şeyleri yapmaya zorlayan ve koşuşturmacanın ötesinde hiçbir şeyle 
ilgilenmemeye yönelten, neredeyse robotlaşma noktasına getiren bir durumdur. 
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Bu öyküde toplumu oluşturan bireyler, “bizden” ya da “bizdendeğil” diye damgalanarak 
katagorize edilip ötekileştirilirler. Hayat koşuşturmacası içinde olan insanlar, birbirini görmezden 
gelir. Sefalet içindeki bu tek tip insanlar, iletişim kurmaktan ve insanî davranışlar sergilemekten son 
derece uzaktırlar: 

“Orada hiçbir şey yoktu aslında. Hazırlanmış damgalar, alna vurulunca bir daha silinmeyen 
mühürler vardı. herkesin alnına bir mühür vururdu başkaları. Kimisine “bizden,” kimisine “ bizden 
değil”  diye. Aslında, hiç kimse başka bir kimseden sayılmazdı. Öyle iken, kimisi damgasıyla övünür, 
kimisi damgasından utanırdı. Göz kamaştıran, gölgesiz, karanlıksız, değişmeyen aydınlığın içindeki o 
dar, sonu gelmez yollara koşuşan, telâşlı insanlar birbirini hem görür hem de görmezlerdi. 

Bu kadar telâş içinde bir şeyden kaçar gibiydi herkes. Orada büyük, çok geniş bir sefalet 
vardı. Kimse birşey söylemezdi ona ait. İsimsiz bir sefalet. Kucaklarında saklıyordular, rengârenk 
paçavralarla, tıklım tıklım doldurulmuş o bohçayı. 

Orada hiçbir şey yoktu. Her şeylerin sadece yerleri vardı. O incecik ışığın içinde parlayan, 
upuzun ipince sokaklarda; sıcaklıksız, insanı geri tepen evlerin duvarlarına sürtünüp yürürlerken, 
çeneleri kımıldardı insanın, geviş getirir gibi. Sesleri çıkmazdı. Hiçbir insan bir ötekisine, hiçbir 
zaman bir insan sözü söyleyemezdi. Kelimeler çıkmadan donardı gırtlaktan.” (Ürgüp, 1966: 21). 

Orada işe yaramadığı halde yürürlükten kaldırılmayan kanun yasakları ve herkesi, her şeyi 
kapsayan, alınyazısı kadar kaçınılmaz olan ve doğuştan yüklenilen suçlar vardır. Doğarken unutulmuş 
olanlara sonradan farklı renk ve şekillerde doğum lekeleri vurulur. İnsanlar, uyandıklarında daha 
yorgun kalkarlar. Uykular bile tekin değildir. Rüyalarda da yaşanan gerçeklerle, hayattaki gerçek 
büsbütün kaybedilir ve demirden yapılı bu rüya beldesinde bütün varlıklar bir hiç olur. Öyküde söz 
konusu edilen adam ise yaşadığı çağın olumsuzluklarının bilincindedir. Bu nedenle de sırtında, 
kişiliksiz bir yüze sahip olan kendi cesedini, bir eşya gibi sağa sola çarparak yürür. Çünkü varlığının 
bir nesne olmaktan öte bir anlamı yoktur bu toplumda. 

 
3. İnsanın Değer Yitimi ve Nesneleşmesi 

Kafka’nın eserlerinde vurgulanan konulardan biri de insanın nesneleşmesidir. O, “günlük akış 
içerisindeki donmayı, insanın insanlığını yitirişini, nesneye dönüşmesini algılamış ilk sanatçı”dır 
(Fischer, 1985: 52,54). Kafka’nın kişileri gibi Ürgüp’ün de yarattığı karakterler, nesne karşısında 
değerini yitirmiş, hatta nesneleşmiş bir görünüm arz ederler.Nesneleşme, hem modernizmin 
beraberinde getirdiği bir durum hem de yabancılaşmanın bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. 

“Tren Yolculuğu” adlı öyküde yeni bir hayat, yeni bir benlik arayışı, yolculuk metaforuyla 
verilir.Öyküdeki kişi, kendini bir valiz gibi, bir nesne olarak görür.Yolculuk yaptığı tren 
kompartmanının üst filesine kendini getirip yerleştirir. Bilmediği bir yere gitmek  ve yeni bir hayata 
başlamak onu korkutur. Özgürlük arayışında olan kişinin, yolculuk yapmakta olduğu yer de 
belirsizdir. Kişi, kendini küçük, zavallı ve tıpkı bir eşya gibi değersiz hissetmektedir: 

“İstasyonlarda kendi cenazelerine yetişmek için telâş eden yolcular arasına katılınca olan 
olmuş, kendini getirip, bu kompartmanın üst filesine yerleştirmiş.(…) Tren birden duruyor. Fileden 
atlıyor. Uykulu bir köpeğin üzerine düşmüş.Ne aradığını bilmeden, istasyona fırlıyor.Meydanda beyaz 
neon ışığı.Yarı aydınlık dar sokaklarda duvarlara tutunarak bir yeri arıyor. Ama neresi? Ne olursa 
olsun, eski bağlarından kurtulmuş.Ne isterse yapabilir. O kadar özgür.” (Ürgüp,1966: 48). 

Bu öyküde de kendisini değersiz bir nesne gibi hisseden kişi, bilmediği bir yere yolculuk 
yaparken özgürlük arayışı içerisine girer. Ancak burada yeni bir başlangıç aşamasındayken kullandığı, 
şu ifadeler aslında onun uyumsuz, aykırı bir kişiliğe sahip olduğunu, ancak bu yeni arayış ve belirsiz 
bir yolculukla birlikte değişmesi gerektiğinin de bilincinde olduğunu gösterir:  

“Şimdi, burada, bu uzak eyalette yeniden kendine bir rol bulması lâzım. Kendini istenilen bir 
insana benzetmesi, her şeye uyması lâzım.”(Ürgüp, 1966: 48). 

“Nevzat” adlı öyküde,hayat hikâyesi anlatılmaya çalışılan Nevzat, kendini değersiz hissettiği 
için intiharı bir çözüm olarak görür: Nevzat, “bütün hayatı boyunca kendi kendine mırıldanan fakat 
kimsenin farkına varamadığı” biri olarak nitelendirilir. Bundan dolayı da toplumdan kendini 
soyutlamıştır.Toplum tarafından sıradan bir insan olarak görüldüğü için ölümü de sıradan bir durum 
gibi algılanır.Nevzat, kendini “alelade çınarın alelade dalına” asarak öldürür (Ürgüp, 1966: 68,69). 
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Bu öyküde de kendisini değersiz bir nesne gibi hisseden kişi, bilmediği bir yere yolculuk 
yaparken özgürlük arayışı içerisine girer. Ancak burada yeni bir başlangıç aşamasındayken kullandığı, 
şu ifadeler aslında onun uyumsuz, aykırı bir kişiliğe sahip olduğunu, ancak bu yeni arayış ve belirsiz 
bir yolculukla birlikte değişmesi gerektiğinin de bilincinde olduğunu gösterir:  

“Şimdi, burada, bu uzak eyalette yeniden kendine bir rol bulması lâzım. Kendini istenilen bir 
insana benzetmesi, her şeye uyması lâzım.”(Ürgüp, 1966: 48). 

“Nevzat” adlı öyküde,hayat hikâyesi anlatılmaya çalışılan Nevzat, kendini değersiz hissettiği 
için intiharı bir çözüm olarak görür: Nevzat, “bütün hayatı boyunca kendi kendine mırıldanan fakat 
kimsenin farkına varamadığı” biri olarak nitelendirilir. Bundan dolayı da toplumdan kendini 
soyutlamıştır.Toplum tarafından sıradan bir insan olarak görüldüğü için ölümü de sıradan bir durum 
gibi algılanır.Nevzat, kendini “alelade çınarın alelade dalına” asarak öldürür (Ürgüp, 1966: 68,69). 

“Orada” adlı öykünün kişisi de öykü boyunca bir nesne gibi içi boş bedenini sırtında bir yük 
gibi taşımaktan sıkılır ve nihayetinde hem canlı hem cansız olan bedenini, bir apartmanın balkonuna 
asılan elbiseler gibi, bir ağaca asar. Çünkü varlığı, insan olma boyutunu yitirmiş, önemsiz ve cansız bir 
objeye dönüşmüştür.Kişiye, sadece bunun gereğini yerine getirmek düşmüştür. 

“Heykeltıraşlar” öyküsünde ise askeri bir hastaneye akıl doktoru olarak atanan kişi, buradaki 
diğer doktorun hastalara bir heykel, cansız bir varlık gibi bakışını anlatır.Burada okadar çok hasta 
vardır ki bahçe bile koğuş olarak kullanılır. Bir yandan ölüler dondurulurken bir yandan da hasta 
olanlara uyku ilacı verilir. Canlı ile cansız olanlar arasındaki ayrım o kadar silikleşir ki doktorun 
gözünde ölüler ya da hastalar ile heykeller birbirine benzer. Bu nedenle hastanın bedeninden bir 
bölümü kesip çıkaran doktor ile heykele şekil veren heykeltıraş arasında bir fark yoktur. 

“Aşı” öyküsünde de yine bir askeri doktor çıkar karşımıza.Doktor, askerlere aşı yapıyor gibi 
görünürken aslında yağlı kementle askerleri boğup bir kenara yığar.Ölmediğini gözlerinden fark ettiği 
kişileri ise kalplerine,Dava romanındaki infaz gibi, şiş saplayarak öldürür.Bunu neden yaptığı ise 
belirtilmez. 

“İçten Dışa (Lotüs Çiçeğinin Açılışını Gördünüz Mü?)” öyküsünde ailesinin, eşinin ve 
çevresindekilerin davranışlarından dolayı kendisine, ailesine ve topluma yabancılaşan Nesrin, kendini 
bir nesne gibi algılar. Çünkü eşi de dahil olmak üzere herkes ona bir nesne gibi davranır. Nesrin, 
neden böyle olduğuna ve bu durumdan nasıl kurtulacağına dair kafa yorar. Bir bilinçlenme ve değişim 
süreci yaşar. Eski haline bakınca yavaş yavaş ölmekte olduğunu, daha doğrusu bir makine olmak üzere 
olduğunu fark eder. İçinde bir şey sessizce buna direnir. Robot gibi yaşamaktan kurtulmanın bir 
yolunu bulmaya çalışır. Bu sırada karşısına çıkan kişi, ameliyat olan bir kör gibi gözlerinin yeniden 
dünyaya açılmasını sağlar. Böylece her şeyin bambaşka olduğunu görür. Kimliğini, kadınlığını ve 
insanlığını yeni hisseder. Kendisini yıllarca herkesten aşağı görmüştür ve çevresindekiler ona bunun 
böyle olmadığını hissettirmemişlerdir. Öykü kişisi, aslında küfrettiği bu insanların kendi kimliklerini 
yaşayamadıkları için onun da kendini bulmasına yardım edemediklerini, yanlış yollara saparak 
kendileri olmaktan kaçtıklarını, sosyalizm gibi bağlanmadıkları inançlara kapıldıklarını, oysa 
insanlığını yaşamadan hiçbir şey olunamayacağını söyler. 

“ Beni de harcadınız. Sizin gibi olayım istediniz. Kendinizi ele vermemek; belki de kendinizin 
farkına varmamak için.  

Ne güler, ne ağlar olmuştum. Kukla gibiydim.”(Ürgüp, 1968: 48). 
Nesrin, şimdi değişmiş ve  kendisi olmayı başarmıştır. Bu nedenle hem gülüp hem 

ağlayabilmektedir.            
“ Yeniden doğdum. Dolap beygiri değilim artık. Neysem o olmak suç mudur, yoksa namus 

borcumu? 
Bir insana rastladım. Kimse kimseden sorumlu değil. Yaşantı denilen makinenin dişlileri 

arasına kum giriyor, kimi hayatlarda kişinin, o pürüzü temizleme yolunu bulması lâzım, kendi 
kendine,” dedi.”(Ürgüp, 1968: 48). 

Nesrin’in kendisini bir nesne gibi hissetmesinin bir nedeni de kocasının onu kullandığını 
düşünmesidir. Kendi kişiliğinden yine uzaklaştığını fark ettiği içinkendinden ve herkesten nefret 
etmeye başlar. Kocasından onu kullanmış olmasının parasını ister. Çünkü karşısındaki onu bir alet, bir 
çanak gibi algılar ve kendi zevkleri için kullanır. Bunun karşılığında tepkisel olarak istediği parayı 
kocası ona verince yine kendisi olma mücadelesinden yenik çıkar ve çevresindekiler gibi o da sıradan 
bir insan olur. Kendisini bir kuyuya atılmış gibi ya da bir fıçının dibine yapışmış kalmış ve bu 
çemberden bir türlü kurtulamayan biri olarak hisseder. 

 
4. Aileye Yabancılaşma 

Kafka’nın eserlerinde konu edilenyabancılaşmanın bir bölümü aileye yabancılaşmadır. 
Kafka’da hem ele alınan yabancılaşmanın temelinde baba figürü yatar hem de babayla oğul arasındaki 
baskı ve iletişimsizlik, bir çatışma yaşanmasına yol açar. Fikret Ürgüp’ün de bazı öykülerinde aileye 
yabancılaşma konu edilir. Yalnız Ürgüp’ün Kafka’dan farkı, bazı öykülerinde baba figürünün 
yeriniannenin alması ve anne ile kız arasında bir çatışmanın yaşanıyor olmasıdır. 
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“Kısa Lodos Hikâyeleri -Ya Da Joan White-”öyküsünde aileye yabancılaşma, anne-kız 
çatışması çerçevesinde işlenir. Joan, hem sara hastası hem de psikolojik sorunları olan ve doktoruyla 
mektuplaşarak iyileşmeye çalışan bir kadındır. Kocası, kendisini vurarak öldürmüştür.Onun için şöyle 
bir nitelendirme yapılır: 

“Teknisyendi, artistti, piyanistti. 

Ruhunu çalmışlardı.”(Ürgüp, 1966: 72). 

Joan, kundaktan yeni çıkmış bir bebek gibi süzülür.Bu şekilde annesinin ona hislerini 
saklamayı öğrettiğini söyler.Joan, on sekiz yıl boyunca kendini şişeye kapatmış gibi içine kapanır. 
Diğerlerinden farklı oluşunu şöyle dile getirir:  

“Bilmiyorum, herkes beni nasıl görüyor. Rahat ol, uslu ol, diyorlar nedense.Gösteriş yapma, 
diyorlar.Gösteriş, saklanmaktır; korkup saklanmak, arkada kalmak.Erkek kardeşlerim dâhi.Onlar gibi 
olamadım. Yandım.” 

Joan büzülür kendi içine. Uzun parmaklar arkasında masmavi gözleri kalır.”(Ürgüp, 1966: 
72).  

Joan, kendi içine kapandıkça kulağına annesinin sözleri gelir.Annesine göre Joan’ın kocası, 
ondan daha şaşkındır, doktordur ve insan olmak istemektedir. Joan ise onunla öleceği için evlenir  ve 
üç oğlu olur. Annesi, onun hep ağabeyleri gibi olmasını ister. O da korkar, ama ağlayamaz. Çok uzun 
olduğu için elleri, kolları ona yabancıdır.Hastalığı karşısında ise eşi duygusuzca davranır. 

Lisedeyken uzun boyundan utanır ve bu nedenle oğlanlarla dans edemez, korkar.Heykel gibi 
güzeldir.Yaşamadığı için genç kalmıştır.Dosyasına bakarak hastasını anımsayan anlatıcı onun için “ 
Ölmemiştir. Yaşamadı ki.”der(Ürgüp, 1966: 72). 

Joan, beş yaşında ölen babasına benzediğini düşünür. Yalnızlığını bu anda fark eder. Annesi, 
ağabeylerine benzemesini ister ve ona hislerine kapılmamasını öğretir.Lodos, anlatıcı gibi onu da 
hüzünlendirir ve geçmişe, babasının kokusunu duyduğu anlara götürür. Ağlayıp rahatlar. Kendi 
ağzından ailesine ve dolayısıyla kendisine yabancılaşmasını şöyle dile getirir:  

“ Neşesiz bir çocukmuşum. Evet, babam öldükten sonra farkına vardım. Ne biçim bir adam 
olduğunu söylemediler. Ne olduğumu bilmiyordum kendimin.Piç gibi kalmıştım.Uzak akrabalar ona 
benzediğimi söylüyorlardı.Annem akşamları iki kaşık müshil veriyordu.Duygularıma kapılmamayı 
öğretiyordu.Ağabeylerim vardı daha önce.İkisi de dâhi.Ben de yazı yazmak istiyordum. Yazarak kim 
olduğumu öğrenmek istiyordum. Piyes yazacaktım ve her karakterde kendimin bir parçasını 
yaşayacaktım.Uzun romanlara sığmayacaktım kendimi yazsaydım.Sizinle konuşalı beri uzun 
mektuplar yazıyorum. Kısa olamıyor. Annem olsa burada, bırakmazdı. Yarısını keserdi. Annemi 
anlamadım. Ne hisseder ne hissetmez bilmiyorum.Çok zeki bir kadın muhakkak.Bankalarda kredisi 
var. Sayarlar.Kendimi bildim bileli ailenin başı odur. Sevmiyorum kadınlığı, aileyi de.”(Ürgüp, 
1966:75-76). 

Doktor, ona kadınlığı ve annesini sevmemekten korkup korkmadığını sorar. O da  “bilmem, 
söylemem” der ve yine lodos başlar. Joan yatağında, yorganın altında büzülür, küçülür.Parmakları 
saçlarının arasındadır.Kolları, bacakları çekilir.Kimsenin kendisine sokulmasını istemez, çünkü pis 
koktuğunu düşünür.Birinin yanında olup onu okşamasın ister. 

Burada söz konusu kadının hem kendisine, hem ailesine yabancılaşmasının en büyük etkeni 
annedir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi, aile içerisinde annenin egemen ve baskıcı bir tavır 
sergilemesi, kızın kendi kişiliğinin gelişmesine uygun bir ortam yaratılması yerine dâhi olarak görülen 
ağabeylerine benzemesine yönelik yaptırımlar uygulanması, bu gerçekleşmeyince de dışlanması, buna 
dair yaşanan hayal kırıklığının anne tarafından dile getirilmesi, kızın duygularını doğal olarak dışa 
vurmak yerine kendi içine kapanması gereği, kızın annesinin ne düşündüğünü net olarak 
anlayamaması gibi etkenler, onun ailesine ve dolayısıyla tam olarak ortaya çıkaramadığı kendi 
kişiliğine yabancılaşmasına neden olur. Kendi kişiliğini parça parça yazmak istediği piyes 
karakterlerinde yaşayabileceğini düşünür.Ancak her konuda olduğu gibi burada da annesinin bir engel 
olarak karşısına çıkacağını ve onun piyes yazmasını istemeyeceğini bilir.Bu aynı zamanda tıbbi bir 
sorun haline dönüşür.Sara hastalığı ve psikolojik rahatsızlığı, bunun sonucunda ortaya çıkar.Bir 
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anlamda doktoruna yazdığı uzun mektuplarda kendi içini döküp, kendi kişiliğine yaklaştığı için düzelir 
gibi olur.Doktoru, onun aslında yaşamadığı için ölmüş olamayacağını söyler. Evliliğinde başarılı 
olamadığı gibi, annesi gibi olma endişesiyle çocuklarından da uzak durur ve yine annesinin etkisiyle  
kadınlığı ve aileyi sevmez. Gerçek anlamda kimse onu anlayamaz. Onun ilaçlara değil, sevgiye ve 
ilgiye ihtiyaç duyduğunu göremeyecek kadar ilgisiz ve sevgiden yoksundurlar. Joan’un kendi 
durumunun farkında olması ve çözümü bilmesi, durumunu değiştirmez.Çünkü ona ilgi gösterecek ve 
onu gerçek anlamda sevecek kimse yoktur etrafında. O da tepki olarak annesinin ona öğrettiği gibi 
içine gömülür, duygularını dışa yansıtamaz ve kimseyi yanına yaklaştırmaz(Baş, 2003: 240-241). 

“İçten Dışa (Lotüs Çiçeğinin Açılışını Gördünüz Mü?)”öyküsünde Nesrin adlı ben anlatıcı, 
karşısındaki birine hitaben bir mektup yazar.Bir şeyler anlatmak ve konuşmak için çırpınır ama 
kimseyi bulamaz.Sen diye hitap ettiği kişi, ona en çok ihtiyaç duyduğu anda yoktur.Yıllarca susup 
herkesi dinlediği halde şimdi kendisini dinleyecek kimseyi bulamaz.Ben, bir değişim içindedir. İçinde 
bir fırtına vardır ve kafası karma karışıktır: 

 “Ben yeniden doğdum.Eski Nesrin’in kalıntılarıyla ve yeni bir insan olma 
çabasındayım.Daha doğrusu, eski ve yeni sorusu değil; uyanmak, gözleri açıp her şeyleri yeniden, 
oldukları gibi görmek.Bağlardan, kalıplardan sıyrılmış olarak.Bu, ilk aşklar gibi, sıtmalı bir 
heyecan.Şimdi karşıma birisi çıksa hemen âşık olurum. Kurtuluş bu be. Korkunç güzel bir duygu 
fırtınası.”(Ürgüp, 1968: 47). 

Nesrin’e sürekli olarak “ Sen tek başına hiç bir şey yapamazsın,” denilmiştir. O ise kendisine 
gerçekleri gösteren kişinin yanına, tek başına Londra’ya gidecektir. Bir arayış içindedir. Önceleri 
insanları özlemeyi bilmez. Şimdi ise arkadaşlarını özler ve onları affetmeye hazırdır. Eskiden 
sıkıntıların içinde yaşamaya alışmıştır. Şimdi ise sıkıntıları üzerinde düşünüp bunları anlamaya çalışır. 
İstediği mükemmelliğe ulaşamayınca, küçüklük duygusuna kapılır. Çünkü anne ve babası, onun 
kusursuz ve güzel olmasını istemişlerdir. O zamanlar kadınlığını bir eksiklik, bir ayıp olarak 
görmüştür. Elindeki fotoğrafta herkes vardır. Bir kendisi yoktur. Bunun nedenini anlamaya çalışır: 

“ Bir fotoğraf var önümde. İçinde herkes var, ben yokum. Hepsini kıskandım. Büyük laflar 
eden insanlar. Niçin yoktum aralarında sanki, yerim mi değildi? Eğer bir gün aralarında bulunacak 
olsam rahat edebilir miyim? Kim bilir? 

Bana kendimi öğreten o insana Cüneyt adını koydum. Oh; Cüneyt! deyince 
rahatlıyorum.”(Ürgüp, 1968: 49).  

Karşısındaki kişi, duvar gibi suspus durur, konuşmaz. Nesrin, artık konuşmayı ve 
karşısındakinin de konuşup tepki vermesini ister. Her şeyin yoluna girmesini diler: 

“Yolsuz kaldın Nesrin. Tam yolsuz. Tam yalnız. Yolsuz bir sona geldin. Bu yürek böyle güm 
güm çırpınırsa geberirsin be!” (Ürgüp, 1968: 50). 

Nesrin tekrar gerileyerek sıradan bir insan olmuştur. Her şeyi köküne kadar anlamış, sonra 
karanlığa dönmüştür. Çünkü bir şeylerin farkına varıp kendisini yaşamaya başlayacakken eşi onu, 
tekrar kendi zevkleri için bir nesne gibi kullanmaya başlar. Bunun karşılığında Nesrin’in istediği 
parayı da vererek onun kendini bir eşya gibi hissetmesine neden olur. Bu davranışla birlikte Nesrin, 
kendinin sıradanlaştığını düşünür. Herkes ona yüklenir, o da yavaş yavaş ölmekte olduğunu hisseder.  
“İçinden çıkılmaz bir kuyuya itmişler beni. Cüneyt’e rastladım. Elimden tuttu, kuyudan çıkardı.” der 
(Ürgüp, 1968: 51). Silkinip kendine gelir ve kendisine yüklenen anlamlardan kurtulur. Bütün olanlara 
“yeter” der. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilemez. Etrafındakilerin onu anlamalarını ister, ama 
susup oturur. Bu nedenle de çevresince anlaşılmaz. Ölmekte olduğunu düşünürken Cüneyt’e rastlar ve 
ilk defa rahat bir nefes alır. Rüyasında Cüneyt’le birlikte olduğu fazla aydınlık, eşyasız, perdesiz, boş 
bir oda görür. Sonra ondan kurtulur.  

Karşısındakinin (eşinin) onu istemediğini sezer. Sersem sersem sokaklarda dolaşır. Başı döner, 
korku- heyecan içindedir. Ona hayır diyememekten korkar, ondan tiksinir. Diğer kişiyi sever. Çünkü 
onun kendisine kadınlığını öğrettiğini düşünür ve ayna karşısında kendini keşfetmeğe çalışır. 
“Kadınlığımı hissedince Lotüs çiçeği gibi açılıyordum” der (Ürgüp, 1968: 54). Kendini demir 
çemberli bir fıçı içerisinde hisseder. Ailesi, kocası, akrabaları, fıçıyı sıkıca çemberlemektedirler. 
Cüneyt elinden tutup onu fıçıdan çıkaracakken, fıçının tabanına yapışarak onu bırakmayan bir şey 
olduğunu fark eder. 
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Cüneyt’ten bir kart alır. Burada Nesrin’in “yabancı” anlamına geldiğini ve aldanmaya alışık 
olduğu için hiç şaşmadığını, onu değiştireceğine inanmış olduğunu, ama diğerlerinin buna izin 
vermediğini söyler. 

“ Ne Nesrin kaldı, ne Cüneyt, ortada. Ziyanı yok. 
Eğer birisini sevdiğini söylersen, sana en güzel hediyeyi alacağım…Eyvallah!”(Ürgüp, 1968: 

54). 
Ailenin, çevrenin, eşinin  yönlendirmesi ve baskısıyla Nesrin, kendi kimliğini bulamamıştır. 

Olmak istediği gibi değil, kendisinden olmasını istedikleri gibi olmuştur. Suskunluk içinde kendisine 
biçilen role boyun eğerek, uyum sağlamıştır. Kendini, kadınlığını, insanlığını hissetmekten uzak, içine 
sinik, suskun, kendini başarısız ve küçük gören bir insan halinde yaşamıştır. Sonra karşılaştığı Cüneyt 
adlı kişi ona şimdiye kadar yaşadıklarının tam tersine gerçeği göstermiştir. Onu içine düştüğü kuyudan 
çıkarmıştır. O da olması gerektiği gibi değişmiş, kendi kimliğine ulaşmaya çalışmıştır, ama çevresinin 
onu çember altına alması ve baskısını sürdürmesi sonucunda, kimlik arayışında başarısız olmuştur. 
Çünkü ailesinin ve çevresinin baskısıyla içine girdiği çemberli fıçıdan dışarı çıkamamış, tıpkı Nesrin 
adının taşıdığı anlam gibi yabancı kalmaya mahkum olmuştur ve bu değişmez bir kader haline 
dönmüştür. Cüneyt’in konumu, burada aynı zamanda Cüneyd-i Bağdadi’yi de çağrıştırmaktadır.  

 
5. Suç-Ceza-Yargılanma-İzlenme Kompleksi  

Kafka’nın eserlerinde öne çıkan motiflerden biri de “suç-ceza- yargılanma ve izlenme 
kompleksi” olarak karşımıza çıkar.Dava adlı roman, bu motifin kurgunun ana ereği haline 
dönüştürüldüğü bir eserdir.Dava’nın baş kişisi K., bir sabah yargılanacağını öğrenir ama suçunun ne 
olduğu bir türlü kendisine söylenmez.Sürekli bürokratik açmazlar içinde absürd bir işleyişe maruz 
kalır.Romanın sonunda ölüm cezasına çarptırıldığını öğrenir.Bu cezayı yerine getirmekle yükümlü 
olan kişiler, bıçağı bileyerek bunu K.’nın yüreğine saplarlar.Ondan geriye sadece bir “utanç” kalır. 

Fikret Ürgüp’ün “Balta” adlı öyküsü, Davaadlı romanı doğrudan akla getirir.Bu nedenle de 
Kafka etkisinin en yoğun ve açıktan hissedildiği bir metindir.Bu öyküde anlatılan kişi, çocukluğunda 
oyun oynadığı çamlı köşkün denize bakan bir odasında toplanan yüksek adalet kurulunca 
sorgulanacağını öğrenir. Hangi suçtan yargılanacağını merak ettiği için buraya gelir.Başsavcı, ona 
çocukluğundan itibaren yaptığı her şeyi bir oyun havasında sorar. O da doğru cevaplar verir. Yargıçlar 
da ona soru yöneltirler.Öğlen olunca yargıçlar acıkır ve bu nedenle sorgulama uzamasın diye baş 
yargıç, oy birliğiyle verilen ölüm cezasını bildirir.Adam hangi suçtan dolayı bu cezanın verildiğini 
sorar, ama yüksek adalet kurulu, bunu duymazlıktan gelir.Adam, bunun bir şaka olduğunu düşünür. 

Ortada ne polis, ne jandarma vardır.Köşkün bahçe kapısı da açıktır.Yaz olduğu için herkes 
çamlığın gölgesinde dinlenmektedir.Kendisi gibi ortalıkta dolaşan ve yer yer çarpışacak gibi olan, 
gözlerini yerden hiç kaldırmayan bir kişiyle karşılaşır. Onun da ölüm cezasına çarptırıldığını düşünür 
ve ona suçunun ne olduğunun söylenip söylenmediğini merak eder: 

“ Dolaşan bir o vardı, bir de öteki. Yahu, ne olur, baksa bana da sorsam, diyordu adam. 
Sonunda sabrı tükendi, ve bir dönemeçte karşılaştıkları zaman, mahsustan ötekine çarptı. Hem de 
acıtarak çarptı. Korktuğu yoktu. Ne olsa ölüm cezasına çarpılmış.Belli ki öteki de öyle. Durup 
oturduğu yok.”(Ürgüp, 1968: 29). 

Adam, öteki kişiyle çarpışınca dolaşan bu adamın kendisinin bir eşi olduğunu, yüzünden 
giyimine kadar kendisinin aynısı olduğunu fark eder. Konuşmadan ayrılırlar.  Adamın duyduğu  ayak 
sesleri de kendi ayak seslerine benzemektedir. Sabah şafak sökerken ceza yerine getirilecektir.Ancak 
ortada dar ağacı, giyotin ya da cellada benzer bir kimse de yoktur. Sabaha kadar bir şekilde kendisine 
benzettiği öteki kişiden neler olup bittiğini öğreneceğini umut eder. Bahçe kapısından çocukken 
sevdiği ve öldüğü söylenen kızın köşkünü görür.Kapıcıya benzettiği kişiden, karşıdaki bu köşke gitme 
izni almaya çalışır, başaramaz. İçinde bir şeyler parçalanır gibidir:  

“- Neden? Ama neden? Bırakmadılar. Neden? Ölüme adanmıştı. Yabancılığından mı? Ayrı 
oluşundan mı? 

Nereden anlamıştılar ayrılmış olduğunu? O kadar sorguya çekmişlerdi ki, belki de 
anlamıştılar. Kim öldürecekti onu? Asarak mı? Kurşuna dizerek mi?Dayaktan mı öldürecektiler? 
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Cüneyt’ten bir kart alır. Burada Nesrin’in “yabancı” anlamına geldiğini ve aldanmaya alışık 
olduğu için hiç şaşmadığını, onu değiştireceğine inanmış olduğunu, ama diğerlerinin buna izin 
vermediğini söyler. 

“ Ne Nesrin kaldı, ne Cüneyt, ortada. Ziyanı yok. 
Eğer birisini sevdiğini söylersen, sana en güzel hediyeyi alacağım…Eyvallah!”(Ürgüp, 1968: 

54). 
Ailenin, çevrenin, eşinin  yönlendirmesi ve baskısıyla Nesrin, kendi kimliğini bulamamıştır. 

Olmak istediği gibi değil, kendisinden olmasını istedikleri gibi olmuştur. Suskunluk içinde kendisine 
biçilen role boyun eğerek, uyum sağlamıştır. Kendini, kadınlığını, insanlığını hissetmekten uzak, içine 
sinik, suskun, kendini başarısız ve küçük gören bir insan halinde yaşamıştır. Sonra karşılaştığı Cüneyt 
adlı kişi ona şimdiye kadar yaşadıklarının tam tersine gerçeği göstermiştir. Onu içine düştüğü kuyudan 
çıkarmıştır. O da olması gerektiği gibi değişmiş, kendi kimliğine ulaşmaya çalışmıştır, ama çevresinin 
onu çember altına alması ve baskısını sürdürmesi sonucunda, kimlik arayışında başarısız olmuştur. 
Çünkü ailesinin ve çevresinin baskısıyla içine girdiği çemberli fıçıdan dışarı çıkamamış, tıpkı Nesrin 
adının taşıdığı anlam gibi yabancı kalmaya mahkum olmuştur ve bu değişmez bir kader haline 
dönmüştür. Cüneyt’in konumu, burada aynı zamanda Cüneyd-i Bağdadi’yi de çağrıştırmaktadır.  

 
5. Suç-Ceza-Yargılanma-İzlenme Kompleksi  

Kafka’nın eserlerinde öne çıkan motiflerden biri de “suç-ceza- yargılanma ve izlenme 
kompleksi” olarak karşımıza çıkar.Dava adlı roman, bu motifin kurgunun ana ereği haline 
dönüştürüldüğü bir eserdir.Dava’nın baş kişisi K., bir sabah yargılanacağını öğrenir ama suçunun ne 
olduğu bir türlü kendisine söylenmez.Sürekli bürokratik açmazlar içinde absürd bir işleyişe maruz 
kalır.Romanın sonunda ölüm cezasına çarptırıldığını öğrenir.Bu cezayı yerine getirmekle yükümlü 
olan kişiler, bıçağı bileyerek bunu K.’nın yüreğine saplarlar.Ondan geriye sadece bir “utanç” kalır. 

Fikret Ürgüp’ün “Balta” adlı öyküsü, Davaadlı romanı doğrudan akla getirir.Bu nedenle de 
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Ortada ne polis, ne jandarma vardır.Köşkün bahçe kapısı da açıktır.Yaz olduğu için herkes 
çamlığın gölgesinde dinlenmektedir.Kendisi gibi ortalıkta dolaşan ve yer yer çarpışacak gibi olan, 
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ve ona suçunun ne olduğunun söylenip söylenmediğini merak eder: 

“ Dolaşan bir o vardı, bir de öteki. Yahu, ne olur, baksa bana da sorsam, diyordu adam. 
Sonunda sabrı tükendi, ve bir dönemeçte karşılaştıkları zaman, mahsustan ötekine çarptı. Hem de 
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Adam, öteki kişiyle çarpışınca dolaşan bu adamın kendisinin bir eşi olduğunu, yüzünden 
giyimine kadar kendisinin aynısı olduğunu fark eder. Konuşmadan ayrılırlar.  Adamın duyduğu  ayak 
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ortada dar ağacı, giyotin ya da cellada benzer bir kimse de yoktur. Sabaha kadar bir şekilde kendisine 
benzettiği öteki kişiden neler olup bittiğini öğreneceğini umut eder. Bahçe kapısından çocukken 
sevdiği ve öldüğü söylenen kızın köşkünü görür.Kapıcıya benzettiği kişiden, karşıdaki bu köşke gitme 
izni almaya çalışır, başaramaz. İçinde bir şeyler parçalanır gibidir:  

“- Neden? Ama neden? Bırakmadılar. Neden? Ölüme adanmıştı. Yabancılığından mı? Ayrı 
oluşundan mı? 

Nereden anlamıştılar ayrılmış olduğunu? O kadar sorguya çekmişlerdi ki, belki de 
anlamıştılar. Kim öldürecekti onu? Asarak mı? Kurşuna dizerek mi?Dayaktan mı öldürecektiler? 

Öteki adamı, bahçede dolaşıp duran yabancıyı yakalayıp, ondan öğrenmek istiyordu, bir türlü 
yapamadı. 

- Hangi suçumdan? Yabancılığımdan mı?  
- Anladılar mı? O kadar sorup soruşturdular.  Belki de anladılar. Ama kim yapacak bu işi, 

sabah şafak sökmeden? Neyle yapacak? Nasıl yapacak? Ötekine bir sorup da öğrenebilsem…diyordu 
adam.”(Ürgüp, 1968: 31). 

Hava karardığı için diğer adamı zor görür. Öteki adam, bir kayanın üzerine eğilmiş, eski 
zamanlardan kalma bir baltayı bilemektedir. Bu işte usta olduğu bellidir. Bileme işi bitince adam 
arkasına döner: 

“ – Yatır boynunu şuraya, dedi. Hah öyle! 

Balta çamların gölgesi içinde uçan bir yıldız gibi parıldadı.Parıltısı önce yükseldi, sonra 
aşağıya doğru hızla indi. 

Birdenbire deniz kuşları havalandılar. Kanat çırparak. Koskoca  kuşlar.”  (Ürgüp, 1968: 31). 

Adam, diğer insanlara yabancı oluşu nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldığını düşünür.Öykünün 
sonunda cezayı uygulayan kişinin bahçede karşılaştığı ve kendisine tıpatıp benzeyen kişi olduğunu 
yani öteki olarak adlandırdığı ikinci ben’i olduğunu öğreniriz.Adamın topluma karşı yaşadığı 
yabancılaşmanın sonucunda kendisine verilen ve tam olarak nedenini anlayamadığımız cezayı diğer 
ben’in yerine getirişi, onun kendi içinde yaşadığı yabancılaşmanın ve kişilik bölünmesinin de 
göstergesidir aynı zamanda. 

6. Düş Dünyasına Dönüşen Gerçek Dışı Boyut 

Kafka’nın eserlerine baktığımızda fantastik ya da düşsel kullanımlar, alegorik-simgesel 
anlatımlar dikkat çeker. Bunun nedeni Kafka’nın gerçeğin doğrudan doğruya yansıtılamaz 
düşüncesine sahip olmasıdır.Ona göre gerçek, fantastik öğenin içinde, gerçek dışı boyutta, yalan ya da 
düş aracılığıyla yansıtılır. (Ecevit, 1992: 29-30). 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinin karakteristik özelliklerinden biri de gerçek-rüya-hayal ya da 
bilinç-bilinçaltı-rüya arasında hızlı geçişlerin olması ve bu boyutlar arasındaki çizginin silikleştirilerek 
öykülerin daha karmaşık bir yapıya dönüştürülmüş olmasıdır. Bu durum, öyküleri yer yer fantastik ya 
da gerçeküstücü bir kimliğe büründürür.Dolayısıyla metinlerde kimi zaman soyut, alegorik, sembolik 
kullanımlar göze çarpar. 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinin bilinçli bir çaba sonucunda olmasa da gerçeküstücü olduğunu 
belirten Hasan İzzettin Dinamo, yazarın gerçeklere “psikiyatristin loş bilinçaltı dünyasından” 
klinikteki dumanlı camlar ve mikroskopla baktığını, yeryüzünü kocaman bir “psikiyatri kliniği”; 
bütün insanları da psikiyatristin gözlemi altında bulunması gereken “hastalar ya da kobaylar” olarak 
gördüğünü ve onları “yaşayışın en dar geçitlerinden, labirentlerinden”geçirdiğini söyler (Dinamo, 
1970: 10). 

Doktor Safder Tarim ise Ürgüp için “Sanki bir cam kavanoz içindeydi. Onu aşıp “gerçek”e 
ulaşmak istiyordu. Cam kırılmadan “gerçek”e el sürülemezdi.Bu nedenle üslubunda doğal olarak, bir 
çeşit sürrealizme yöneldi.(…)Yazılarındaki söylem sürrealizm, batıdaki ustalardan 
bambaşkaydı.”demektedir (Nakleden Lekesiz, 15-16). 

Ürgüp’e göre yazdığı öyküler, gerçek üstü değil, “sahici gerçek (super-realism)”tir.“Bilinç, 
bilinçaltı ve rüya” olmak üzere insan yaşantısının üç değişik alanını birden kapsar (Ürgüp, 1968, 5-6). 

Yazarın bu anlayışa yönelmesinde psikiyatr olmasının belirgin bir etkisi vardır. Zaten Ürgüp, 
hem kendini daha iyi tanıma hem de Tanpınar’la birlikte “kafa yordukları insan ruhunun bilinmeyen 
ormanlarını, bilindışını, gerçeğin ötesini keşfetme”amacıyla bu mesleğe yönelir (Soygür, 2010). 

Fikret Ürgüp’ün birçok öyküsünde gerçek ile rüya, gerçek ile hayal ya da olağandışı unsurlar 
bir aradadır. Bu özellik nedeniyle öyküler anlaşılması güç, sıra dışı ve sürrealist bir görünüm arz der. 
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“Koltuk”, “Atlı Kadın”, “Tenis Topu”, “Balina Avı”, “Sanatın Formülü”, “Lotus Çiçeğinin Açılışını 
Gördünüz mü?” gibi öykülerde rüya ile gerçek iç içedir. “Kadınlar”, “Deniz Gözlü Kadın”, “Senaryo, 
“Aşı”, “Balta” adlı öykülerde ise olağandışı unsurlar göze çarpar. 

Yazarın hiç görmediği, ancak Haydarpaşa’daki trenciler arasında bu şehri yaşadığını söylediği 
(Ürgüp, 1998, 5-6) yere dair yazdığı “Van” adlı öykü, hem gerçekçi hem de hayali bir mekânda geçen 
bir metin olarak da yorumlanabilir niteliktedir. Murat Gülsoy’un ifadesiyle söylersek; “Tren yolunun 
bittiği yerde başlıyor öykü. Burası adeta bir kâbus ülkesi ama bir yandan da gerçek bir geziden 
izlenimler gibi kaleme alınmış.Öykünün adı “Van”. Van şehrini mi işaret ediyor? Belki. Belki de bu 
sadece hayalde olan bir Van.Uzakta bir yer, uygarlığın bittiği, dalgaların sadece çöplerini getirip 
bıraktığı bir hayal ülke. (…) Zamanın da bükülüp ağırlaştığı hatta akmadığı bir mekân burası, belki 
bunu ifade ediyor. Belki.” Bu öyküyü, “fantastik bir rüya mekân hikâyesi gibi okumak da mümkün, 
son derece gerçekçi bir “Doğu izlenimi” olarak görmek de… Tren yolunun bittiği yerin ötesinde, 
zamandan kopmuş, en temel yaşamsal sıcaklığa hasret, sürekli üşüyen ve ölmemek için çabalayan 
insanlarla karşılaşılan yolcunun bakışından orası “anlaşılmazın, saçmanın, yokluğun” temsili olarak 
görülmekte.Belirsizlikler sadece insanın davranışlarında değildir Ürgüp’ün dünyasında.Doğa hatta 
eşya da belirsizliğin sınırına çok çabuk kayabilir. “Orada” öyküsünde olduğu gibi.” (Gülsoy, 2015). 

“Koltuk” adlı öyküde gerçekle rüya iç içe geçmiş durumdadır. Anlatıcı, tanıdığı bir çocuğa 
koltuk alır.Koltuk kırık olduğu için bir ustaya tamir ettirilir.Bu esnada anlatıcı, kendi cenazesinin 
götürüldüğünü görür.Sonra yeniden an’a dönülür.Koltuk, kırılınca alındığı dükkâna giderler.Ancak 
geldikleri yer dükkân değil, kütüphanecinin Fransa’daki çiftliğidir ve burada anlatıcı, daha önce 
Lüksemburg’da bir karnavalda karşılaştığını söylediği kadını görür.Ardından kütüphaneciden intikam 
almak için bu kadını rüyalarına sokacağını belirtir.Dolayısıyla farklı mekân ve zaman dilimlerinde 
rahatlıkla dolaşılır. 

“Atlı Kadın” öyküsünde yine gerçekle gerçeküstü öğeler birbirine karışır. Öykünün ben 
anlatıcısı, saray bahçesinde arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken sıkılır ve birden gerçeküstü bir 
atmosfere girer.Bir trene biner ve oradan da bazı kadınlarla birlikte kumsala atlar.Orada mayosunun 
göğsünde at resmi olan bir kadınla tanışır.Bu at resmi onu, mitolojideki ve edebi eserlerde gördüğü at 
sembolüne götürür.Nihayetinde öykü kişisi, yeniden fotoğraf çekilen an’a döner. Ardından eve gitmesi 
gerektiğini düşünür ve yeniden gerçeküstücü bir anlatımla başka bir trene binip gider ve üzerine sinen 
at kokusuna hayret eder. 

“Tenis Topu” öyküsünde ise amfide ders dinlerken sıkılan bir tıp öğrencisi çareyi hayal 
kurmakta görür ve kendini bir arkadaşıyla birlikte ülke şampiyonlarının yarıştığı bir tenis 
müsabakasında bulur. Anlatıcı, uykuda ya da uyanıkken görülen rüyalar olmasa yaşamanın çok can 
sıkıcı ve tatsız olacağını belirtir. Aynı zamanda uyanıkken rüya görmeyi, pratik hayata ayak 
uydurmaya  engel olan bir “tiryakilik” olarak nitelendirir. 

“Deniz Gözlü Kadın” öyküsü, ilginç bir örnek olarak karşımıza çıkar. Öyküdeki ben anlatıcı, 
mutsuz ve giderek yalnızlığa gömülen, eşi, çocukları ve çevresi de dahil kimse tarafından dikkate 
alınmayan, kendisiyle konuşulmayan bu yüzden de ruhsal sorunlar yaşayan bir adamdır.Karısı, hergün 
ayrı bir artistin görünümüne bürünür. Bir gün Marilyn Monroe’ya, diğer gün Jeanette Mac Donald’a, 
Brigitte Bardot’a, başka bir zaman ablalarına benzetir kendini. En tuhaf olanı da kendisini kocasının 
orta okuldaki haline benzetmesidir. Bu durum, gerçeküstücü unsurlarla anlatılır:  

“Bir gün baktım ki ne yapmışsa yapmış bana benzetmiş kendini Orta okuldaki bana. O zaman 
çekilmiş olan sınıf resmimi bulup, gözüne sokuyorum. Oradaki Ben’i gösteriyorum parmağımla ve 
aynada kendine baktırıyorum. 

_Artık bu ne rezalet, bu ne kepazelik, diyorum. Buna alçaklık derler.Ne istiyorsun benden? 

Kılı kıpırdamıyor. Bir şey olmamış gibi. Beni yok etmek mi istiyor? Cadı mı? Erkek düşmanı 
mı?Kim kimi bastıracak hikâyesi mi?soruyorum. Ya duymuyor ya da söylemiyor.” (Ürgüp, 1968:12). 
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Lüksemburg’da bir karnavalda karşılaştığını söylediği kadını görür.Ardından kütüphaneciden intikam 
almak için bu kadını rüyalarına sokacağını belirtir.Dolayısıyla farklı mekân ve zaman dilimlerinde 
rahatlıkla dolaşılır. 

“Atlı Kadın” öyküsünde yine gerçekle gerçeküstü öğeler birbirine karışır. Öykünün ben 
anlatıcısı, saray bahçesinde arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken sıkılır ve birden gerçeküstü bir 
atmosfere girer.Bir trene biner ve oradan da bazı kadınlarla birlikte kumsala atlar.Orada mayosunun 
göğsünde at resmi olan bir kadınla tanışır.Bu at resmi onu, mitolojideki ve edebi eserlerde gördüğü at 
sembolüne götürür.Nihayetinde öykü kişisi, yeniden fotoğraf çekilen an’a döner. Ardından eve gitmesi 
gerektiğini düşünür ve yeniden gerçeküstücü bir anlatımla başka bir trene binip gider ve üzerine sinen 
at kokusuna hayret eder. 

“Tenis Topu” öyküsünde ise amfide ders dinlerken sıkılan bir tıp öğrencisi çareyi hayal 
kurmakta görür ve kendini bir arkadaşıyla birlikte ülke şampiyonlarının yarıştığı bir tenis 
müsabakasında bulur. Anlatıcı, uykuda ya da uyanıkken görülen rüyalar olmasa yaşamanın çok can 
sıkıcı ve tatsız olacağını belirtir. Aynı zamanda uyanıkken rüya görmeyi, pratik hayata ayak 
uydurmaya  engel olan bir “tiryakilik” olarak nitelendirir. 

“Deniz Gözlü Kadın” öyküsü, ilginç bir örnek olarak karşımıza çıkar. Öyküdeki ben anlatıcı, 
mutsuz ve giderek yalnızlığa gömülen, eşi, çocukları ve çevresi de dahil kimse tarafından dikkate 
alınmayan, kendisiyle konuşulmayan bu yüzden de ruhsal sorunlar yaşayan bir adamdır.Karısı, hergün 
ayrı bir artistin görünümüne bürünür. Bir gün Marilyn Monroe’ya, diğer gün Jeanette Mac Donald’a, 
Brigitte Bardot’a, başka bir zaman ablalarına benzetir kendini. En tuhaf olanı da kendisini kocasının 
orta okuldaki haline benzetmesidir. Bu durum, gerçeküstücü unsurlarla anlatılır:  

“Bir gün baktım ki ne yapmışsa yapmış bana benzetmiş kendini Orta okuldaki bana. O zaman 
çekilmiş olan sınıf resmimi bulup, gözüne sokuyorum. Oradaki Ben’i gösteriyorum parmağımla ve 
aynada kendine baktırıyorum. 

_Artık bu ne rezalet, bu ne kepazelik, diyorum. Buna alçaklık derler.Ne istiyorsun benden? 

Kılı kıpırdamıyor. Bir şey olmamış gibi. Beni yok etmek mi istiyor? Cadı mı? Erkek düşmanı 
mı?Kim kimi bastıracak hikâyesi mi?soruyorum. Ya duymuyor ya da söylemiyor.” (Ürgüp, 1968:12). 

Yaşadığı sorunlara ve yalnızlığa çözüm bulamayan anlatıcı, alkole sığınır.Ancak 
kuruntulardan ve paranoyadan kurtulamaz.Alkollü iken başka aleme mensup hayali varlıklar 
görür.Kendisini de bu aleme aithisseder. Bu varlıklar ile bir anlamda yalnızlığından ve sorunlarından 
kurtulduğunu düşünür: 

“O zamanlar; alçıdan daha beyaz renkleri hiç değişmeyen, yaşı kestirilemez, mavi ve aydınlık 
gözlü, ince uzun ve yere basmaz kadar hafif yaratıklar tünediler etrafımda, nereye gidersem.(…) 

Biz artık rahatız, başka dünyaya giriyoruz. Biz artık uyumuyoruz, ihtiyarlamıyoruz.” (Ürgüp, 
1968:23-24). 

“Sanatın Formülü”nde rüyaya giren şövalyelerle yapılan mücadeleden; “Balina Avı”nda ise 
denize açılan balıkçıların fırtına sonrası gördükleri kanatları insan boyuna ulaşmış dev kuşlardan söz 
edilir.  

“Piknik” adlı öyküde pikniğe çıkan bir grup insan, mavi bir pankart görür.Bu renk, öykü 
kişisine askerlik günlerini ve düşmanları anımsatır.Böylece gerçeküstü bir boyuta geçilerek 
düşmanlarla çarpışmaya başlanır ve sonrasında gündelik hayata yeniden dönülür. 

“Senaryo” öyküsünde ise sanatçı kampına katılan anlatıcı, Amerikalı bir sanatçı ile 
tanışır.Onlara rehberlik yapmak üzere eski bir sarayda rölyef görmeye giderler.Bu anda zaman ve 
mekândan kopuşlar yaşanır.Öykü kişisi birden ormanda dövüşürken bulur kendini ve ardından an’a 
döner.Sonra tekrar kendini ormanda bulur.İçinde kurtların kımıldadığını düşünür.Ormanda yaşayan 
canlılarla birlikte o da yaşadığını hissetmeye başlar. Bataklığın içinde yaşayan yılan, sülük, kurt, su 
kuşu gibi hayvanları görür. Bunu yaşam belirtisi olarak anlamlandırır. Öykü, yine an’dan kopuş ve 
gerçeküstü bir görünümle son bulur: 

“Ve sen hafif bir kol çarpmasıyla tüy gibi havalanıyorsun, gösterişsiz bir şekilde. Bahçe 
duvarından öte yana süzülerek iniyorsun. Yeniden aşıyorsun duvarı. İnanamaz gibi gözleri bakanların. 
O zaman işte; herkeslerin yıkıldığını sandıkları köşkün yukarı balkon kapısından içeriye süzülüyorsun. 
Ve yaşantın boyunca ellemek istediğin, tavan tahtasındaki o acayip şekilleri gidip okşuyorsun, 
hafifçesine.” (Ürgüp, 1968: s. 60). 

Sonuç 

Fikret Ürgüp, Türk edebiyatının kendine özgü yazarlarından biridir.Yazarın beslendiği 
kaynaklardan biri, Kafka’nın eserleridir.Tıpkı Kafka gibi şahsiyeti ile eserleri arasında yakın bir 
temasın söz konusu olduğu Ürgüp de modernleşmenin beraberinde getirdiği sorunları ve bunun 
bireylerde yarattığı travmalarıodağa alır.Yazar, öykülerinde yabancılaşmış, yalnız, mutsuz, sevgisiz, 
iletişimsiz, tedirgin, başarısız, umarsız, güvensiz, karamsar, robotlaşmış, nesne karşısında değerini 
yitirmiş, arayış içinde olan ama çözüm yolu bulamayan, uyumsuz insan profilleri çizer. Bu bireyler, 
sanki başka bir dünyanın insanıdırlar ve hayali-ütopik-düşsel bir mekânda yaşarlar.Kimi kişilik 
bölünmesi sergiler, kimi de nesneleşmiş- cansızlaşmış bir görünüme bürünür. 

Fikret Ürgüp de Kafka gibi, kişilerini sürekli labirentlerde dolaştırır. Absürd, hiçleşmiş, boşluk 
içinde, donuk, sürekli engeller ve yasaklarla dolu bir dünya kurar. Ancak bu dünya, Kafka’nınkine 
göre daha soyut bir dünyadır ve daha kişiye özgüdür. Üstelik Ürgüp’ün kişilerinin dolaştığı labirentler 
daha çok ruhun, bilinçaltının labirentleridir.Bu yönüyle Ürgüp’ün anlattıkları kafkaesk bir nitelik 
taşır.Ancak bu konuda da Ürgüp, kafkaesk özellikleri kendi ruh süzgecinden ve yaşam 
deneyimlerinden geçirerek bambaşka bir görünüm ve atmosferde karşımıza çıkarır. 

Kafkaesk nasıl ki birçok özelliğin bir bileşkesi ise Fikret Ürgüp’ün eserlerinde de Kafka etkisi, 
birçok özelliğin farklı bir düzey ve görünümde karşımıza çıkan bir bireşimidir.Bu nedenledir ki 
Ürgüp’ün öyküleri, okurda bir yandan Kafka etkisini hissettirir; bir yandan da Kafka’dan farklı bir 
yazar karşısında olduğu izlenimini uyandırır. 



112 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Sonuç olarak diyebiliriz ki Kafka, Fikret Ürgüp’ün beslendiği kaynaklardan sadece bir 
tanesidir. Yazar, mesleğinin de bir gereği olarak bu etkiyi, Freudyen bir bakışaçısı, Sait Faik’e yakın 
duran bir duyuş tarzı ve şiirsellik ile zenginleştirir.En önemlisi de Ürgüp, bu özellikleri kendi deneyim 
ve algısıyla değiştirerek bambaşka bir kurgu ve anlatımla okuruna sunmayı başarır. 
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Öz  

İnsanlar, içinde yaşadıkları mekânlara kendilerinden bir şeyler ekler ve onlara çeşitli anlamlar yüklerler. 
Bu durumda mekân, içi boş maddî bir varlık olmanın ötesinde, manevî bir değer haline gelir. Varlığı, neredeyse 
insanlık tarihi kadar eski, doğu ve batı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan ve her kültürün kendinde bir iz 
bıraktığı İstanbul da hem manevî değeri olan hem sosyolojik, ekonomik, kültürel göstergelerin kesişme 
noktasında bulunan bir şehirdir. İstanbul edebiyatımızın ana mekânını oluşturması yönüyle de önemli bir yere 
sahiptir. Günlük hayatın içinden çıkarak doğaçlama olarak söylenen manilerde bir mekân unsuru olarak İstanbul 
sıklıkla ele alınır. Halk arasında sılanın dışında ikinci vatan gibi kabul edilen İstanbul, mani yakıcıları tarafından 
çeşitli duygulanmalar sonucu bir simge olarak işlenmiştir. Sözlü kültürümüzün en önemli ve en çok kullanılan 
türlerinden biri olan maniler; sadece yapıları, konuları, söylendiği ortam,  durum, konum bakımından değil, arka 
planında taşıdığı psikolojik, toplumsal, bireysel duygular bakımından da ele alınıp incelenmelidir. İstanbul’un 
yer aldığı manileri değerlendirmek de bu açıdan önemlidir. 

     Bu bildiride amaç içinde İstanbul’a yer veren manilerden hareket edilerek geleneksel kültürün 
taşıyıcısı olan halkın zihnindeki İstanbul çağrışımları ve İstanbul algısı nedir sorusunun cevabını vermeye 
çalışmaktır. Kullanılacak yöntem, manilerin odaklandığı İstanbul konusunu çözümlemeye yönelik, analitik halk 
bilimi yöntemidir.  

Anahtar kelimeler: İstanbul, mani,  halk şiiri, türkü, şiir algısı 
                                                    

     Abstract 

 People add things from themselves to the locations they live in and they assign a meaning to them. In 
this case the location becomes a sentimental value instead of an empty concrete existence. Istanbul, a city almost 
as old as the history of humanity, host for traces of every culture,  is a city with sentimental value at the 
intersection point of sociological, economical and cultural indicators. Istanbul is also important as it is the main 
location of our literature. Istanbul is frequently mentioned as a location in improvised folk poems (mani). 
Istanbul which is accepted as a second home town, has been processed as a symbol by folk poem tellers with 
various affections.  Folk poems (mani) is one of the most important and most frequently used types of our verbal 
culture and they should be examined not only for their structure, subjects, environment, condition and location 
but also for the psychological, social and personal back-ground emotions. Therefore it is important to evaluate 
folk poems related to İstanbul. 

     The objective of this report is to try to find out via Istanbul folk poems, connotation and perception 
of Istanbul in people's mind as traditional culture carriers.  Method is analytical folklore towards analyzing 
Istanbul as a target point for folk poems (mani).  

Key words: Istanbul, folk poem (mani),  folk poetry, folk song, perception of poetry 
 

  Giriş 

 “Doğunun incisi” sıfatını taşıyan, güzelliği pek çok şiire ve romana konu olan İstanbul, 1453’ 
te Türkler tarafından fethedilince artık Bizans’ın başkenti Kostantinapolis olmaktan çıkıp Türk İslam 
kültür ve medeniyetinin başkenti hüviyetine kavuşmuştur. Fethiyle bir çağı kapatıp bir çağı açan 
İstanbul, zaman içinde Türklerin ruhuna, anlayışına, inançlarına uygun olarak yeniden imar edilmiş, 
gelişmiş, tarihsel süreçte pek çok defa Doğu ile Batı’nın yolları burada kesişmiş,  bu medeniyetlere ev 
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sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce yıl başkenti olmuş, “Dersaadet” adını da 
almıştır. Varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eski ve her kültürün kendinde bir iz bıraktığı İstanbul, 
Yahya Kemal’in anlatımıyla “Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel” olan şehirdir. Toplumsal  
ve kültürel dinamikleri, karmaşık ve kökleri çok derin olan tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı, 
gelenekleri, doğal güzellikleri, semtleri, yeme içme eğlence hayatı, çarşısı, pazarı, mimari yapıları, 
evleri köşkleri, yalıları, konakları, mesire yerleri, çalgılı gazinoları, bahçeleri, tiyatroları, güzelleri, 
gündelik hayatın koşuşturması gibi pek çok konu İstanbul’dan edebiyatın her alanına yansıyan 
konulardır. Şiir ve romanda İstanbul her yönüyle pek çok yazar tarafından işlenirken anonim halk 
edebiyatında da aynı konuya farklı bakış açılarıyla yer verilmiştir. Çünkü insanlar içinde yaşadıkları 
mekânlara  kendilerinden bir şeyler ekler ve onlara çeşitli anlamlar yüklerler. Bu yüzden İstanbul’la 
orada yaşayanlar arasında duygusal bir bağ vardır. Fetihten beri hem en büyük hem de günlük hayatın 
çok yoğun yaşandığı bu şehir insanları maddi manevi zorlukları ile yorarken, güzellikleri ve güzelleri 
ile de büyülemiştir. Bütün bu duygusal kırılma noktaları farklı kültür ve sanat ürünlerinin 
yaratılmasına da sebep olur ki bunların başında halkın öz yaratmalarından olan maniler gelir. 

     Maniler halkın yarattıkları edebi ürünler içinde halkın söz varlığı ile şekillenen 
ürünlerdendir. Anonim edebiyatımızın artık klasikleşmiş diyebileceğimiz bu türü insanımızın hayatla 
olan ilişkisi doğrultusunda oradan yansıyan duygularla, oluşur, oluşturulur. Toplumun maddi manevî 
kültür unsurları, yaşanılan coğrafyanın, tarihin, ekonomik sıkıntıların, sosyal olayların, bireysel 
duyguların, özel hayatın bu metinlere yansıması son derece olağandır. Bu açıdan bakarsak “Her edebi 
gelenek belli bir kültür birikimi, dünya görüşü ve inanç sistemi ile yaşam biçiminin sanatçılar 
tarafından özümsenip, yorumlanmasıyla özgün anlatımlarına kavuşur”(Günay,1988:101). Bu 
bağlamda maniler Türk dünyasının ortak, özgün ve en eski en çok kullanılan edebi değerlerindendir. 
İlk yazılı örneklerini Divanu Lügâti’t Türk’de bulduğumuz maniler Kutadgu Bilig’ten  Atabet’ül 
Hakâyık’a  kadar pek çok esere etki etmiştir ( Kaya, 1999:7-130). Cönkler, mecmualar, sözlükler, 
dîvanlar, halk hikayeleri gibi eserler manilerin yazılı kaynaklarını oluştururken (Elçin,1981:278) 
eğlence, düğün, iş hayatı gibi her türlü sosyal ortamlar ise sözlü olarak icra edildikleri yerlerdir. 
Maniler genellikle dört mısra ve yedili hece ölçüsüyle oluşturulurken, hayatta var olan bütün duygular 
mısralarına yansır, hepsi onun konusu olabilir ama yoğun olarak aşk, sevda, sevgi temasını işler. 

Makalemize konu edilen maniler İstanbul’da derlenen değil, konu olarak İstanbul’u ele alan, 
içinde İstanbul veya İstanbul’u çağrıştıran sözlerin olduğu manilerdir. Zira İstanbul manileri “adam 
aman” ifadesiyle başlayan, genellikle cinasla kurulmuş, özel bir besteyle okunan maniler şeklinde ele 
alınabileceği gibi, bekçi, ramazan,  tulumbacı, kahvehane manileri veya mani katarları gibi çeşitli 
başlıklar altında da incelenebilir.  

İçinde İstanbul geçen manileri ele aldıkları konulara göre şu şekilde sınıflandırabiliriz. 

1) İstanbul’un Semtlerini Anlatan Maniler  
    Bu manilerde semtlerin nitelikleri sayılarak buraların neleriyle meşhur oldukları, hangi 

özelliklerinin ön plana çıktığı belirtilip adeta o semtleri bilip tanımayanlara semtler hakkında bilgi 
verilir. Bu bilgiler övücü ve tanıtıcı niteliktedir. Mesela, Harem ile Salacak Boğaz’da birbirine çok 
yakın iki semttir. Rumeli Hisarı ise “Boğaz’ın karşısında yer alır” diyerek tanımlanır, aynı zamanda 
güzelliği ve ruhu rahatlatan havasıyla övülür. Kandilli’den “Boğaz’ın incisi” diye söz edilirken, 
Sirkeci’nin Eminönü’nde, Ortaköy’ün Beşiktaş’ta, Haydarpaşa’nın Kadıköy’de olduğunu biz bu 
manilerden öğreniriz. 

 

Denize ağ atacak  

Kalbe yara açacak  

Birbirinden ayrılmaz 

Harem ile Salacak  
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sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzlerce yıl başkenti olmuş, “Dersaadet” adını da 
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Denize ağ atacak  

Kalbe yara açacak  

Birbirinden ayrılmaz 

Harem ile Salacak  

 

Bir yar sevdim haşarı  

Çıkamam hiç dışarı  

Ne kadar ruh fezadır  

O Rumeli Hisarı 

 

Tatlıdır bal kabağı  

Hemen doldur çanağı  

Boğaz’ın karşısında  

Urumeli hisarı  

 

Eli keten mendilli  

Diğer eli zembilli 

Boğazın incisidir  

O güzelim Kandilli. 

 

Bahçeye diktim haşhaş 

Niçin eylersin telaş  

Selamımı kabul et  

Ortaköy’le Beşiktaş  

 

Kadında bakmam yaşa  

Gir de koynumda yaşa  

Sevda uçar başında  

Kadıköy Haydarpaşa ( Kaya, 2011:876) 

 

Ayrıca manilerde yiyecek, içecek, meyve ve sebzeleri ünlü olan semtler de bu özellikleri 
tanıtılacak şekilde tek tek sayılır. Arnavutköy’ün çileğinin,  Kanlıca’nın yoğurdunun, Yedikule’nin 
marulunun leziz ve ünlü olduğunu biz bu İstanbul manilerinden anlarız. 

 

Konsoluyla aynası  

Bohçasında var fesi  
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Ne kadar da meşhurdur  

Çengyelköy’ün ayvası  

 

Sanki nurdan bileği  

Çekiyorum çileyi  

Tadına hiç söz olmaz  

Arnavutköy çileği  

 

Rüzgar güller savurdu  

O kız ikiz doğurdu  

Pek de leziz olurmuş  

Kanlıcanın yoğurdu.  

 

Bozulmuş hep su yolu  

Her taraf neşe dolu  

Ne de göbekli olur  

Yedikule marulu ( Kaya,2011:875) 

 

 Bu gerçek semt isimlerin manilere ilk katkısı metne inandırıcılık özelliği sağlamış olmalarıdır. 
Ayrıca semtlerle ilgili örneklendirme yapılırken seçilen mekânların herkesin bilip tanıdığı yerler 
olmasına dikkat edilmiştir. Zira İstanbul’a anlam ve değer katan olguların başında semtleri 
gelmektedir. Hatta sadece İstanbul semtlerini anlatan bağımsız mani kitapları vardır (Kaya,2011:875). 

2) Gurbet, ayrılık, hasret temaları işleyen maniler,  
     İstanbul gurbet denilince akla ilk gelen şehirdir. “İstanbul geniş bir coğrafyada yaşanılası 

yer, cazibe merkezidir. Aydınlanmalar, bilgiler, medeni dünyadaki gelişmeler hep buradan filizlenir ve 
yayılır. Dolayısıyla İstanbul’a göçler olur, gel-gitler olur. Buna bağlı olarak gurbet olur İstanbul” 
(Çetin:2012: 784). Bu şehir sadece Anadolu’dan hayranlıkla izlenen bir yer değil nice sevenleri hem 
birbirinden hem memleketlerinden ayıran zalim bir şehir olarak algılanır. O artık bir saltanat makamı 
değil bir “ekmek kapısı” olmuştur. Diyar-ı gurbet olarak bilinen İstanbul, Anadolu’da iş bulamayan 
yoksul insanların, sevdiğine kavuşamayıp hayata kahredenlerin, düğün parası toplamak isteyenlerin, 
gurbetçilerin “Taşı toprağı altın” diyerek hayallerinin peşine takılıp geldiği yerdir. 

 

İşte ben gidiyorum  

Ya İstanbul ya Tonya  

Sevdum de alamadım  

Hey gidi yalan dünya (www.maniler.net)  
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İşte ben gidiyorum  

Ya İstanbul ya Tonya  

Sevdum de alamadım  

Hey gidi yalan dünya (www.maniler.net)  

 

     Zengin olma fırsatının çok olduğuna inanılan bu şehirde gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede 
fark edilir. Taşradan İstanbul’a iş bulmak için gelenler gurbetçi olup büyük şehrin yoksul insanları 
haline gelince, gelirken kurdukları hayaller ve buldukları acı gerçeklerin çatışmasını yaşarlar. Sılaya 
dönüş geciktikçe gecikir. Bir müddet sonra  hem gelenler hem de geride kalanlar bu durumdan çok 
şikayetçi olmaya başlarlar.  

 

 

İstambol’da galem aldım elime  

Zalım felek dekme vurdu belime  

Yolla zalım felek gidem evime  

Sılada bir gelin bakar yoluma  

 

İstambol’da galem aldım elime  

Zalım felek dekme vurdu belime  

Yolla zalım felek gidem evime  

Sılada bir gelin bakar yoluma  

 

İstambol’un ağaçları gurusun  

Al yeşil yaprağı yerde çürüsün  

Benim nazlı yarda çok idi arzum  

Aramızda ahan derya gurusun  

 

İstanbul’un çeşmesinin başında  

Bir kınalı keklik öter taşında  

Yar seni yolladım on beş yaşında  

Durmayıp gelesin üç aylar başında (htps//tr.wikisource.org/wiki.maniler)  

 

 

     İstanbul’da büyük zorluklarla kazanılan paranın harcanacağı çarşı pazarlar, eğlence yerleri 
ve insanın kazancına göz dikmiş aklı baştan alan güzeller vardır. Burada kazanmak zor ama harcamak 
çok kolaydır. Böylece sılaya dönüş gecikir ve şikayetler artar. Şikayetler İstanbul’a beddua etmeye 
kadar varır. Gidip de bir türlü geri gelmeyen sevgilinin bu davranışında, yar mektubunu geciktiren 
postahane, hatta bizzat İstanbul’un kendisi suçludur. O güzel şehir arkada kalanların gözünde bir ören 
yeri gibidir. Hele arkada kalan küçük çocuklu bir anne ise derdi daha da büyüktür. Sanki İstanbul, 
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insanı aldatma üzerine kurulmuştur. Böylece İstanbul bir mekân olarak bomboş bir varlık olmanın 
ötesinde duygusal olarak bir değer taşıyan, kişinin onunla ilişkisine göre şekillenen ve anlam ifade 
eden bir canlı kimliğine kavuşur. 

 

 İstanbul’un viranları 

Alıkoymuş varanları  

Gör sen de o örenleri  

Gelememiş gidenleri  

 

İstanbol İstanbol ezel İstanbol  

Çarşısı bazarı gözel İstambol  

Yeddi yılda Yeddi guruş gazandım 

Onu da elimden alan İstambol  

 

İstanbul’a giderken  

Sol tarafta hastane  

Yârimin mektubunu  

Eğlendirme postane 

 

 İstanbul’un viranları 

Alıkoymuş varanları  

Gör sen de o örenleri  

Gelememiş gidenleri  

 

İstanbul’un yolu düzdür,  

Geceler sana gündüzdür.  

Senin annen yalınızdır 

Yalnız evlerin kuzusu. 

 

İstanbul’dan gelirken 

Aldım pilili etek 

Konuşmaya yüzün yok  
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Senin annen yalınızdır 

Yalnız evlerin kuzusu. 

 

İstanbul’dan gelirken 

Aldım pilili etek 

Konuşmaya yüzün yok  

Manilere dikkat et. ( www.ogretmen.com)  

 

3) İstanbul’un Güzelleri  
     İstanbul’un güzelleri sılada bırakılanlara benzemez, baş bağlayışlarından işve cilvelerine, 

boyları poslarına kadar her şeyleri farklıdır. Nazlı,cilveli, baştan çıkaran ve sıladakini unutturan bu 
güzeller de İstanbul manilerinde yerlerini almışlardır. Hatta bunlar bazen insanın kapı komşusu olacak 
kadar yakındırlar. Bir komşuya gönül vermek ise insanın iç dünyasında sorguladığı ve çok 
içselleştiremediği bir tutum olarak dikkati çeker. 

 

Hisarın bedenleri  

Çevirin gidenleri  

Ne güzel baş bağlıyor,  

İstanbul fidanları  

 

İstanbul çarşısına  

Gün doğar karşısına  

Adam gönül verir mi  

Kapı bir komşusuna ( Bayrı,1972:68 )  

 

     Bazı semtlerin güzelleri ise pek ünlüdür ki bunların başında Balat gelir.Bu semtten 
bahseden aşağıdaki mani aynı zamanda bize kadın güzelliğinin o dönemdeki göstergelerinden biri olan 
“tombul olmak” anlayışını da tanıtmaktadır. İstanbul güzelleri ayrıca sevdiklerinin adına maniler 
yakmakta ve onları büyük sevdalarına ikna etmekte hüner sahibidirler. 

 

Elinde koca berat  

Herkese konur bir ad  

Güzel tombul kızlarla  

Kaynıyor şimdi Balat  

 

Arabası dört teker 

İstanbul’a kum çeker  

Şu İstanbul kızları  

Ali’m diye can çeker,  
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Gemi gelir yanaşır  

İçi dolu çamaşır  

Şu İstanbul kızları  

Recep diye ağlaşır ( Bayrı, 1972:69)  

 

 Taşradan gelen İstanbul’da bu duyguları yaşarken sılada kalanlar bir şeylerden şüphelenseler 
de henüz bunu kötüye yormamakta “elbet bir gün ne varsa açığa çıkar” düşüncesiyle beklemektedirler. 

 

İstanbul’da bir kuş var 

Kanadında gümüş var  

Gitti yârim gelmedi  

Elbet bunda bir iş var.  

 

4) Eğlence Hayatı 
Anadolu insanının İstanbul’a olan duyguları karmaşıktır. Burası yönetim merkezi, ticaret 

merkezi, iş merkezi ve eğlence merkezidir. İnsanlar buraya sadece gezmek, çalışmak, ticaret yapmak 
için değil eğlenmek için de gelirler. Bu doyumsuz eğlenceler taşradan gelen insanlara neden burada 
olduklarını unutturacak “elbet bir gün dönerim” diyerek kolay kolay bu şehirden ayrılamayacağı 
fikrini geliştirecektir. 

 

Giderim İstanbul’a  

Bir daha gelmem Van’a  

Söylediğim türküler  

Yadigar kalsın sana  

 

İstanbul’un adı deniz  

Sarardı soldu gül beniz  

Bunda çoktur eğlenmemiz  

Elbet bir gün de gideriz  

 

Çeşmelerin başında  

Keklik öter taşında  

Eğlence geceleri  

Daha durur başımda (www.manilerimiz.com)  
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    Eğlence hayatının en yoğun yaşandığı semtlerin başında Balat gelmektedir. İstanbul’un en 
eski semtlerinden olan Balat kozmopolit yapısıyla dikkat çeken bir yerdir. Tarih boyunca Rum, 
Ermeni, Yahudi ve Müslümanlar burada birlikte yaşamış, dolayısıyla farklı hayat tarzları manilere 
girecek kadar birbirini etkilemiştir.  

  

Giderim İstanbul’a  

Bir daha gelmem Van’a  

Söylediğim türküler  

Yadigar kalsın sana  

 

İçelim rakı şarap 

Meyhane dolu Balat  

Güzel tombul kızların  

Piyasası bu saat  

 

Yakam az  

Terzi kolun kırılsın 

Beden büyük yakam az 

Ermeni de çok güzel  

Urum gibi yakamaz.( Bayrı,1972:81)  

 

                 Sonuç 

    Toplumların hafızaları çok uzun bir süreçte oluşur. Bu hafızayı oluşturan malzemelerin 
başında dil ve kültür unsurları gelmektedir. Anonim sözlü kültür malzemesi olarak destanlar, maniler, 
türküler, bilmeceler, ninniler gerek ana dille kurgulanmaları,   gerekse halk kültürünü olduğu gibi 
yansıtmaları açısından bu unsurların başında gelmektedir. Yaşama biçimine ve kültürümüze birebir 
göndermeli olarak kotlanan bu türler aynı zamanda yüzümüze de bir ayna tutarlar. İster geçmişten 
günümüze isterse günümüzden geçmişe bunlarla kurulacak bir düşünce bağı bize Türk halk kültürü 
açısından pek çok zenginliği tanıtıp, öğretecektir.        

Manilere göre İstanbul, Anadolu insanının hayran olduğu, hayallerin gerçekleşmesine fırsatlar 
sağlayan, çarşı ve pazarları renkli, her şeyin bulunduğu, eğlence hayatı çok, güzel ve güzelliklerine 
doyulmaz bir şehirdir. Anadolu insanına kucak açan güzelleriyle onların akıllarını başlarından, 
kazançlarını ellerinden alan, memleketlerini unutturan, gurbet denilince akla ilk gelen, her semti ayrı 
bir güzellikle, özellikle tanınan bu şehir aynı zamanda insanları çok mutlu veya çok mutsuz da 
etmektedir. Bu açılardan zaman zaman övülmüş, zaman zaman yerilmiştir  
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İstanbul hakkında söylenen geleneksel halk şiirinin en sevilen türü manilerle İstanbul hakkında 
şiire dayalı bir kurgu oluşturulmuş,  bu şehir bazen soyut düzeyde bazen somut düzeyde ele alınarak 
işlenmiştir. Maniler adeta İstanbul’u dillendirmekte hem hayatın duygularını hem akıp geçtiği 
mekânları anlatmakta ayrıca bu şehre gelen insanlara kendilerini anlatmak için bir vasıta olmakta, bir 
yöntem olarak kullanılmaktadır. 
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             Öz 

 Cahit Irgat, 1940 Kuşağı toplumcu gerçekçi şairlerindendir. Yaşamını tiyatro sanatçılığıyla kazanan 
şair, on bir yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda aktör olarak ardından Küçük Sahne, Gen-Ar, Dormen’de ve başka 
tiyatrolarda da çalışır. Tiyatroda başarılı bir oyuncu olan Irgat, tiyatro yazıları da yazar ve çeşitli çeviriler yapar. 

 Şiire Cahit Saffet adını kullanarak giren şair, toplumcu gerçekçi şiirleriyle dikkatleri üzerine çeker. İlk 
şiir kitabı Bu Şehrin Çocukları’nı 1945’te yayımlar. Daha önce çeşitli dergilerde yayımladığı şiirlerinden sadece 
bazılarını bu şiir kitabına alır. Bu eserini 1947’de Rüzgârlarım Konuşuyor, 1952’de ise Ortalık  adlı şiir kitapları 
takip eder. 1969’da ilk üç eseriyle birlikte yayımlanmamış şiirlerini Irgatın Türküsü adlı eserinde toplar.  

 Toplumcu şiirin iyi şiir olduğunu düşünen Cahit Irgat’ın ilk şiirlerinde Orhan Veli şiirinin sesini 
duymak mümkündür. Sonraki şiirlerinde kendine has bir şiir ve söyleyiş yakalayan şair, şiirlerinde biçim olarak 
Amerikalı Walt Whitman’dan etkilendiğini söyler. 

  Toplumdaki aksaklıklara karşı karamsar tavrıyla bilinen Cahit Irgat şiirlerinde savaş karşıtlığını da 
işlemiştir. Cahit Irgat, savaş karşıtlığını şehirlerin yıkımıyla, ölümlerle, ne için ve kimin için savaştığını 
bilmeyen askerler, esirler ve çocukların gözüyle ortaya koyar.   

Anahtar Kelimeler: Cahit Irgat, toplumcu gerçekçilik, savaş karşıtlığı. 
 

Abstract 

 Cahit Irgat is a socialist and realist poet born in 1940s. The poet, who has earned his living from being a 
theatre artist, worked as an actor at İstanbul City Theater for one year and then at KüçükSahne, Gen-Ar, Dormen 
and at other theatres. Irgat, a successful artist in theatre, has also authored theatre scripts and did translation 
studies.  

 The poet, who started his poetry life with the nick name of CahitSaffet, drew public attention thanks to 
his socialist poems. He published his first poem book titled Bu ŞehrinÇocuklarıin 1945. This book included only 
a few of his previous poems that he had published in various magazines. This book was followed by his other 
poem books like RüzgârlarımKonuşuyorin 1947andOrtalık in 1952. The poet gathered his unpublished poems 
together with his first three works in IrgatınTürküsüin 1969.  

 One can see the tone of OrhanVeli’s poem in initial poems of CahitIrgat, who thinks that socialist poem 
is good. In his later poems, the poet develops a style specific to him saying that Walt Whitman has had influence 
on his style in his poems. 

Cahit Irgat, very well known for his pessimistic attitude towards deficits in the society, treats subject of 
antiwar in his poems. CahitIrgat, looks at war with the eye all children, prisoner of war and soldiers who have no 
idea of what or who they fight for in the face of destroid cities and death. 

Keywords: CahitIrgat, socialist realism, antiwar.  
 

Giriş  

Okul yıllarında “şair” olarak bilinen Cahit Irgat,  şiirlerinde Cahit Saffet imzasını kullanır. 
1940 Kuşağı şairleri arasında anılan ve “Tiyatro sanatçısı olarak yaşamını kazanan Irgat, şiire 
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1935’ten sonra başlar.” (Altınkaynak,1977:149)Şair, ilk şiir kitabı Bu Şehrin Çocukları’nı 1945’te 
yayımlar. Irgat, bu eserine 1935’ten itibaren çeşitli dergilerde yayımladığı şiirlerinden çok azını alır.  
Cahit Irgat, Altıok(1934),  Varlık(1935-47), Gündüz(1936-37), Serveti Fünun(1936-44), Ses (1939-43), 
Küllük (1940), Yürüyüş (1943),İstanbul(1944) ve Dikmen(1945) dergilerinde şiirlerini yayımlar. Bu 
şiirlerinin çoğunda Cahit Saffet imzasını kullanır; fakat Irgat yayımladığı bu şiirlerden çok azına 
kitabında yer verir.Bunun nedenini Asım Bezirci şöyle açıklar: “…kitabındaki şiirleri çoğunlukla son 
yıllarda yazdıkları arasından seçiyor. Çünkü 1939’lara doğru bir değişme başlıyor kendisinde: 
Önceleri Cahit Sıtkı çizgisine yaklaşan şiirler yazardı. Genellikle kişisel konuları işleyen, romantik ve 
egzotik bir hava taşıyan, hayal ve duyguyla beslenen, ölçülü ve uyaklı şiirler…”(Bezirci, 1997:62) 

Cahit Irgat’ın şiir anlayışı bundan sonra değişir. Bir dönem Orhan Veli ve arkadaşlarının şiir 
anlayışının etkisine girer. Garip şiirinin etkisine toplumcu şiirin etkisi de eklenince Irgat, bir süre 
bocalar ve Garip şiiri ile toplumcu şiiri birleştirme çabasına girer. Bu Şehrin Çocukları adlı eserinde 
şairin bu birleşim çabalarını görmek mümkündür.  

Bu Şehrin Çocukları’’nı 1947’de Rüzgârlarım Konuşuyor, 1952’de Ortalık adlı kitaplar takip 
eder. Şair, 1969’da ilk üç eseriyle birlikte bu eserlerinde yayımlanmamış şiirlerini Irgatın Türküsü adı 
altında yayınlar. 

 Nazım Hikmet’in ilk takipçileri olan 1940 Kuşağı şairlerinin eserlerinde ele aldığı temalar 
toplumcu gerçekçilikle paralellik göstermektedir. Çoğunlukla halkın yoksulluğu, ezilmişliği, faşizm ve 
emperyalizm karşıtlığı ve savaş karşıtlığıyla dikkati çeken 1940 Kuşağı şairlerinin savaş – faşizm ve 
emperyalizm karşıtlığının altında, eserlerini İkinci Dünya Savaşı şahitliğinde kaleme almaları 
yatmaktadır. Mehmet Kemal’in “Acılı Kuşak” olarak nitelendirdiği 1940 Kuşağı, İkinci Dünya 
Savaşı’yla dünyaya yayılan faşizm rüzgarınave insanlık dışı savaş suçlarına karşı büyük bir tepki 
duyar. Kemal, Acılı Kuşak adlı eserinde 1940 Kuşağı için şunları söyler:  

“Bu kuşak, İkinci Dünya Savaşından sonra gelen yeni ve ileri fikirlerin temsilcisidir. Savaşın 
insanlık dışı, faşizmin sadece Türkiye için değil dünya için bir başbelâsı olduğunu 
söylemiştir.”(Kemal,1967:10) 

 1940 Kuşağı şairleri arasında yer alan Cahit Irgat da eserlerini toplumcu gerçekçi çizgide 
kaleme alır ve savaş karşıtlığına da şiirlerinde yer verir. 

 Toplumcu gerçekçi şairlerin şiirlerinde işledikleri savaş karşıtlığı büyük oranda ikinci Dünya 
Savaşı’na olan tepkilerine yöneliktir. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na doğrudan katılmamış; ancak 
müttefik olarak kabul ettiği  Almanya’yı dışarıdan desteklemiştir. Nazilerin dünyaya yaymak 
istedikleri faşizm rüzgarı, Türkiye’de de yankı bulmuş ve Alman hayranlığı kendisini göstermiştir. Bu 
konuda Çetin Yetkin şunları ifade etmektedir: “Savaş öncesi günlerde orduda subay üniforması 
Alman üniformasından esinlenerek biçimlendirilmişti. Savaş taktik ve stratejimiz Alman yöntemlerine 
göre ayarlanmıştı. Kısacası, çıkacak savaşı Almanların kazanacağına inanıyorduk.” (Yetkin,1970:33) 

1940 sonrasında İkinci Dünya Savaşı’nın toplumdaki yansıması, özellikle toplumcu şairler 
arasında yankı uyandırır.  Cahit Irgat da savaşlara büyük bir tepki duymaktadır. Bu tepkisini Irgat, 
birçok şiirinde ortaya koyar. Selahattin Hilav, “Cahit Irgat Üzerine” adlı yazısında şunları 
söylemektedir:  

“1940’lı ve 50’li yıllar… Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve hatta bu düzeyi aşmak iddiası 
güden asker-sivil bürokrat iktidarın, özgürce bilgilenmeyi, düşünmeyi, hayal kurmayı, bir başka 
yaşam özlemeyi kesinlikle engellediği yıllar… Belli bir takım olayların ve sözcüklerin ağza 
alınmasının olanaksız ya da hapse atılmanız için yeterli olduğu yıllar… Başka bir deyişle, insan 
varlığının, bir şablona göre kesilip biçilerek çok küçük bir ölçekte yeniden üretilmeye çalışıldığı 
yıllar… Kısacası, özgürlüğün kim bilir kaçıncı kez katledildiği yıllar… Cahit, işte böyle bir ortamda 
şiir yazmaya, tiyatro yapmaya çalıştı. Savaşa karşı çıktı, insanların gereksiz yere birbirini 
öldürmesinin anlamsızlığını ve zavallılığını anlatmak istedi; …”(Hilav,2008:171) 
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varlığının, bir şablona göre kesilip biçilerek çok küçük bir ölçekte yeniden üretilmeye çalışıldığı 
yıllar… Kısacası, özgürlüğün kim bilir kaçıncı kez katledildiği yıllar… Cahit, işte böyle bir ortamda 
şiir yazmaya, tiyatro yapmaya çalıştı. Savaşa karşı çıktı, insanların gereksiz yere birbirini 
öldürmesinin anlamsızlığını ve zavallılığını anlatmak istedi; …”(Hilav,2008:171) 

Cahit Irgat’ın şiirlerindeki savaş karşıtlığının altında onun insana olan sevgisi yatmaktadır. 
Asım Bezirci’nin de vurguladığı gibi “Irgat yalnızca yoksulları değil, bütün insanları seviyor. 
Hepsinin iyiliğine inanıyor. Onun için savaşı, insanın insanı öldürmesini aklı almıyor. Var gücüyle 
barıştan yana çıkıyor. Savaşın kötülüklerini bir bir ortaya koyuyor.”( Bezirci, 1997:67) 

Cahit Irgat eserlerinde savaş karşıtlığını; savaşın şehirler üzerinde yarattığı yıkımlar, yaşanan 
acı kayıplar, ödenen bedellere odaklanarak ele alır. Şair,  bu konuları, savaşta can verenlerin, 
savaşmak zorunda olan askerlerin, savaş esirlerinin ve çocukların bakış açılarıyla ortaya koyar. 
Irgat’ın şiirlerinde öne çıkan savaş karşıtlığı bu bakış açıları esas alınarak değerlendirilecektir. 

1.Savaşın Ölüleri 

Savaşın acı, gözyaşı, yıkım ve ölüm getirmesi toplumcu gerçekçi şairler tarafından sıkça ele 
alınır. Savaşın bu yönü büyük bir nefretle şiirlerde yer işlenir.II. Dünya Savaşı’nın da dünyaya yaydığı 
korku ve ölümünetkisiyle Cahit Irgat, savaşın yıkıcı yönüne vurgu yaparken savaşlar karşısında 
duyduğu nefreti haykırır.  

 Cahit Irgat, savaş karşıtlığını,  savaşın şehirlerde yarattığı enkaz ve ölüm açısından dile getirir. 
Şair ilk şiir kitabı olan Bu Şehrin Çocukları’nda yer alan “Muhabbet” adlı şiirini savaşta ölmüş olan 
“ben” anlatımıyla sunar. Şiirdeki “ben” şunları söyler:  

“Bombalarla şehirler 

Kucak kucağa, 

Ölülerle toprak; 

Beni de alnımdan bir kurşun öptü.”(Irgat,1945:6) 

 

Şehirlerin bombalanması ile insanların ölümüne dışarıdan bir göz olarak bakan “ben” savaşta 
vurularak öldüğünü söyleyerek savaşın getirdiği kan ve ölüm kokusuyla savaş karşıtlığını ortaya 
koyar. 

Rüzgârlarım Konuşuyor’da 2 başlığı altında verilen ikinci şiirde yinesavaşın getirdiği ölüm ele 
alınır. Savaş öyle şiddetli geçmektedir ki şehirler ölülerle dolup taşmaktadır. Hatta ölümler öyle bir 
boyuta varmıştır ki adeta ölülerin dışında başka varlıklardan söz etmek mümkün değildir: 

 

“Şehir değil 

Tabut bu, 

Kol kola dolaşıyor 

Ölüler.” (Irgat,1947:26) 

 

Cahit Irgat, Ortalık  adlı kitabına “Yaşamak” adlı şiiriyle başlar. Şiirde ölüm temasını ele alan 
şair, yaşam ile ölüm,aynı zamanda barış ile savaş arasındaki ince çizgiyi bir “güvercin kursağındaki 
kurşun”la ifade eder. Burada güvercin barışın,kurşun ise savaşın sembolü olarak karşımıza çıkar. Şair, 
bir yandan da savaşın kapitalizm ile ilgili boyutuna vurgu yapar: 
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 “KALBİMİN ORTASINDA GÜVERCİN 

 GÜVERCİNİN KURSAĞINDA BİR KURŞUN 

 KEFENİMİZ ARŞIN ARŞIN 

 PARASİYLE PEŞİN PEŞİN.”(Irgat,1952:5) 

 

“Son Perde” adlı şiir, savaş sonrasının bir resmidir. Üç dizelik kısacık şiirde yoğun bir 
anlatımla savaşın getirdiği keder vurgulanır: 

 

“Çöküyor şarap rengi bir bulut 

Yağıyor üstümüze ölülerin gözleri 

İnsanlar birbirinin gözyaşını içiyor.”(Irgat,1952:59) 

 

Şehir sokaklarının savaşla kedere bürünmesi“Pas” adlı şiirde de resmedilir. Savaşın getirdiği 
yıkım ve insanların içinde bulunduğu keder, çığlık kelimesiyle ifadeedilir. İki mısralık  bukısa şiirde 
çığlıklara karşı başkalarının kayıtsız kalması ve bu durumun uzun bir geçmişe dayanması, “pas” 
imgesiyle somutlaştırılır: 

 “Bu şehrin çığlıkları duyulmaz 

 Bu şehrin çığlıkları, Pas.”(Irgat,1969:145) 

 

Cahit Irgat, savaşın ölüm ve kederle özdeş olduğunu altını özellikle çizer. Şiirlerde savaş, 
ölüm ve keder birbirinin ayrılmaz parçası olarak dikkatlere sunulur. 

2.Savaşın Hayat KarşısındakiYenik Kahramanları 

Toplumcu gerçekçi şiirde savaş karşıtlığı savaşan askerlerle de ortaya konulmuştur. Savaşta 
kazananının olmadığı, savaşın kaybetmek ve kaybettirmekten başka bir şey getirmediğinin altının 
çizildiği toplumcu gerçekçi şiirde savaş ölümle birlikte anılmıştır. Cahit Irgat da savaşın kazananının 
olmadığının altını çizerek savaştaki askerleri yenik kahramanlar olarak ele alır. 

 

Rüzgârlarım Konuşuyor adlı eserinin kapağında Cahit  Irgat“Bu şiirler, istilâ görmüş şehirlere ve 
ikinci dünya harbinin sefaletine dairdir.” demektedir. Bu eserine Irgat “İthaf” adlı şiiriyle başlar. 
“İthaf” başlığı altında kitapta yer alan şiirleri, niçin savaştığını ve öldüğünü bilmeyen “harp ölülerine” 
adadığını belirtir. 

 

 “Niçin yaşadığını, öldüğünü bilmiyen 

 Dert çeken dost 

 Çürüyen dost 

 Sizin için söylüyorum 
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çizildiği toplumcu gerçekçi şiirde savaş ölümle birlikte anılmıştır. Cahit Irgat da savaşın kazananının 
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Rüzgârlarım Konuşuyor adlı eserinin kapağında Cahit  Irgat“Bu şiirler, istilâ görmüş şehirlere ve 
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 “Niçin yaşadığını, öldüğünü bilmiyen 

 Dert çeken dost 

 Çürüyen dost 

 Sizin için söylüyorum 

 Milyonlarca harp ölüsü adına 

 İyiliğin, kardeşliğin, hürriyetin 

 İnsanlığın şarkısını”(Irgat,1947:5) 

 

Irgat, savaşta ölenlere yönelik bu seslenişiyle savaş karşısındaki tutumunu çok net bir şekilde 
ortaya koyar.Asım Bezirci, Irgat’ın bu eseri için; “Gerçekten de Irgat’ın kitabı acıklı bir şarkıyı, uzun 
ve destansı bir ağıtı andırıyor. Anlaşılan, şair bir çeşit İkinci Dünya Savaşı destanı yazmağa 
niyetlenmiş.”(Bezirci,1971:74)demektedir.  

XI. şiirinde savaşın askerler üzerindeki olumsuz etkisi ele alınır. Savaşmak zorunda kalmış bir 
askerin adeta yıkımının aktarıldığı şiirde, yaşanan hayal kırıklıkları ve savaşın getirdiği psikolojik 
bozukluklar da işlenir.Savaş, umudun ve hayallerin son bulduğu noktadır. Çünkü  savaş bitse bile 
yaşanan kabuslar son bulmayacaktır. 

 

 “Beni hudut boyunda 

 Bir top sesi ayırdı 

Pembe rüyalarımdan 

Bir kere harbe girdim 

Milyon kere can verdim 

Bir çılgınlık nöbetinde  

Cinayetler işlendi.” (Irgat,1947:18) 

 

 XIII. şiirde, yine savaşın askerler üzerindeki olumsuz etkisi ele alınır. Şiirde ne için 
savaştıklarını bilmeyen insanların savaşta gazi olmaları ve uğruna bedel ödedikleri topraklara 
yabancılaşmaları işlenmiştir. Şiir savaşta gazi olanlarınağzından aktarılır: 

 

 “Birer birer dert yanıyor 

 Gaziler: 

 -Biz ne kazandık bu harpte? 

 -Bir çift papuç kâr etti 

 Kesilen ayaklarım, 

 Ama siyah gözlük lâzım 

 Görmeyen gözlerime. 

 Bir ağızdan söyleniyor şarkılar: 

 -Şimdi yabancısıyız 
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 Yaşadığımız toprağın 

 Ellerimiz, gözlerimiz, bacaklarımız 

 Toprak olduğu halde.”(Irgat,1947:20) 

 

 XIV. şiirde savaş yine XIII. şiirde olduğu gibi işlenir. Savaşta babasını kaybetmiş bir askerin 
ve bir gazinin anlatımıyla ortaya konulan şiirde, savaşta dökülen kanlar ve insanların içinin kan 
ağlaması durumu, rengi dolayısıyla nar, gelincik, kızılcık ve karpuz içiyle anlatımını bulur. Savaşın 
getirdiği ölümün yanında askerlerin herhangi bir uzvunu kaybetmeleri beraberinde savaşa olan nefreti 
de getirir: 

 

 “Ve bir nefer çıldırmış  

 -‘Babam’ diyor 

 Şu nar ağacı, 

Geçen harpte ölen babam. 

Ve bir gazi soruyor: 

-Kaç dostumun kanındasın 

Nar? 

Kan kardeşi bir halin var 

Gelincikle 

Kızılcıkla 

Karpuzla 

İçin seni, dışın bizi yakıyor 

Kan ağlıyor içimiz 

İçimiz karpuz içi 

Gelincik ve kızılcık kokuyor. 

…”(Irgat,1947:21) 

 

Cahit Irgat’ın  Irgatın Türküsü adlı eseri şairin yeni şiirlerinin yanında ilk üç şiir kitabının 
toplandığı eserdir. Irgat, ilk üç eserinde yer verdiği bazı şiirleri Irgat’ın Türküsü’ne almamış ya da 
değiştirmiştir.  Bu şiirlerden bir tanesi de Bu Şehrin Çocukları’nda yer alan “Deniz II”dir. Irgatın 
Türküsü’nde “Parsa” adıyla verilmiştir.Bu şiirde savaştan zafer kazanma anlayışı eleştirilir. Çünkü 
savaşta kahraman olarak adlandırılanlar, gerçek hayat mücadelesi ile baş başa kaldığında bu durum,  
zaferden çok bir yenilgiye dönüşür: 
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“Şimdi vinçler boşaltılıyor 

Yarı insan, yarı toprak olanları 

Ve zafer marşları çalınıyor ha bire. 

 

Ben muzaffer bir milletin  

Kahramanlar kahramanı 

Şimdi önümde mendil 

Parsasını topluyorum büyük zaferin.”(Irgat,1969:33) 

 

“Deniz II” adlı şiir de yine benzer bir şekilde zafer anlayışı eleştirilir. Zira zafer denilen şey, 
savaşın açtığı yaraları ve yaşanan kayıpları yok etmeyecektir: 

 

“Bir daha dönmiyecek çocuklar 

Binbir çeşit balığına yem oldu. 

 

Yolcusunu istiyor eteklerinde  

Sana doğru açılmış 

Milyonlarca avuç. 

 

Şimdi vinçler boşaltılıyor 

Yarı insan, yarı toprak olanları 

Ve zafer marşları çalınıyor ha bire.”(Irgat,1945:35) 

 

 

Şiirde elbette dönmeyecek olan çocuklar, askerlerdir. Askerlerin balıklara yem olması, onların 
boşuna savaştıklarının ifadesidir. Şiirde bir zamanlar vatanı için savaşmış, çeşitli bedeller ödemiş ve 
“kahramanlar kahramanı” olarak nam yapmış askerler şimdilerde önlerine mendil açarak 
dilenmektedirler. Bu ifadeyle de Irgat, savaşın kazananı değil kaybedenleri olduğunun altını özellikle 
çizer ve savaşa duyduğu nefreti vurgular.  

3. Savaşın Alıkoyduğu Esirler 
 Toplumcu gerçekçi şiirde savaş karşıtlığının altında özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın 

dünyaya saldığı ölüm ve korkunun etkisi vardır. Asım Bezirci’nin ifadeleriyle “…İkinci Dünya Savaşı 
faşizmi yeryüzüne yaymak için açılmış bir savaştır. Halkları köleleştirmek, özgürlüklerini kaldırmak, 
sömürüyü pekiştirmek amacıyla açılan emperyalist bir savaş..” (Bezirci,1997:67) 
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Cahit Irgat da,  İkinci Dünya Savaşı’nda esir düşmüş insanları anlatmaktan geri durmamıştır. 
Şair, Rüzgârlarım Konuşuyor’da 2 başlığı altında verilen VI. şiirde savaş karşıtlığını, bir harp esirinin 
anlatımıyla ortaya koyar. Savaşın açlık, sefalet, korku ve ölüm getirdiğinin vurgulandığı şiirde esir 
düşen kişinin anlatımıyla şunlar aktarılır: 

 

 “Ben bir harp esiriyim 

 Korku, tehdit, sefalet var 

 Bu şehrin havasında, 

 Bu şehrin mahzenleri 

 İrin kokar, kan kokar 

 Şehrin mahzenlerinde 

 Cinayet var, ölüm var.”(Irgat,1947:30) 

  

 VII. şiir yine bir savaş esirinin ağzından anlatılır: Şiirin başında hayata ve insanlara sevgiyle 
bağlı olduğunu söyleyen esir, savaşın getirdiği yıkımla her şeyin değiştiğine ve sevginin yerini nefretin 
aldığına dikkatleri çeker. 

 

 “Ben bir harp esiriydim 

 Bulutları seviyordum, hürriyeti seviyordum 

 İnsanları seviyordum, yaşamayı seviyordum 

 Bulutları gözlerimden boşalttılar bir gece. 

 … 

 Gözlerim var, görüyorum: 

 Yarı çıplak, çırıl çıplak 

 Ölülerle dolu toprak, 

 Ölüler sarmaş dolaş 

 Ölüler sivil, asker, ihtiyar 

Ölüler buram buram 

Nefret kokuyor 

…” (Irgat,1947:31-32) 

 

Şiirde savaşın yaşlı- genç, sivil-asker ayrımı yapmadan öldürmeye ve ölüme odaklı olduğu da 
vurgulanır. Cahit Irgat’ın sebeplerine değinmeden savaşın sonucu olarak esirlerin durumunu ortaya 
koyduğu bu şiirlerinde resmedilen dünya, adeta Nazilerin esir kamplarını hatırlatmaktadır.  
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Şiirde savaşın yaşlı- genç, sivil-asker ayrımı yapmadan öldürmeye ve ölüme odaklı olduğu da 
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4.Savaşın Çocukluğu Çalınmış Çocukları 

Savaşlarda en çok bedel ödeyenler, kadınlar ve çocuklardır. Sennur Sezer, bu durumu Direnç 
adlı eserindeki “Çeşitlemeler” de şu ifadelerle dikkatlere sunar: 

“Batan gemilerden öncelikle kurtarılmasına çalışılanlar hiç değişmez: Kadınlar ve çocuklar. 
Batan ülkelerde de en çok ezilenler, hor görülenler aynıdır: Kadınlar ve çocuklar. Belki de bu yüzden 
devrimler çocuklar için yapılır. Çocukluğunu bilmeden büyüyen çocuklar için…”(Sezer,1977:71) 

Cahit Irgat da savaşta çocuklukları ellerinden alınmış çocukları konu edinerek savaş 
karşıtlığını işler. Şair, XIII. şiirini bir çocuğun anlatımıyla sunar. Şiirde annesiyle oyuncak 
dükkanınagirmek istemeyen çocuğun dükkanda savaşa dair top, tayyare ve tankları görmek 
istememesi anlatılır. Erdoğan Kul, “Modern Türk Şiirinde Savaş Karşıtlığı” başlıklı çalışmasında 
Irgat’ın bu şiiriyle “İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da Yahudi çocuklarına savaş 
oyuncaklarıyla oynamalarının yasaklanmasına da gönderme”(Kul,2015:341)de bulunduğunu ifade 
eder. Savaşın toplumda yarattığı en büyük tahribatlardan birinin çocuklukları çalınan çocuklara dair 
olduğunun güzel bir örneğidir bu şiir. 

 

 “Anne girmem bu oyuncak dükkânına 

 Orda toplar, tayyareler, tanklar var. 

  

 Seviyorum söğüt dalı atımı 

 Tekme atmaz, ısırmaz 

 

 Ben yaşamak istiyorum 

 Ağaç gibi sessiz sessiz ve rahat. 

 Karınca kararınca değil, 

 Serile serpile boylu boyunca. 

 

 Anne girmem bu oyuncak dükkânına 

 Orda toplar, tayyareler, tanklar var.” (Irgat,1947:38) 

 

 Şiirde çocuğun söğüt dalından atını sevdiğini söylemesi, bunun sebebini ise atın tekme 
atmaması olarak açıklaması ve yaşamak istediğini özellikle vurgulaması, savaşın şiddet içeriğiyle 
korku, acı ve ölüm getirdiğinin ifadesidir. 

 Sonuç 

 İnsana duyduğu büyük sevgisiyle bilinen Cahit Irgat, savaşlara büyük bir nefretle bakar. Şair, 
savaş karşısındaki duygu ve düşüncelerini, daha çok savaşta ölen insanların, vatanı için savaşan 
askerlerin, savaşta esir düşmüş insanların ve çocukluğunu yaşayamamış çocukların bakış açısıyla 
ortaya koyar.  
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 Savaşın ölümden, kederden ve gözyaşından başka bir şey vermediği fikri üzerinde yoğunlaşan 
Irgat, savaşın insanlara getirdiği ölümü, şehirlerin bombalanması, gözyaşı dökmesi ya da çığlık 
atmasıyla ortaya koyar. Savaşın hiç kazananının olmadığı savaşın kaybetmekle eş değer olduğunun 
vurgulandığı şiirlerde ise vatanı için savaşmak zorunda olan askerler ele alınmıştır. Nazilerin esir 
kamplarına da göndermede bulunan Irgat, savaşta esir düşen insanların anlatımıyla savaş karşıtlığını 
ortaya koymaktadır. Savaşın en çok bedel ödeyenlerinden olan çocukların savaşla ellerinden alınan 
çocuklukları ve savaşın onlara getirdiği korku da şiirlerde işlenmiştir. 

Sonuç olarak Cahit Irgat’ın şiirlerinde savaş karşıtlığı, yoğun olarak ele alınır.  Irgat, 
insanların birbirini öldürmesinin gereksizliğine inanır. Şiirlerinde de savaşın ölüm, korku ve kederle 
özdeşolduğunun altını çizerek savaş karşısında duyduğu yoğun nefreti haykırır. 

 Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Cahit Irgat’ın şiirlerinde işlediği savaş karşıtlığı ideolojik 
bir boyuttan ziyade insani bir boyutla ele alınır. Şairin savaş karşıtlığının altında insana verdiği değer 
ve insanlığın yüce olduğu fikri yatar. Irgat’ı 1940 Kuşağı şairlerinden ayıran en önemli özelliklerinden 
biri de şairin şiiri siyasi mücadelenin aracı olarak görmemesidir. Bu yönüyle de Irgat, şiirlerindeki 
savaş karşıtlığını imgelere dayalı lirik bir söyleyiş ile ortaya koyar. 
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Öz 

 
Çocuk edebiyatı, çocuk eğitiminde edebiyatın materyal olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan ve 

günden güne çerçevesini genişleten bir edebiyat koludur. Edebiyatın eğlenceli bir eğitim aracı olduğu öteden beri 
aydınların ve eğitimcilerin kabulüdür. Çocuk edebiyatı mahsulleri ile eğitimciler ve eğitimci yazarlar, çocukta 
görmek istedikleri davranış değişikliklerini edebi kurgu içine yerleştirdikleri rol modeller vasıtasıyla sağlamaya 
çalışırlar. Kurmaca içinde somut olarak bir takım yaşantıların şahidi olan çocuğun kendi yaşantısıyla ilgili 
olumlu, yeni algı ve tutumlar geliştirmesi amaçlanır. Töre, toplumun yapmayı alışkanlık haline getirdiği çok 
boyutlu, yazılı olmayan ancak kesin yaptırımları olan kurallar bütünüdür. Toplum içinde kabul görmenin en 
önemli şartı ise bu resmi olmayan kurallar bütününe riayetten geçmektedir. Toplumun özellikle eğitim ve gelir 
seviyesi düşük kesimlerinde daha katı kuralları olabilen töre olgusu, bu yönüyle fertlerin hayatlarında önemli bir 
rol sahibi olabilmektedir. On beş yıllık öğretmenlik tecrübesine de sahip bir eğitimci ve çağdaş Türk çocuk ve 
gençlik edebiyatı sahasındaki yetkin isimlerden biri olan Gülten Dayıoğlu’nun bütün eserleri de bu amaca hizmet 
etmektedir. Yazarın bu çalışmada ele alınacak olan Ben Büyüyünce adlı romanında, sosyolojik bir realite olan 
töre olgusunun bir çocuğun hayatına yansımaları değerlendirilecektir. 

Bu çalışmada töre olgusunu yaşamına sindirmiş bir aile ve çevresinin konu edildiği Ben Büyüyünce 
romanından hareketle töre kavramının çocuk dünyasına ve toplum geleceğine olası etkileri üzerinde durulacaktır.   

    Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, töre, toplumsal yapı, kan davası, modern yaşam,  
Abstract 

Children's literature is a branch of literature which is the result of the use of literature as a material in 
children’s education and which expands its frame day by day. By intellectuals and educators, it has been long 
accepted that the literature has been an enjoyable educational tool.  

The educators and educator authors try to achieve behavioral changes on the children’s behaviors that 
they want to see, by the literal works of the children’s literature and role models which are entrenched in the 
literal fiction.  

It is aimed to develop positive, new perceptions and attitudes towards the life of the child who witnesses a 
certain experiences in the fiction. All the works of Gülten Dayıoğlu, who is an educator with fifteen years of 
teaching experience and one of the competent names in the field of Contemporary Turkish Children and Youth 
Literature serve this purpose as well. In her novel “Ben Büyüyünce” (I Grow Up), which will be dealt with in 
this study, the reflections of the custom as a sociological reality to a child's life are evaluated. The custom is a 
multidimensional, non-written, but strictly sanctioned rule that society regards it as habit. The most important 
condition in order to obtain acceptance in the society is respecting these unofficial rules. Especially, in segments 
of the society which have lower education and income level, there can be more strict rules in the context of the 
custom. With this feature, the custom can has a significant role in the lives of the individuals. 

In this study, it will be concentrated on the possible effects of the custom on the children's world and the 
future of the society, within the novel "Ben Büyüyünce" (I Grow Up) in which the family and its surroundings 
who internalize the custom phenomenon in their lives.  

Keywords: Children's Literature, custom, social structure, blood feud, modern life, ı grow up 
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1. Giriş 

Çocuk edebiyatı, çocukların gelişim seviyelerine, ilgi-algıvedikkat seviyelerine uygun; çocuk 
yaşantısının gerçekçiliğini yansıtabilen; çocukta okuma şevki ve hevesi uyandırmanın yanı sıra 
beklenen davranış değişikliklerini de gerçekleştirme özelliğine sahip edebi eserlerin tamamının 
oluşturduğu bir edebiyat alanıdır. 

Ulusların devamlılığı ancak genç kuşakların varlığı ile mümkündür. Bu bakımdan bugün ülke 
hazinelerinin en önemli payı genç neslin eğitimine ayrılmaktadır. Zira iyi yetişmiş bir nesil ulusun 
topyekûn kalkınması için önemli bir avantaj konumundadır. Bu yüzden artık dünyanın her yerinde her 
bir ferdin çok küçük yaşlardan itibaren en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için ciddi çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu faaliyetlerden elbette en önemlisi çok küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya 
çalışılan okuma alışkanlığıdır. Okuma alışkanlığı kazanmış kişi, öğrenmeye açık, sorgulayan ve 
eleştiren birey olma yolunda ilk adımlarını da atmaya başlar. Çocuklara okuma alışkanlığı ise ilk 
etapta çocuk edebiyatı ürünleri ile sağlanmaktadır. Hayatı büyük oranda oyun olarak algılayan çocuk 
dimağına, öğretici metinler ile seslenmek mümkün olmayacaktır.Bundan dolayı onları eğlendiren ve 
eğiticilik vasfını satırların arasına gizleyen metinler daha çok dikkatlerini çekecektir. “Doğrudan 
doğruya eğitmek olmasa da çocuğun dil becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini 
geliştirmek çocuk edebiyatının amaçları arasındadır.” (Şimşek,2014:15). Bu bakımdan çocuk 
edebiyatı sahasının sınırlarını iyi çizmek icap etmektedir. “Çocuk edebiyatı, çocuklar için yazılmış 
eserler veya çocukça yazılmış, çocuk ruhunu taşıyan eserlerin oluşturduğu edebiyattır.” (Bilkan, 2005: 
7) şeklinde bir tanımlama, en genel anlamda doğruysa da çocuk kavramı, kendi içinde de gelişimsel 
farklılıklardan kaynaklanan dönemlere ayrılmaktadır.Bu bakımdan bu edebiyatın, hangi yaş arası 
çocuklara hitap edeceği konusu tartışılmalıdır. Cemil Meriç (2013: 376), çocuklar için yazılmış bütün 
eserleri çocuk edebiyatı sahası içinde ele alır ancak bu sefer bu edebiyata bir sınır çizmenin, 
mahiyetini belirlemenin zorluğundan bahseder. Çünkü “çocuklar büyükler için yazılan eserleri de 
okur. Yaşla baş arasında kesin bir münasebet kurmak mümkün değil”dir; kaldı ki bunu psikoloji 
bilimi bile henüz tam aydınlatabilmiş değildir. Dahası gelişimsel farklılıkları belirleyen psikolojinin 
genel geçer kanunlarının yanı sıra, bireyin yetiştiği sosyal çevre, dil ve kültür de bu konuda 
belirleyicidir. Yaşar Kemal, çocuk edebiyatı kavramının bir koşullanmışlık sonucu ortaya çıktığını 
düşünmektedir. Çocukları küçümseyen, çocuk sayan bir anlayışın ürünü olduğunu öne sürmektedir. 
Bu durumu kendi yetiştiği ortamdan hareketle açıklamaktadır: “Çocuk edebiyatı diye bir şey yoktur 
halkta. Yedi ile on yaş arasında, bütün Karacaoğlanı, Dadaloğlunu bilirdik biz köy çocukları. 
Masalları büyükler de dinlerdi. … halkta çocuk küçümsenen bir şey değil. Anadolu köyünde çocuklar, 
yürüdüğü günden bu yana işe koşulur. …. Gücünün yettiğini yaptığı sürece doğal yetişiyor.” (Kemal, 
2016: 21). Bu açıdan bakıldığında çocuk edebiyatını, edebiyatın diğer türlerinden kesin çizgilerle 
ayırmak da pek mümkün görünmemektedir. Büyükler için yazılmış pek çok eserin aynı zamanda 
çocukların dünyasına da seslendiği bilinmektedir. Türk ve Dünya edebiyatında büyükler için yazıldığı 
halde sonraları çocuk edebiyatı ürünü olarak kabul gören ya da tam tersine çocuklar için yazıldığı 
halde çocuk edebiyatı ürünü sayılamamış eserler mevcuttur. (Yalçın ve Aytaş, 2008: 18). 

Çocukluğun her dönemine hitap edebilen edebi eserler olmakla birlikte, genel olarak 2-14 yaş 
arası çocukların ruh ve duygu dünyalarına seslenebilen her türlü yazın malzemesi çocuk edebiyatı 
sahasında değerlendirilmektedir.  

Bugünün bilim adamları, öğretmenleri, doktorları, siyasetçileri ve hatta katiller, zorbalar, 
terörizmi yayanlar ve destekleyenlerin hepsi bir zamanlar çocuktu. John Locke’nin 
“TabulaRasa”olarak adlandırdığı ve boş bir levhaya benzettiği bu zihinler bir takım yaşantılar, 
telkinler ve deneyimler sonrasında şekillenmekte ve toplum nezdinde iyi ya da kötü, faydalı ya da 
zararlı bireylere dönüşmektedir. Bu bakımdan bireyin zihin, duygu ve ruh dünyasının şekillendiği bu 
kritik dönemlerde ebeveynin ve eğitimcilerin yönlendirmeleri oldukça önemlidir. Çocuk zihni, 
dünyayı oyun ve eğlenceden ibaret algıladığından bu yöntem hem eğlendirici, hem öğretici olmalıdır. 
Bu yolların en etkilisi isekitapokuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bu alışkanlık okul öncesi dönemde 
görsel ve dilsel algının uyarılmasına hizmet edecek uyaranların çocuğun yaşantısına katılabilmesi ile; 
okul çağından itibaren ise simgesel dil materyalinin çocuğun hayatında anlamlı ve düzenli bir yer 
edinebilmesi ile mümkün olur. (Sever, 2013: 21)Modern çağın yenilikleri insanlığı artık daha hızlı 
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çocuklara hitap edeceği konusu tartışılmalıdır. Cemil Meriç (2013: 376), çocuklar için yazılmış bütün 
eserleri çocuk edebiyatı sahası içinde ele alır ancak bu sefer bu edebiyata bir sınır çizmenin, 
mahiyetini belirlemenin zorluğundan bahseder. Çünkü “çocuklar büyükler için yazılan eserleri de 
okur. Yaşla baş arasında kesin bir münasebet kurmak mümkün değil”dir; kaldı ki bunu psikoloji 
bilimi bile henüz tam aydınlatabilmiş değildir. Dahası gelişimsel farklılıkları belirleyen psikolojinin 
genel geçer kanunlarının yanı sıra, bireyin yetiştiği sosyal çevre, dil ve kültür de bu konuda 
belirleyicidir. Yaşar Kemal, çocuk edebiyatı kavramının bir koşullanmışlık sonucu ortaya çıktığını 
düşünmektedir. Çocukları küçümseyen, çocuk sayan bir anlayışın ürünü olduğunu öne sürmektedir. 
Bu durumu kendi yetiştiği ortamdan hareketle açıklamaktadır: “Çocuk edebiyatı diye bir şey yoktur 
halkta. Yedi ile on yaş arasında, bütün Karacaoğlanı, Dadaloğlunu bilirdik biz köy çocukları. 
Masalları büyükler de dinlerdi. … halkta çocuk küçümsenen bir şey değil. Anadolu köyünde çocuklar, 
yürüdüğü günden bu yana işe koşulur. …. Gücünün yettiğini yaptığı sürece doğal yetişiyor.” (Kemal, 
2016: 21). Bu açıdan bakıldığında çocuk edebiyatını, edebiyatın diğer türlerinden kesin çizgilerle 
ayırmak da pek mümkün görünmemektedir. Büyükler için yazılmış pek çok eserin aynı zamanda 
çocukların dünyasına da seslendiği bilinmektedir. Türk ve Dünya edebiyatında büyükler için yazıldığı 
halde sonraları çocuk edebiyatı ürünü olarak kabul gören ya da tam tersine çocuklar için yazıldığı 
halde çocuk edebiyatı ürünü sayılamamış eserler mevcuttur. (Yalçın ve Aytaş, 2008: 18). 

Çocukluğun her dönemine hitap edebilen edebi eserler olmakla birlikte, genel olarak 2-14 yaş 
arası çocukların ruh ve duygu dünyalarına seslenebilen her türlü yazın malzemesi çocuk edebiyatı 
sahasında değerlendirilmektedir.  

Bugünün bilim adamları, öğretmenleri, doktorları, siyasetçileri ve hatta katiller, zorbalar, 
terörizmi yayanlar ve destekleyenlerin hepsi bir zamanlar çocuktu. John Locke’nin 
“TabulaRasa”olarak adlandırdığı ve boş bir levhaya benzettiği bu zihinler bir takım yaşantılar, 
telkinler ve deneyimler sonrasında şekillenmekte ve toplum nezdinde iyi ya da kötü, faydalı ya da 
zararlı bireylere dönüşmektedir. Bu bakımdan bireyin zihin, duygu ve ruh dünyasının şekillendiği bu 
kritik dönemlerde ebeveynin ve eğitimcilerin yönlendirmeleri oldukça önemlidir. Çocuk zihni, 
dünyayı oyun ve eğlenceden ibaret algıladığından bu yöntem hem eğlendirici, hem öğretici olmalıdır. 
Bu yolların en etkilisi isekitapokuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bu alışkanlık okul öncesi dönemde 
görsel ve dilsel algının uyarılmasına hizmet edecek uyaranların çocuğun yaşantısına katılabilmesi ile; 
okul çağından itibaren ise simgesel dil materyalinin çocuğun hayatında anlamlı ve düzenli bir yer 
edinebilmesi ile mümkün olur. (Sever, 2013: 21)Modern çağın yenilikleri insanlığı artık daha hızlı 

hareket etmeye zorlamaktadır. Artık insanoğlu ulaşmak istediği bilgiye yanı başındaki elektronik 
cihazlar vasıtası ile ulaşabilmekte, keşfedilen bir bilgi çok daha hızla bütün dünyaya 
duyurulabilmektedir. Bu durum modern çağın çocuklarının eğitimini de kimi zaman olumlu kimi 
zaman olumsuz etkilemektedir. Televizyon, modern dünyadaki serüvenine başladığı günden beri 
özellikle çocukların hayal ormanlarını birer birer ateşe vermektedir. Çocukların bilmesi ve hatta henüz 
bilmemesi gereken her şeyi klişeleştirilmiş somut görsellerle algılarına yükleyen bu teknoloji ile artık 
aynı yaştaki bütün bireylerin zihinleri aynı kalıplaşmış imgelerle düşünmeye başlamıştır. Ancak bu 
durum, modern çağ çocuklarının gelişimlerinin tamamen olumsuz etkilendiği anlamına gelmemelidir. 
Zira eski tarz eğitim sistemi bugünün çocuklarını tatmin etmemektedir. Onlar daha çok bilgiyi daha 
kısa zamanda ve daha kompleks düzeyde alabilecek durumdadırlar. “Dijital ebeveynleri sayesinde 
çocuklar da büyüklerinki kadar zengin bilgi sofralarına sahipler.” (Sevim, 2005: 205) 

Dünyanın geçirdiği değişiklik ve kaydettiği teknolojik ilerlemeler, insanoğlunun sosyal algısını 
da değiştirmiştir. Yeni teknolojilerin ürettiği yeni mal ve hizmetler, yeni ihtiyaçlar telkin ettirmektedir. 
Telkin edilen bu ihtiyaçları gidererek daha rahat ve lüks yaşama peşine düşen insanlar daha fazla 
çalışmak zorunda kalmıştır. Bu durum, neredeyse tamamının koşuşturma ve amansız bir rekabet içinde 
geçtiği bir yaşam biçimini gerektirmektedir. Bu yaşam biçiminde ebeveynler çocuk eğitiminin de 
tamamen maddi imkânlar ve teknoloji ile gerçekleşebileceği yanılgısına düşmektedirler. Geleneksel 
toplumsal yaşam biçiminden habersizbüyüyen çocuklar, hem dünyaya hâkim olan kültürün malzemesi 
ile beslenmekte hem de maddi tatminsizlikle hasta bir kuşağın oluşmasınayol açmaktadır. Öte taraftan 
modern hayata direnen ve geleneksel toplum yapısını ısrarla yürütmeye çalışan bir kesimden söz 
etmek de mümkündür. Toplumun bu kesiminin yaşadığı en büyük sorun ise modern yaşam düzeninin 
telkin ettiği renkli dünyanın büyüsüne kapılan çocuklarıyla yaşadıkları çatışmadır. Aile bu krizi 
bilinçli yönetemediğinde ise milli manevi değer yargılarından uzaklaşarak, bilinçsiz yaşayan ve 
toplumsal dejenerasyona neden olan bir nesil yetişmektedir.  

Modern toplum yapısına direnç gösteren toplulukların sarıldıkları en önemli dayanak, töre 
kavramıdır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde, bu kavram: “1. Bir toplulukta benimsenmiş, 
yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa 
alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet. 2. Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap” 
(Türkçe Sözlük, 2011: 2377) olarak tanımlanmaktadır. Tanımdaki ortaklaşa alışkanlıklar kavramından 
da anlaşılacağı üzere, töre kavramının benimsendiği toplumlar,daha çok tarım toplumlarıdır. Töre 
kavramı daha çok dinsel öğreti, emir ve yasaklardan beslenmekte, çoğu zaman mantık çerçevesi 
sorgulanmadan koşulsuz kabul görmektedir. Oysa daha çok sanayi toplumları ve şehir kültürü yaşayan 
insanların benimsediği resmi kurallar ve yasaların akılcılığı mutlaka sorgulanır. Toplumun bir ferdi 
olarak toplumun yaşamından birebir etkilenen yazarlar eserlerinde toplumu değişik boyutlarıyla ele 
alırlar. Türk edebiyatında ele alınan en önemli toplumsal olgulardan biri de her bakış açısının farklı 
yaklaşım sergilediği töre olgusudur. Töre kavramı her ne kadar günümüzde olumsuz bilinçaltı 
çağrışımı ile imgelerde menfi bir kavram gibi yansısa da bu kavramın toplumdaki birleştirici, 
bütünleyici ve düzenleyici rolü de yadsınamaz.  

Gülten Dayıoğlu (1935), çocuk ve gençlik edebiyatı kategorisinde değerlendirilebilecek onlarca 
esere imza atmış önemli bir isimdir.Türk edebiyatında gerçek anlamda çocuk odaklı eserlerin 
bulunmadığı ve bu alanda önemli bir boşluğun olduğu yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Kırk yılı aşkın 
bir süredir de çocuk okur kitlesini hedefe alan eserler yayımlamıştır. (Ateş, 2005: 417) 

Dayıoğlu, romanlarının kurgusunu fantastik masalsı bir söylem yerine, daha gerçekçi ve 
toplumsal yaşam manzaraları halinde oluşturmaktadır. Bunu yaparken çocuk dimağının masumiyetini 
de bozmaması Dayıoğlu’nu bu konuda başarılı isimlerden biri haline getirmiştir. Dayıoğlu’nun aynı 
zamanda öğretmen oluşu, çocukların gelişimsel ve psikolojik olarak geçirdikleri süreçleri hakkında 
hem teorik hem uygulamalı olarak bilgi ve deneyim sahibi olduğunun açık göstergesidir. Bu durum 
pek tabii ki eserlerinin kurgusuna yansımaktadır.   

Gülten Dayıoğlu’nun çalışmamıza da konu olan eseri Ben Büyüyünce toplumsal yapının 
oldukça iyi gözlemlenerek yansıtıldığı bir romandır. Toplumun alt kesimin inançları, inanışları roman 
kurgusuna oldukça gerçekçi ve samimi bir şekilde yerleştirilmiştir. Toplumun bu kesimin yaşayışında 
önemli ve belirleyici bir role sahip olan töre kavramı ise tüm canlılığı ile yaşatılmaktadır. Roman 
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modern ve geleneksel toplum yapısının kıyasını vermesi açısından da önemlidir. Romanın en çok da 
bu kıyası vermesi üzerinde durulacaktır. Her iki toplum düzenine de ayak uydurmak zorunda kalan bir 
çocuğun yaşadığı ikilemler, her iki düzenin iyi ve kötü taraflarının bir çocuğun yaşamı üzerinden 
aktarılmış olması bu çalışmanın ana düzlemini oluşturmaktadır.    

Gülten Dayıoğlu’nun yoğunlukla töre olgusunu işlediği Ben Büyüyünce(Dayıoğlu, 2006) 
romanında olay örgüsü kısaca şöyledir: Roman, köyde “Sınıkçılar” lakabı ile bilinen Nalbant Nuri ve 
ailesinin erkek torun haberi alması ile başlar. Sınıkçılar, köydeki “Ayıngacılar” lakaplı aile ile kan 
davalıdır. Bu aileden biri yıllar önce Sınıkçıların oğlunu öldürmüştür. Bu yüzden yeni doğan Erek 
bebeğin, babaannesi Meryem kadının gözündeki tek misyonu ailenin öcünü almaktır.  Meryem Kadın 
her fırsatta ailenin diğer fertleri tarafından unutulmak, bitirilmek istenen kan davasını hatırlatıp 
kışkırtmaktadır. Sınıkçıların iki oğlundan biri ve Erek’in de babası olan Mehmet, bu kan davasının 
olası sonuçlarını tahminle eşi, oğlu ve Küçük kardeşi İsmail ile birlikte Almanya’ya gitmenin yollarını 
araştırmaktadır. Bu arada Ayıngacıların, İsmail’in yaşlarındaki oğlu, İdris bir motosiklet almıştır. 
Köyde dolaşıp hava atmaktadır. Bu durum yaşı daha genç olan İsmail’i kıskandırmaktadır. Meryem 
kadın bu durumu kan davası için fırsata çevirmeye çalışır. Meryem Kadın,bu motosikletin alınması 
için Ayıngacıların sattığı kavakların yarısının da Sınıkçıların olduğunu iddia ederek İsmail’i kışkırtır. 
İsmail bir plan yaparak İdris’e tuzak kurar. Dayısının atlı arabası ile İdris’in motorunun önüne 
çıkar.Uçuruma yuvarlanan motordaki İdris ve Amcaoğlu Ömer’in ölümüne sebep olur. Ancak işler 
planladığı gibi gitmez ve kendisi de yakalanarak hapsedilir. Artık Sınıkçılar, Ayıngacıların öcünden 
korkmaktadır. Bu yüzden apar topar darmadağın olurlar. Mehmet eşini alarak Almanya’ya gider, 
amacı Erek’i de en kısa zamanda yanlarına alabilmektir. Dede, nine ve Erek, ise İstanbul’da zorlu bir 
hayatı yaşamaya başlarlar. Erek hem okula devam eder hem de yaz tatillerinde çalışır. Okulda tanıştığı 
Ertuğ ile dost olur ve evlerine gider. Ertuğ’un babası çocuk doktoru Binbaşı Bayram’dır. Aslında 
Ayıngacıların yıllar önce kan davasından kaçarak okuyan oğlu olan doktor, Erek’in konuşmalarından 
kanlılarının torunu olduğunu anlar. Her ne kadar önceleri tedirgin olsa da doktor, Erek’in kan 
davasından bihaber ve insan öldürmeye karşı olan tutumunu görünce rahatlar. Bu arada İsmail, 
hapisten yazdığı mektupta Sınıkçıların öç almak derdinde olduğundan ve Erek için endişelendiğinden 
bahseder. Roman, yaz tatilinde markette eşya taşıyarak harçlığını çıkarmaya çalışan Erek’in bir 
müşterinin eşyasını evine taşırken, tam olarak kimin (Erek’in mi Müşterinin mi) düşmanları olduğu 
anlaşılmayan kişilerce öldürülmesi ile son bulur.   

2. Geleneğin, Törenin ve Yaygın İnanışların Romana Yansımaları 

Roman geleneksel yaşam ekseninde kurgulanmıştır. Bu yaşamın olumlu ve olumsuz bütün 
yanlarını çeşitli bakış açılarıyla okuyucuya sunar. Kırsal mahallerde yaşam sürmeye çalışan insan 
toplulukları her türlü fiziksel hadiseyi doğa ile açıklamaya çalışır. Bu durum daha sonra bu 
açıklamaların süreç içinde çoğu zaman mantıkla ilintisiz inanışlara dönüşmesine yol açar. Biz roman 
boyunca kırsal yaşamı benimsemiş bir ailenin bu tür inanışlarına şahit oluruz.Bu inanışlara ve törelere 
dayalı yaşantıyı okuyucuya daha iyi sezdirmek amacıyla yazar romanınilerleyen bölümlerinde bu 
aileyi modern yaşamın içinde gösterir.  

Romanın ilk sayfalarında karşımıza ardı ardınca doğum ile ilgili gelenekler çıkmaktadır.  
Anadolu’nun pek çok yerinde yaygın bir inanış olarak bugün de süregelen “albasması” inanışı burada 
ele alınmaktadır. “Belki de babanı al basayazdı. Şeytan, lohusanın çevresinde kırk gün dolanırmış.” 
(Dayıoğlu, 2006: 13)  Bu tür inanışların çoğu zaman mantıklı ya da bilimsel bir açıklaması yoktur. 
Bunlar ya merak edilmez, edilmesi uygun görülmez ya da bazen mantıkla, büyüklerden öğrenildiği 
biçimde açıklanmaya çalışılır. Genç kuşaktan olan gelinin bu merakını da kayınvalidesi bu şekilde 
gidermektedir: “ (Şeytan), Yeni doğan insan yavrusunu kıskandığı için besbelli. Doğana ve doğurana 
kötülük etmek için fırsat kollarmış. Öyle derler büyüklerimiz.” (Dayıoğlu, 2006: 13)Romanda yeni 
doğan ile ilgili; günlerce lohusa şerbeti kaynatılır, lohusa yatağı ve beşik donatılır ve bunları yaparken 
sandık ters getirilir, gibi daha bir dizi gelenekten bahsedilir. 

Romanda bahsedilen bir diğer geleneksel ritüel diş buğdayıdır. Anadolu’da yaygın olarak 
bilinen bir gelenek olan diş buğdayı için anlatıcı laf arasında “ne zaman başladığı, neden süregeldiği 
bilinmeyen adet” betimlemesini kullanarak adetlerin çıkış noktasının ve çoğu kere mantıklı 
açıklamasının olmadığını vurgular.  Anlatıcı, bu ritüelle birlikte roman kahramanının geleceği 
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modern ve geleneksel toplum yapısının kıyasını vermesi açısından da önemlidir. Romanın en çok da 
bu kıyası vermesi üzerinde durulacaktır. Her iki toplum düzenine de ayak uydurmak zorunda kalan bir 
çocuğun yaşadığı ikilemler, her iki düzenin iyi ve kötü taraflarının bir çocuğun yaşamı üzerinden 
aktarılmış olması bu çalışmanın ana düzlemini oluşturmaktadır.    

Gülten Dayıoğlu’nun yoğunlukla töre olgusunu işlediği Ben Büyüyünce(Dayıoğlu, 2006) 
romanında olay örgüsü kısaca şöyledir: Roman, köyde “Sınıkçılar” lakabı ile bilinen Nalbant Nuri ve 
ailesinin erkek torun haberi alması ile başlar. Sınıkçılar, köydeki “Ayıngacılar” lakaplı aile ile kan 
davalıdır. Bu aileden biri yıllar önce Sınıkçıların oğlunu öldürmüştür. Bu yüzden yeni doğan Erek 
bebeğin, babaannesi Meryem kadının gözündeki tek misyonu ailenin öcünü almaktır.  Meryem Kadın 
her fırsatta ailenin diğer fertleri tarafından unutulmak, bitirilmek istenen kan davasını hatırlatıp 
kışkırtmaktadır. Sınıkçıların iki oğlundan biri ve Erek’in de babası olan Mehmet, bu kan davasının 
olası sonuçlarını tahminle eşi, oğlu ve Küçük kardeşi İsmail ile birlikte Almanya’ya gitmenin yollarını 
araştırmaktadır. Bu arada Ayıngacıların, İsmail’in yaşlarındaki oğlu, İdris bir motosiklet almıştır. 
Köyde dolaşıp hava atmaktadır. Bu durum yaşı daha genç olan İsmail’i kıskandırmaktadır. Meryem 
kadın bu durumu kan davası için fırsata çevirmeye çalışır. Meryem Kadın,bu motosikletin alınması 
için Ayıngacıların sattığı kavakların yarısının da Sınıkçıların olduğunu iddia ederek İsmail’i kışkırtır. 
İsmail bir plan yaparak İdris’e tuzak kurar. Dayısının atlı arabası ile İdris’in motorunun önüne 
çıkar.Uçuruma yuvarlanan motordaki İdris ve Amcaoğlu Ömer’in ölümüne sebep olur. Ancak işler 
planladığı gibi gitmez ve kendisi de yakalanarak hapsedilir. Artık Sınıkçılar, Ayıngacıların öcünden 
korkmaktadır. Bu yüzden apar topar darmadağın olurlar. Mehmet eşini alarak Almanya’ya gider, 
amacı Erek’i de en kısa zamanda yanlarına alabilmektir. Dede, nine ve Erek, ise İstanbul’da zorlu bir 
hayatı yaşamaya başlarlar. Erek hem okula devam eder hem de yaz tatillerinde çalışır. Okulda tanıştığı 
Ertuğ ile dost olur ve evlerine gider. Ertuğ’un babası çocuk doktoru Binbaşı Bayram’dır. Aslında 
Ayıngacıların yıllar önce kan davasından kaçarak okuyan oğlu olan doktor, Erek’in konuşmalarından 
kanlılarının torunu olduğunu anlar. Her ne kadar önceleri tedirgin olsa da doktor, Erek’in kan 
davasından bihaber ve insan öldürmeye karşı olan tutumunu görünce rahatlar. Bu arada İsmail, 
hapisten yazdığı mektupta Sınıkçıların öç almak derdinde olduğundan ve Erek için endişelendiğinden 
bahseder. Roman, yaz tatilinde markette eşya taşıyarak harçlığını çıkarmaya çalışan Erek’in bir 
müşterinin eşyasını evine taşırken, tam olarak kimin (Erek’in mi Müşterinin mi) düşmanları olduğu 
anlaşılmayan kişilerce öldürülmesi ile son bulur.   

2. Geleneğin, Törenin ve Yaygın İnanışların Romana Yansımaları 

Roman geleneksel yaşam ekseninde kurgulanmıştır. Bu yaşamın olumlu ve olumsuz bütün 
yanlarını çeşitli bakış açılarıyla okuyucuya sunar. Kırsal mahallerde yaşam sürmeye çalışan insan 
toplulukları her türlü fiziksel hadiseyi doğa ile açıklamaya çalışır. Bu durum daha sonra bu 
açıklamaların süreç içinde çoğu zaman mantıkla ilintisiz inanışlara dönüşmesine yol açar. Biz roman 
boyunca kırsal yaşamı benimsemiş bir ailenin bu tür inanışlarına şahit oluruz.Bu inanışlara ve törelere 
dayalı yaşantıyı okuyucuya daha iyi sezdirmek amacıyla yazar romanınilerleyen bölümlerinde bu 
aileyi modern yaşamın içinde gösterir.  

Romanın ilk sayfalarında karşımıza ardı ardınca doğum ile ilgili gelenekler çıkmaktadır.  
Anadolu’nun pek çok yerinde yaygın bir inanış olarak bugün de süregelen “albasması” inanışı burada 
ele alınmaktadır. “Belki de babanı al basayazdı. Şeytan, lohusanın çevresinde kırk gün dolanırmış.” 
(Dayıoğlu, 2006: 13)  Bu tür inanışların çoğu zaman mantıklı ya da bilimsel bir açıklaması yoktur. 
Bunlar ya merak edilmez, edilmesi uygun görülmez ya da bazen mantıkla, büyüklerden öğrenildiği 
biçimde açıklanmaya çalışılır. Genç kuşaktan olan gelinin bu merakını da kayınvalidesi bu şekilde 
gidermektedir: “ (Şeytan), Yeni doğan insan yavrusunu kıskandığı için besbelli. Doğana ve doğurana 
kötülük etmek için fırsat kollarmış. Öyle derler büyüklerimiz.” (Dayıoğlu, 2006: 13)Romanda yeni 
doğan ile ilgili; günlerce lohusa şerbeti kaynatılır, lohusa yatağı ve beşik donatılır ve bunları yaparken 
sandık ters getirilir, gibi daha bir dizi gelenekten bahsedilir. 

Romanda bahsedilen bir diğer geleneksel ritüel diş buğdayıdır. Anadolu’da yaygın olarak 
bilinen bir gelenek olan diş buğdayı için anlatıcı laf arasında “ne zaman başladığı, neden süregeldiği 
bilinmeyen adet” betimlemesini kullanarak adetlerin çıkış noktasının ve çoğu kere mantıklı 
açıklamasının olmadığını vurgular.  Anlatıcı, bu ritüelle birlikte roman kahramanının geleceği 

hakkında da tahmin yürütmemizi sağlar. Romanın sonu hakkında ipuçları da vermektedir. Şöyle ki, diş 
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öğrenilir. Geleneğe bağlılığın toplumu güçlendirdiğini romanda satır aralarında vurgulayan anlatıcının 
geleneksel bakışın bazen geri kafalılıkla yanlışa neden olduğunu yadsımadığını da görülür.  Bununla 
birlikte bu kısımda dikkate değer bir ayrıntı da geleneksel yaşam tarzını daha çok orta ve daha düşük 
halli ailelerin benimsemesinin bir nedeninin de maddi imkânsızlıklar olduğu vurgusudur. Çünkü 
buradaki aile de şehirdeki doktora çocuğu götürmek içim maddi imkânları oldukça zorlar hatta yardım 
almak zorunda kalır.  

Romanın şehirde geçen ikinci kısmında geleneksel yaşam biçiminin modern hayat karşısındaki 
zor sınavı gözler önüne serilir. Doğup büyüdükleri topraklarda geleneksel kuralları kendinden emin bir 
şekilde savunan ve uygulayan aile büyüklerinin şehirde yaşamaya başladıktan sonra oranın kurallarını 
benimsedikleri görülür. Bu durum, ailenin geleneksel mesleğinin roman boyunca icra edilip 
edilemeyişinde de kendisini gösterir. Köyde yaşarken, Nalbant Nuri, ailenin geleneksel mesleği olan 
sınıkçılık yapmaktadır. Her ne kadar değişen toplum yapısı ile eskisi gibi çok iş yapamasa da köyde 
sınıkçı olarak bilinmektedir. Ancak şehre geldikten sonra nalbantlığı da sınıkçılığı da bırakmış şehirde 
köyden göçenlerin yaptığı işleri yapmaktadırlar.  

3. Roman Kişilerinin Geleneksel Yaşama ve Töreye Karşı Tutumları 

Romanda göze çarpan en önemli ayrıntılardan biri de geleneği yaşatmada kadının rolüdür. 
Ataerkil ve geleneksel yaşam süren toplumlarda karar mercii ve hâkim olan erkeklerdir. Ancak 
geleneğin nesilden nesile aktarılarak yaşatılmasını sağlayan kadındır. Bu da aslında kuşakların hayata 
bakışlarını belirleyenin erkek değil kadın olduğu gerçeğini doğrular. Bu konuda en dikkate değer 
karakter Erek’in babaannesi Sultan Kadındır. Sultan Kadın, roman boyunca Ayıngacılarla olan kan 
davasına kurban giden oğlu Kerim’in intikamını alma isteği ile yanıp tutuşur. Bu bakımdan ilk torunu 
olan Erek’in erkek olarak dünyaya gelmesine çok sevinir. Sultan Kadın, romanda geleneğin temsilcisi 
ve aktarıcısı olarak çok fazla ön plana çıkarılır. Hal ve davranışların geleneğe uygun olması onu 
gururlandırır. Ama söz konusu kan davası ise, geleneği de çiğneyebilir: “Bebeği kucağıma 
verdiklerinde öyle bir sevindim, öyle bir gönendim ki! Kundağı öpüp başıma koyasım geldi. Kolay mı? 
Oğlancık, koskoca Sınıkçıların soyunu sürdürecek! Kabıma sığamadım. Gayrı tutmayın beni. Geleneği 
meleneği çiğneyip babasıyla dedesine kendim muştulayacağım torunumun doğumunu’ dedim de 
fırladım çıktım. Kız doğsa gelmezdim ya!” (Dayıoğlu, 2006: 9). Bu bebek herkes için ayrı anlam ifade 
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eder. Ancak yalnızca Sultan Kadın için intikam aracıdır. Bu yüzden adını da öldürülen oğlunun adı 
olan Kerim koymak ister, ancak eşinin karşı durmasıyla ses edemez.  

Sultan Kadın, her ne kadar baskın bir karakter ise de erkeğinkarşı çıkması ile geri adım atmak 
da geleneğin gereği olduğu için itaat etmeyi de bilir. Ama hiçbir zaman Nalbant Nuri’nin kan davası 
konusundaki görüşüne katılmaz ve bu konuda onu ve oğullarını sürekli aşağılayarak tahrik eder: “Ah, 
ah!.. Erkek olsam, bir gün durmam. Topunu kurşunlarım Ayıngacı soyunun. Başımdakiler adam değil 
ki! Oğullarım, Mehmet’le İsmail ödlek çıktılar. Babalarına çemişler. Nalbant Nuri de yüreksizin 
tabansızın biri… Aha, tek umudum bu bebede! Büyüyünce o alacak amcasının öcünü. Kesinkes 
alacak.” (Dayıoğlu, 2006: 14).   

Sultan Kadın evde intikam konusunda herkesin mukavemetine rağmen ısrarını sürdürür. Erek’e 
her fırsatta ninnilerle, türkülerle bu telkinde bulunur. Aslında bu telkinin amacı ev ahalisini de bu 
intikam düşüncesine hazırlamaktır. Erek bebek her ne kadar ona her seferinde oğlunun acısını 
hatırlatıyorsa da Ayıngacıların ortak kavakları kesmiş olmaları Sultan Kadını iyice alevlendirir. 
Yarısının kendilerinin olduğuna inandığı kavakların parası ile Ayıngacılarınon sekiz yaşındaki oğlu 
İdris’e yeni bir motosiklet alındığını da duyunca daha çok ilenir. Ama bu durumu fırsata çevirmeyi 
bilecek kadar da kurnaz bir kadındır. Küçük oğlu İsmail’in bu motosiklet olayına oldukça içerlediğini 
hisseder etmez onu böyle kışkırtmaya başlar ve amacına da ulaşır: “Nine, onun (İsmail) zayıf yanını 
yakalamıştı. İkide bir karşısına alıp İdris’e alınan motosiklette kendilerinin de hakları olduğunu 
söylüyor; (…)İsmail’in kanını iyice kabarttıktan sonra da ağabeyinin öcünü anımsatıyordu.” 
(Dayıoğlu, 2006: 41).  

Öç almak konusunda bu kadar sabit fikirli olan Sultan Kadın’ın İsmail’in hapse girmesiyle 
hatasının büyüklüğünü anlaması ve sonsuz bir pişmanlığa kapılması, anlatıcının vermek istediği ders 
açısından oldukça önemlidir. Çünkü intikam için de ağlayıp sızlanan nine bu sefer, hem idama 
mahkûm edilmesinden korktuğu oğlu ve Ayıngacıların intikam kurşununa hedef haline gelen torunu 
hem de büyük oğlu ve gelini için de endişelenmeye dövünmeye başlar: “Nine iki büklüm olarak 
hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir yandan da dizlerini dövüyor, saçlarını yoluyordu.”(Dayıoğlu, 
2006: 53). 

Sultan kadın, ailede çocuk büyütmek ev işleri ve başka her türlü gündelik sorunlarda 
göreneklerine, ebesinden ninesinden öğrendiklerine başvurur, fakat bunların sorgusuz sualsiz yerine 
getirilmesi konusunda da dayatır. Örnek olarak çocuğun her ağlamasında doktora gitmeyi uygun 
görmez ona göre bu onun gençliğinde zenginlere göredir, her ne kadar şimdi kaptıkaçtı (taşıtlar) varsa 
da, oda para demektir. Buradan çıkardığımız bir yargı da geleneğin hayatı maddi anlamda da 
kolaylaştırdığı yönündeki hâkim anlayıştır. Zenginlerin genellikle geleneksel yaşam tarzını 
benimsememesi belki biraz da bu yüzdendir.  

Geleneksel bir aile olan Sınıkçıların yaşamında büyük söz sahibi olan bir diğer aile büyüğü evin 
babası Nalbant Nuri’dir. Aslında tek söz sahibi olması gereken Nalbant Nuri eşine nisbetle daha az 
baskın ve ılımlı bir kişilik sergiler. Bu durumun başlıca sebebi alınamayan öçten dolayı eşinin 
uyguladığı ezici baskıdır. Anlatıcı, romanın daha ilk sayfalarından itibaren Nalbant Nuri’nin içindeki 
merhameti ve canlılara olan yaşatma arzusunu gösterir. Nallamaya çalıştığı atın huysuzlanmasına 
verdiği tepki onun ılımlı ve sevecen yaklaşımını çağrıştırır: “Nalbant Nuri, atın ayağını koy verdi. 
Yelesini sıvazlayarak sevecenlikle çıkıştı. Bak hele güzel kızım! Kocaman at oldun gayrı, taylığı 
toyluğu bir yana koy. Naldan ürkecek ne var? İyiliğin için yapıyoruz bunu. Hadi vazgeç 
huysuzluktan!” (Dayıoğlu, 2006: 7). 

Nalbant Nuri de ölen oğlunu çok özler. Erek bebeği o da kucağına aldığında aklına Kerim gelir 
ancak onun intikamını aldırmayı aklının ucundan bile geçirmez. Romandaki en güçlü çatışma nine ile 
Nalbant Nuri’nin bu konudaki karşıt fikrinden doğar. Bu bakımdan Sultan Kadının amacına 
ulaşmasının önündeki en önemli engel evin reisi olan Nalbant Nuri’dir. Eserde, Nalbant Nuri’nin 
birkaç kere baskın kişiliği de görülür. Bunların biri yeni doğan bebeğe isim verme konusundadır ki 
aile içindeki hiyerarşiyi göstermesi bakımından da önemlidir. “Nine, bebeğin Kerim diye ünlenmesini 
istiyordu. Nalbant Nuri, karısının bu isteğine karşı durdu. – oğlanın adını ben koyacağım. Hiç kimse 
karışmasın, diye çıkıştı. Mehmet ve Şerife Gelin de yavruları için bir ad düşünmüşlerdi ama 
kendilerine söz düşmedi.” (Dayıoğlu, 2006: 9). 
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ancak onun intikamını aldırmayı aklının ucundan bile geçirmez. Romandaki en güçlü çatışma nine ile 
Nalbant Nuri’nin bu konudaki karşıt fikrinden doğar. Bu bakımdan Sultan Kadının amacına 
ulaşmasının önündeki en önemli engel evin reisi olan Nalbant Nuri’dir. Eserde, Nalbant Nuri’nin 
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karışmasın, diye çıkıştı. Mehmet ve Şerife Gelin de yavruları için bir ad düşünmüşlerdi ama 
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Nalbant Nuri, en büyük travmasını oğlunun öldürülmesiyle yaşar. Bu bakımdan yeni doğan 
bebek sürekli oğlunun öldürüldüğü sahneyi hatırlatır. Onu sürekli korumak ister. Nalbant Nuri her 
fırsatta ölmek ve öldürmekten bahsedilmesine bunun kışkırtılmasına tepki gösterir. Her yeri geldiğinde 
ısrarla kan davasını sürdürmeyeceğini dile getirir: “Kaldır bu vurup öldürme sözünü. Kan davasını 
dedelerimiz sürdürdü ama oğullarımla ben sürdürmeyeceğiz. Kesip atacağız. Bu kuşakla son bulacak 
kan davası. Yetsin gayrı!” (Dayıoğlu, 2006: 27).Genellikle sakin bir insan olan Nalbant Nuri’nin, 
roman boyunca sadece bu kan davası meselesinde, sinirlendiği ve karısına çıkıştığı görülür. Sözünü 
dinlemeyip kan davasını kışkırtarak amacına ulaşan karısını azarlarken de öfkelidir: “Dede sert bir 
sesle payladı. – Oğlunu adam öldürmeye kışkırtırken bugünlere düşeceğimizi akıl etmemiş miydin?” 
(Dayıoğlu, 2006: 53).Daha sonra da her fırsatta pişmanlık içindeki karısına bu konuda çıkışır: “Hep 
senin yüzünden oldu bu işler. Evimiz yuvamız dağıldı. Ocağımız söndü. Köksüz ağaçlar gibi kalakaldık 
buralarda her soluk alışında öç almayı aşıladın çevrendekilere.” (Dayıoğlu, 2006: 58). 

Nalbant Nuri de karısı gibi geleneğin temsilcisidir. Mesleği de gelenekseldir. Dedelerinin 
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İstanbul’a taşındıktan sonra geleneğe dayalı hayatlarının birçok alanında olduğu gibi geleneksel 
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başlayan modern dünyada gelenekler hayatı şekillendirme vasıflarını yitirmektedirler. Özellikle büyük 
şehirlerde insanlar geçim kaygısı ile içe dönük ve bireysel bir yaşam sürmek zorunda kalmaktadırlar. 
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organları ile telkin edilen toplumsal kuralları benimsemektedir. Bu kuralların birçoğu ise, gençliğin 
mensubu olduğu milletin milli manevi değerlerine çoğu kere aykırıdır. Bu bakımdan dejenerasyona 
uğramış bir nesil yetişmesi kaçınılmazdır. Dayıoğlu, bu romanla geleneksel yaşamın yeni nesle nasıl 
aktarıldığını canlı bir manzara halinde gerçekçi çizgilerle ve objektif olarak okuyucusuna sunmaktadır. 
Bu durum okuyucuyu değişen teknolojik ve bilimsel gerçekler doğrultusunda değiştirilmesi, 
güncellenmesi gereken gelenekler konusunda da fikir sahibi yapmaktadır.  

Romanda gelenek olgusu olumlu ve olumsuz yönleri ile çıkar karşımıza, geleneğe bağlı yaşayan 
toplulukların hayatlarının aldığı düzen ve bu düzenin dışına çıktıklarında nasıl tespih taneleri gibi 
dağıldıkları görülür. Romandaki aile geleneksel Türk aile yapısına sahip orta halli, köylü bir ailedir. 
Toplum içinde ailenin konumu ve aile içindeki hiyerarşik düzen yazılı olmayan ve şifahen aktarılan 
kurallarla belirlenmiştir. Bu durum bireyin davranışlarının denetimini topluma verdiği için düzeni 
gerekli kılmaktadır. Romanda ailenin büyükleri kendilerinden sonraki kuşağı hayat konusunda 
tecrübeleri ile bilgilendirmekte ve hayatlarını kolaylaştırmaktadırlar.  

Romanda, zaman zaman geleneksel yaşamın toplumsal baskıyı da arkasına almaktan 
kaynaklanan bir yaptırım gücüyle yanlış olanı da dayattığı da gözlemlenir. Bu durum geleneksel 
toplumları “ne derler” odaklı bir yaşama da sürüklemektedir. Buna en çarpıcı örnek olarak 
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Dayıoğlu’nun kan davası mevzusunu işlenir. Toplumun eski, yanlış genel kabullerinden biri olan kan 
davası, şuurlu her insanın red edeceği bir anlayışın ürünü olmasına rağmen bugün de hala hatırı sayılır 
oranda savunucusu bulunan ve romanda da kaçınılmaz sonu doğuran, geleneksel bir olgudur. Zira 
ninenin de en büyük sıkıntısı, köy halkının onları korkak olarak değerlendirmesi endişesidir. Roman 
yazarı kan davasına taraftarlık ve karşıtlık çatışmasından vermek istediği temayı çıkarır. Zira kan 
davasını romanın başında ısrarla savunan nine, oğlu iki kişiyi öldürüp hapse düşünce pişmanlık 
yaşamaya başlar. Ve kan davasının yanlışlığını kabul eder. Üstelik bununla da kalmaz. Karşı tarafın 
intikamı korkusu da yaşayacakları her günü zehir eder.  

Romanda gelenek ve törenin bir başka boyutu da çıkmaktadır karşımıza o da geleneksel 
kuralların dini kural ve yasaklarla bağdaştırılmasıdır. Romanda ve hatta günlük hayatta da sık sık ayıp 
ve günah kavramlarının bir arada kullanılması bunun en çarpıcı örneğidir: “Kaynatalara duyurulur mu 
bu işler? Hem ayıp hem de günah olur.” (Dayıoğlu, 2006: 8).Ancak bir törenin yanlış olduğunu 
anlatmak için de yine dinin öğretilerinden destek almak gereklidir. Çünkü halk nazarında törenin 
üstünde görülen yalnız dini gerekçeler olabilir. Töreye karşı çıkabilecek bir diğer yaptırım gücü ise 
yasal yaptırımlar ve evrensel insani değerlerdir. Ancak toplum baskısı, romanda da olduğu gibi, bazen 
bu iki yaptırımı da görmezden gelmeyi göze alabilir. Bu durumu da anlatıcı, Nalbant Nuri’ye şöyle 
ifade ettirir: “Allah Sınıkçıları darmadağın edip ocağımızı söndürerek bizi cezalandırıyorsa, bir gün 
onlara (Ayıngacılar) da aynı cezayı verecektir. Buna inanıyorum. İnsanın canını almak onu yaratanın 
hakkıdır. İnsanın insanı öldürmesi Allah’a karşı gelmektir. Yasaları hiçe sayarak insanlığı ayaklar 
altına almaktır. Biz bu suçları işledik ama cezamızı bulduk.” (Dayıoğlu, 2006: 56). 

5. Romanda Töre ve Diğer Toplumsal Çarpıklıklarla İlgili Öğütlerin Çocuk Dünyasına 
Yansıtılış Biçimi 

Yıllarca çocuk yazını için önemli çalışmalara imza atan Dayıoğlu, çocukların toplum için 
sağlıklı bireyler olmalarında eğitimin önemini sürekli vurgular. Ancak çocuklar eğitilirken seçilecek 
yöntem ve tekniklerin onların yaşlarına algı seviyelerine uygun olması gerektiğine inanır. Bu 
bakımdan roman boyunca çocuklarda ortaya çıkarmak istediği davranış değişiklikleri için roman 
içinde iyi kötü tezadından ve çatışmalardan yararlanır.  

Yazarın romanda göze çarpan en önemli yaklaşımı masalsı ve romantik bir tavırdan uzak 
durmasıdır. Kişiler ve yaşantılar birebir hayatın içindendir. Masallarda olduğu gibi tamamen kötü veya 
tamamen iyi insanlar yoktur. Kötü olmadığı halde yanlış davranışının sonuçlarına katlanmak zorunda 
kalan insanlar vardır. Bu tavır çocuğu sosyal hayatın gerçeklerine hazırlama açısından oldukça doğru 
bir tavırdır.  

Çocuk gerçek bir hayat resmi içinde kendisi içinde doğru çıkarımlarda bulunabilir. Bununla 
birlikte anlatıcı, vermek istediği temaları yer yer kahramanlarına düşünce akışı biçiminde 
düşündürerek çocuğun da bu fikri paylaşmasını sağlar. Böylece araya girip öğüt vererek romanı ders 
kitabına dönüştürmektense roman kurgusuna yerleştirilmiş öğütleme çıkar karşımıza. Romanın ilk 
sayfalarında okuyucuyu konuya da hazırlamak adına Nalbant Nuri’yi insanlığın aklıyla neler 
yapabildiği fakat sonra yine aklıyla ürettiği silahlarla ortaya çıkardığı tüm güzellikleri yok ettiği 
üzerine düşündürür. (Dayıoğlu, 2006: 10-11).“İnsanlar gerçekten düşünebilen yaratıklar olsalardı, 
her şeyden önce birbirlerini severlerdi (…) Sevgi, düşüncesiyle filizlenip gelişen tüm silahları, tüm 
kötülükleri yok ederek düşünceye iyi yön verebilecek tek güç” sözleri ile düşünmeye devam eder 
Nalbant Nuri. Anlatıcı, yeni doğan bir bebeğin sevinci ile hemen bütün kahramanların aklına gelen 
kurşun, kan ve ölüm tezadı üzerinden çocukları bir çatışmanın içine sokarak düşünmeye ve yargıya 
varmaya zorlamaktadır. Romanın kaçınılmaz sona doğru yaklaşıldığını hissettiğimiz kısmında çocuk 
masumiyeti ile insanların hırsları ve kötülüklerinden habersiz olan Erek’i de kendisini bekleyen sona 
hazırlamak üzere yazar bir film üzerinden düşündürmektedir. Filmin konusu iki ilkel kabilenin bir 
geyik yüzünden başlayan kan davasıdır. Filmin sonunda her iki topluluk da yok olmaktadır. Romanın 
küçük bir özeti olarak sunulan bu küçük kurgu Erek’in bakış açısını yansıtabilmek için romana 
eklenmiş olmalıdır. Nitekim filmin sonunda Erek’in tepkisi ve bu konuda Erol’la konuşmaları da 
başka bir ders niteliği taşımaktadır. “Erek, ölenlere pek acınmıştı. Eve dönerken ağlamaklı bir sesle 
Erol’a sordu. – Filmdeki gibi olaylar olmuş mudur? (…) Ne diye öldürürler sanki? Örneğin, 
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kuralların dini kural ve yasaklarla bağdaştırılmasıdır. Romanda ve hatta günlük hayatta da sık sık ayıp 
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durmasıdır. Kişiler ve yaşantılar birebir hayatın içindendir. Masallarda olduğu gibi tamamen kötü veya 
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kalan insanlar vardır. Bu tavır çocuğu sosyal hayatın gerçeklerine hazırlama açısından oldukça doğru 
bir tavırdır.  

Çocuk gerçek bir hayat resmi içinde kendisi içinde doğru çıkarımlarda bulunabilir. Bununla 
birlikte anlatıcı, vermek istediği temaları yer yer kahramanlarına düşünce akışı biçiminde 
düşündürerek çocuğun da bu fikri paylaşmasını sağlar. Böylece araya girip öğüt vererek romanı ders 
kitabına dönüştürmektense roman kurgusuna yerleştirilmiş öğütleme çıkar karşımıza. Romanın ilk 
sayfalarında okuyucuyu konuya da hazırlamak adına Nalbant Nuri’yi insanlığın aklıyla neler 
yapabildiği fakat sonra yine aklıyla ürettiği silahlarla ortaya çıkardığı tüm güzellikleri yok ettiği 
üzerine düşündürür. (Dayıoğlu, 2006: 10-11).“İnsanlar gerçekten düşünebilen yaratıklar olsalardı, 
her şeyden önce birbirlerini severlerdi (…) Sevgi, düşüncesiyle filizlenip gelişen tüm silahları, tüm 
kötülükleri yok ederek düşünceye iyi yön verebilecek tek güç” sözleri ile düşünmeye devam eder 
Nalbant Nuri. Anlatıcı, yeni doğan bir bebeğin sevinci ile hemen bütün kahramanların aklına gelen 
kurşun, kan ve ölüm tezadı üzerinden çocukları bir çatışmanın içine sokarak düşünmeye ve yargıya 
varmaya zorlamaktadır. Romanın kaçınılmaz sona doğru yaklaşıldığını hissettiğimiz kısmında çocuk 
masumiyeti ile insanların hırsları ve kötülüklerinden habersiz olan Erek’i de kendisini bekleyen sona 
hazırlamak üzere yazar bir film üzerinden düşündürmektedir. Filmin konusu iki ilkel kabilenin bir 
geyik yüzünden başlayan kan davasıdır. Filmin sonunda her iki topluluk da yok olmaktadır. Romanın 
küçük bir özeti olarak sunulan bu küçük kurgu Erek’in bakış açısını yansıtabilmek için romana 
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filmdekiler! Bolluk içinde yaşayıp gidiyorlardı o güzelim adada. Hiç yüzünden birbirlerini yok ettiler.” 
(Dayıoğlu, 2006: 90). 

Yazar, kimi zaman çocuk masumiyeti ve insanın hırslarının acımasızlığı arasında kurduğu 
çağrışımsal ve sembolik çatışmalardan da mesajını verir. Buna bir örnek olarak İsmail’in İdris için 
kurduğu tuzağa İdris’in nasıl her şeyden habersiz, hatta insanca bir çaba peşinde hayaller kurarken 
yakalandığını resmetmektedir: “ (İsmail), içini kaplayan insanlık dışı kinin verdiği sabırsızlıkla, 
Ayıngacıların İdris’ini bekliyordu. İdris ise başka düşler başka coşkular peşindeydi. Son günlerde 
güvercin tutkusuna kapılmıştı.”(Dayıoğlu, 2006: 46). 

Anlatıcı, romanın başka bir yerinde okuyucusu olan çocukları romanın konusunun biraz da 
dışına çıkarak bir tehlike konusunda, yine kahramanları vasıtası ile uyarmaktadır. Hatta rol model 
olabilecek kahramanını bu alışkanlığından vazgeçirir. Bu konu çocukların oldukça severek okudukları 
çizgi romanlardır. “Babam çocuk doktorudur. Onun dediğine göre o kitaplardaki kargacık burgacık 
yazılar, resimler gözleri bozarmış. Hırsızlığı, zorbalığı, eşkıyalığı, adam öldürmeyi konu edindikleri 
için de okuyana o tür davranışları hoş gösterip benimsetirmiş. O kitaplarda bazı adamlar hem kolay 
hem de pek çok adam öldürüyorlar ya! Okuyucu çocuklar bu tür kişilerin serüvenlerini okuya okuya, 
adam öldürmenin doğal bir eylem olduğunu sanırlarmış (….) - Demek çok zararlıymış o kitaplar! Ben 
de okumayayım artık.” (Dayıoğlu, 2006: 97). Anlatıcı, sözü burada da insan öldürmeye getirip asıl 
konuya yeniden bağlayarak hem bağlamsal bütünlüğü korumayı hem de arada başka yanlış eğilimlere 
dikkat çekerek ufak öğütlemeler yapabilmeyi de başarır. 

6. Sonuç 

Ben Büyünce romanı, Anadolu’da yaşayan çocukların büyük bir çoğunluğunun içine doğduğu 
geleneksel yaşam modelini çeşitli yönleri ile ele almaktadır. Günümüzün, modern yaşam ve geleneksel 
yaşam çatışması, çocukların hayatını belirsizlikler ve çelişkiler içine düşürmektedir. Roman, bu 
problemin çözümü noktasında, her iki yaşam biçiminin olumlu olumsuz yönlerine ışık tutarak çocuk 
zihinlerin aydınlanmasını sağlar. Her iki yaşam profilini yakından müşahede eden bir ailenin gerçek 
yaşam manzaraları okuyucuya sunulur. Anlatıcının objektif yaklaşımı, muhatabının fantastik ve hayal 
ürünü kişiler ve yaşamlar üzerinde kafa yormaya çabalamadan gerçek kişiler ve olaylar üzerinden 
gerekli dersi almasını sağlar.  

Çocukları hedefe alan Ben Büyüyünce romanının en önemli eksikliği merkeze alınması gereken 
çocuk karakterin roman boyunca pasif durumda bırakılmasıdır. Her ne kadar olaylar çocuk kahraman 
olan Erek ekseninde geçse de; Erek sadece, büyüklerinin kendisi ve hatta ebeveyni için hazırladığı 
ortamlara seyirci olabilmektedir. Ataerkil aile düzenini aktaran roman kurgusu içinde ana ve atanın 
hâkim karakterler olması çoğu anlamda kaçınılmaz ise de çocuk karakterlerin pasif duruşu çocuk 
okuyucuyu kurgudan uzaklaştırabilecek bir hususiyettir.  

Sonuç olarak ülkemizde henüz ciddi bir disiplin halini alamamış ve bir literatüre sahip olma 
çalışmaları süren çocuk yazını içinde değerlendirebileceğimiz en önemli yazarlardan biri Gülten 
Dayıoğlu’dur. Ben Büyüyünce romanında yazarın geleneksel yaşantının ayrıntılarına dair bilgisi göze 
çarpmaktadır. Geleneksel yaşantının ayrıntıları ve törenin hayata yansımalarına dair kurguya 
yerleştirdiği manzaralar, okuyucuyu kurguya dâhil eder. Okurun kendi yaşantısına benzer hayatlar 
üzerinden verilen mesajlar hedefine ulaşır. Bu bakımdan çocuk edebiyatı bağlamında ve eğitsel 
maksatla kaleme alınan eser, amacına hizmet etme noktasında başarı sağlar.  
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Öz 
Sanat antik çağlardan günümüze kadar tartışma konusu olan bir kavramdır. Sanatın beş ana kolundan 

biri olan edebiyat tema olarak bazen sanatı ve sanatçıyı ele almıştır.  İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden 
olan James Joyce ile yine çağdaş İngiliz edebiyatının öne çıkan yazarlarından olan Kazuo İshiguro da 
romanlarında sanata ve sanatçıya yer vermişlerdir. Bu çalışmada ele alınacak romanlar İshiguro’nun Değişen 
Dünyada Bir Sanatçı ile Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi’dir. Bu iki romanda sanata ve 
sanatçıya yaklaşımla birlikte her iki romanın benzerliklerine ve farklılıklarına da değinilmiştir. Joyce’un 
sanatçısı genç StephenDedalus iken Ishiguro’nun sanatçısı emekliye ayrılmış olan yaşlı MasujiOno’dur. Farklı 
dünyaların sanatçıları olan bu iki karakterin hikâyelerinde dikkate değer benzerlikler ve farklılıklar vardır. Her 
iki karakter de benmerkezcidir. Her iki karakterin de belli çelişkiler yaşadığı görülür. Her iki karakterin belli 
değişim süreçlerinden geçtiği görülür. Her iki romanda da karakterlerin üstünde otorite sağlayan belli kavram ve 
karakterler vardır. Milliyetçilik kavramına her iki roman da değinir. Bu benzerliklerin yanı sıra dikkate değer 
farklılıklar da bulunmaktadır. Joyce’un romanında din kavramı egemendir. İshiguro’nun romanında din 
kavramına hiç değinilmez. Bir başka fark ise sanatçıların felsefi arka planlarıdır. Stephen’ın sanatını 
temellendirdiği felsefi bir zemini varken MasujiOno’nun bundan uzak olduğu görülür. Bu çalışma her iki romanı 
bu bağlamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: KazuoIshiguro, James Joyce, sanat, sanatçı. 

Abstract 
Art has been a matter of debate since the ancient times. Literature is a branch of art and some literary 

works took art and artist as their themes. An eminent name of English Literature, James Joyce, and an important 
name of contemporary English literature, Kazuo Ishiguro, have touched upon the concept of art in their novels. 
This study focuses on their approach to art and artist in their novels,An Artist of the Floating World and A 
Portrait of the Artist as a Young Man. This study scrutinizes the similarities and differences in Joyce and 
Ishiguro’s approach to art and artist. Joyce’s artist is young Stephen Dedalus. Ishiguro’s artist is a retired painter, 
Masuji Ono. They are artists of different worlds; however, there are certain similarities and difference in their 
lives. Both characters are self-centered. Both characters have experienced certain conflicts. It is seen that both 
characters have undergone certain transformations. In both novelsthere are certain concepts that function as the 
source of authority on the characters. Both novels refer to the concept of nationalism. In addition to these 
similarities, there are also considerable differences. The concept of religion dominates Joyce's novel. The 
concept of religion is not mentioned in Ishiguro's novel. Another difference is the philosophical backgrounds of 
the artists. Stephen has a philosophical ground based on art. Masuji Ono seems to be far away from art 
philosophy. This study aims to look upon both novels in this respect. 
 Key Words: Kazuo Ishiguro, James Joyce, art, artist. 

 

Introduction 

Art has been a matter of debate since the time of ancient Greek philosophers. Some support 
the art whereas some condemn it. Platon is one of the philosophers who condemns art. He claims that 
art distracts human’s attention from reality (Kantarcıoğlu, 1997; 17). On the other 
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hand,Platon’sfamous disciple Aristotle highlights the role of art in teaching people the real and the 
ideal (1997; 27). However, such discussions do not regard much place in scope of this study. 

Literature is a branch of fine arts. Some literary works took art and artist as their main themes. 
James Joyce is an eminent name of English Literature. Kazuo Ishiguro is an important name of 
contemporary English Literature. Both writers have touched upon the concept of art in their novels. 
This study focuses on their approach to art and artist in An Artist of the Floating World and A Portrait 
of the Artist as a Young Man.  

Discussion 

There are certain similarities and differences between the novels.A Portrait of the Artist as a 
Young Man was first published in 1916. James Joyce is a pioneer figure of modernism and A Portrait 
of the Artist as a Young Man is a product of modernist movement. Kazuo Ishiguro is a contemporary 
writer and his novel An Artist of the Floating Worldwas published in 1986. Because of the postmodern 
elements such as unreliable narrator or paranoia, this novel can be evaluated in scope of 
postmodernism.  

Both novels are framed around the lives of artists. Joyce’s artist is Stephen Dedalus. “Joyce’s 
writing is almost always to some degree autobiographical, and Portrait of an Artist is usually read as 
a minutely autobiographical account – Stephen Dedalus is Joyce himself...” (Scroggins, 2015; 
236).There are substantial similarities between Joyce’s and Stephen’s lives.Stephen’s life from infancy 
to adulthood is represented in the novel. On the other hand, Ishiguro’s artist, Masuji Ono is a retired 
celebrated painter.Masuji Ono’s lifespan is given through flashbacks.  

There are some similarities between Stephen Dedalus and Masuji Ono. Self-centredness is a 
common characteristic of the two characters. Stephen sees himself at the centre of universe. He has 
little interest in others. “He wants the whole world to bend to his wishes; he has a callous disregard 
for the feelings of other people” (“The Prequel”, 2017).He constantly tries to bring himself into 
forefront. At some place he says that; “This race and this country and this life produced me...”(Joyce, 
2010; 323). He highlights the importance of his existence. The desire of showing up can be claimed 
for Masuji Ono as well. Ono is a self-centred character, too. He likes being flattered (Ishiguro, 2016; 
21). He, too,puts himself in the forefront. He avoids mentioning his failures until the end of the novel. 
Only by the end of the novel, there is a self-recognition about his mistakes.  

Stephen Dedalus goes through certain transformations. It is striking that Masuji Ono is also 
transformed in the course of his life. Stephen lives in a religious oriented family. As he grows up, he 
loses his bounds with religion and he becomes a sinner. However, upon listening to Father Arnall’s 
sermon about death and hell, he gets back to religion and becomes a devout Catholic again (Joyce, 
2010; 195). During this period he even thinksabout becoming a priest. Nevertheless, this situation does 
not last long and Stephen’s final transformation is from religion to art. He turns his back to everything, 
which function as an obstacle to art and beauty. When we look at Masuji Ono’s life, it is clear that he 
goes through some transformations as well.  

“...upon meeting Matsuda, a man working for the Okada-Shingen Society, which held 
exhibitions for the public, Ono becomes less interested in the “floating world” of pleasure, 
and more interested in the poor living conditions in Japan. As a result, through his art, Ono 
becomes an influential artist and propagandist for Japanese imperialism during the Second 
World War.” (Johansson, 2012; 10) 

It is a difficult decision to leave his master Mori-san and to alter his artistic approach. By changing his 
artistic approach he will be dispelled from the art school and he will be treated as a traitor by his 
colleagues (Ishiguro, 2016; 165).However; “Masuji Ono readily answered the call of nationalism, the 
attempt to restore the Emperor to his rightful place and to create for Japan an empire” (Sarvan, 2012; 
7). Masuji Ono experiences some changesin his character as well. He is a strict father at first. 
However, he becomes a tolerant character as he becomes older. He defines his regret about some 
mistakes he committed during his career. He admits his regrets to his daughter Setsuko. “Now Setsuko, 
there’s no need to be tactful. I’m quite prepared now to acknowledge there are certain aspects to my 
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to adulthood is represented in the novel. On the other hand, Ishiguro’s artist, Masuji Ono is a retired 
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There are some similarities between Stephen Dedalus and Masuji Ono. Self-centredness is a 
common characteristic of the two characters. Stephen sees himself at the centre of universe. He has 
little interest in others. “He wants the whole world to bend to his wishes; he has a callous disregard 
for the feelings of other people” (“The Prequel”, 2017).He constantly tries to bring himself into 
forefront. At some place he says that; “This race and this country and this life produced me...”(Joyce, 
2010; 323). He highlights the importance of his existence. The desire of showing up can be claimed 
for Masuji Ono as well. Ono is a self-centred character, too. He likes being flattered (Ishiguro, 2016; 
21). He, too,puts himself in the forefront. He avoids mentioning his failures until the end of the novel. 
Only by the end of the novel, there is a self-recognition about his mistakes.  

Stephen Dedalus goes through certain transformations. It is striking that Masuji Ono is also 
transformed in the course of his life. Stephen lives in a religious oriented family. As he grows up, he 
loses his bounds with religion and he becomes a sinner. However, upon listening to Father Arnall’s 
sermon about death and hell, he gets back to religion and becomes a devout Catholic again (Joyce, 
2010; 195). During this period he even thinksabout becoming a priest. Nevertheless, this situation does 
not last long and Stephen’s final transformation is from religion to art. He turns his back to everything, 
which function as an obstacle to art and beauty. When we look at Masuji Ono’s life, it is clear that he 
goes through some transformations as well.  

“...upon meeting Matsuda, a man working for the Okada-Shingen Society, which held 
exhibitions for the public, Ono becomes less interested in the “floating world” of pleasure, 
and more interested in the poor living conditions in Japan. As a result, through his art, Ono 
becomes an influential artist and propagandist for Japanese imperialism during the Second 
World War.” (Johansson, 2012; 10) 

It is a difficult decision to leave his master Mori-san and to alter his artistic approach. By changing his 
artistic approach he will be dispelled from the art school and he will be treated as a traitor by his 
colleagues (Ishiguro, 2016; 165).However; “Masuji Ono readily answered the call of nationalism, the 
attempt to restore the Emperor to his rightful place and to create for Japan an empire” (Sarvan, 2012; 
7). Masuji Ono experiences some changesin his character as well. He is a strict father at first. 
However, he becomes a tolerant character as he becomes older. He defines his regret about some 
mistakes he committed during his career. He admits his regrets to his daughter Setsuko. “Now Setsuko, 
there’s no need to be tactful. I’m quite prepared now to acknowledge there are certain aspects to my 

career I have no cause to be proud of” (Ishiguro; 2016; 191). Making such a confession is a big step 
for a pompous character like Masuji Ono.   

 Another common point is the concept of authority. The authority functions in several different 
ways in both novels. In Joyce’s Portrait family, school and religion are sources of authority. The 
religious pressure is felt first in family. Stephen has a strict Catholic family. At an early age Stephen 
mentions his childish desire about marrying Eileen. His mother asks him to apologize for such a 
desire. His aunt goes even further. She states that if he does not apologize; “...the eagles will come and 
pull out his eyes” (Joyce, 2010; 6). All the disagreement is caused by the fact that the girl is not a 
Catholic. Stephen’s father is not as imperious as Ono’s father. Yet Stephen’s father, family and nation 
become obstacles on the way of becoming an artist. When we look at Ono’s case, he has a 
stricterfather. He wants to orient Ono to family business. He does not support Ono’s decision about 
becoming an artist. According to him, the desire to become an artist is a failure in Ono’s character. He 
states that painters live in misery and poverty (Ishiguro, 2016; 46). He believes that; “Artists – inhabit 
a world which gives them every temptation to become weak willed and depraved” (2016; 46). That is 
why Ono’s father pushes Ono to family business. However, Ono resists his father’s pressure and he 
draws on his own way to become an artist. Other sources of authority can be listed as tradition, society 
and the art masters. There is a societal pressure on warmongers such as Masuji Ono. Ono is one of the 
artists who supported the war and the Japanese imperialism. After Japan loses the war, the war 
supporters are treated as traitors.Some of the imperialists and war supporters kill themselves, but Ono 
is not one of them. And the last source of authority isart-company masters. When a painter decides to 
leave the company or when he changes his style, he is humiliated as a traitor. Because changing one’s 
artistic style is against the tradition of company. 

 Another concept that shows up in both novels is the inner conflicts of characters. In Joyce’s 
Portrait Stephen’s inner conflict is with religion. Religion functions as a domineering theme in 
Stephen’s life. It is a source of constant hesitation in determination of his way of life. He is pressed 
between two minds. He struggles to give a decision that will settle his lifelong being. He will either 
become a pious Catholic and serve the church as a priest or he will become an artist. At the end, the 
latter prevails and he breaks off his ties with religion and chooses the path to become an artist. In 
Ishiguro’s Artist Ono’s inner conflict shows up at two points.The first one is his confrontation with his 
father’s pressure. He resists his father and makes his own way. The other important turning point is 
when he leaves his master and alters his artistic approach. He experiences a short run inner conflict in 
giving decision about staying with his master. Eventually he decides to move on his own way. 

 Both Joyce and Ishiguro give place to theme of nationalism in their novels.Stephen writes a 
poem about Charles Stewart Parnell. Parnell is the nonfictional character who symbolizes Irish 
nationalism (Yıldız, 2013; 275). Parnell is Stephen’s hero of childhood. However, as he grows up he 
loses his belief in Irish nationalism. In a discussion, he says that; 

“No honourable and sincere man, said Stephen, has given up to you his life and his youth and 
his affections from the days of Tone to those of Parnell, but you sold him to the enemy or 
failed him in need or reviled him and left him for another. And you invite me to be one of you. 
I’d see you damned first.” (Joyce, 2010; 323) 

His nationalist feelings reverse. His final idea about his country is as follow; “Do you know what 
Ireland is?...Ireland is the old sow that eats her farrow” (Joyce, 2010; 324). In addition to other 
barriers, nationalism is also an obstacle on his way to become an artist.  “You talk to me of nationality, 
language, religion. I shall try to fly by those nets” (Joyce, 2010; 324). He is reluctant to belong to any 
concept related to Ireland. 

In Ishiguro’s Artist the process develops the other way around. At the beginning Masuji Ono 
isan artist of entertainment. This is defined as an artist of the ‘floating world’ in the novel. He has no 
nationalist concerns. However, upon meeting Matsuda his philosophy changes. He becomes a 
propagandist of Japan nationalism and he uses his art to serve for Japan imperialism. Japan loses the 
war and Ono feels responsible for the death of young Japans. He does not express his regret directly. 
However, his approach bears traces of regret. Some parts of society blame people like Ono. As a 
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result, some of the nationalists commit suicide to extricate from this burden. Ono’s daughter, Setsuko, 
is very concerned about her father. However, Ono’s regret is not big enough to commit such a thing. 

 The similarities between two novels have been mentioned so far. There are also certain 
differences that should be mentioned. First, in Joyce’s Portrait the concept of religion is domineering 
throughout the novel. Religion is the strongest theme of the Portrait. Its effect can be observed almost 
on all characters. However, in Ishiguro’s Artist there is not any trace of religion. Yet there is an 
authority idiosyncratic to Japan. The authoritarian role of religion is compensated by tradition, social 
pressure, family and disciplined masters.  

 Another difference is the philosophical background of the artists of two novels. In Joyce’s 
Portrait Stephen Dedalus has a considerable knowledge about art. He bases his art philosophy on St. 
Thomas Aquinas, Aristotle and Plato. He talks about aesthetic, beauty and art. Stephen states that; 
“Art – is the human disposition of sensible or intelligible matter for an aesthetic end” (Joyce, 2010; 
330). He quotes from Aquinas and Plato about beauty. “Aquinas – says that is beautiful apprehension 
of which pleases” (2010; 330) “Plato – said that beauty is the splendour of truth” (2010; 331). In 
Ishiguro’s ArtistMasuji Ono’s philosophy about art is hardly mentioned. Ono only defines his idea 
about the aim of art when he enters a discussion with Matsuda. He states that; “An artist’s concern is 
to capture beauty wherever he finds it” (Ishiguro; 2016; 172). There is no further information about 
philosophical background of Masuji Ono’s art.  

Conclusion 

Art and artist are themes that at the core of Joyce’s Portrait and Ishiguro’s Artist. The major 
similarities and differences have been touched upon above. Except for the given similarities and 
differences there are minor issues that do not require to be widely mentioned. As for the novels taken 
into scope of this study, both are the second novels of the authors. Stephen’s field of artistry is 
literature,Masuji Ono’s pursuit is painting. Father-son relationship is a common theme in both novels.  

James Joyce has a distinguished place in English Literature. It seems that Kazuo Ishiguro has 
followed Joyce’s footsteps when settling the theme of his novel. It would not be a fair evaluation to 
consider Ishiguro as a mere imitator. Ishiguro has justified his competence with his righteous fame and 
success. He has become an indisputably distinguished name of contemporary English Literature. His 
Artist may show some similarities with Joyce’s Portrait but it has also a distinctive taste. In his 
Artisthe life of a Japanese artist is represented adroitly. 
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differences there are minor issues that do not require to be widely mentioned. As for the novels taken 
into scope of this study, both are the second novels of the authors. Stephen’s field of artistry is 
literature,Masuji Ono’s pursuit is painting. Father-son relationship is a common theme in both novels.  

James Joyce has a distinguished place in English Literature. It seems that Kazuo Ishiguro has 
followed Joyce’s footsteps when settling the theme of his novel. It would not be a fair evaluation to 
consider Ishiguro as a mere imitator. Ishiguro has justified his competence with his righteous fame and 
success. He has become an indisputably distinguished name of contemporary English Literature. His 
Artist may show some similarities with Joyce’s Portrait but it has also a distinctive taste. In his 
Artisthe life of a Japanese artist is represented adroitly. 
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Öz 
Göç olgusu, insanlık tarihiyle özdeş bir geçmişe sahiptir. Dini metinlerde geçen Hz. Âdem ve Hz. 

Havva’nın cennetten kovulması, insanlığın yaşam serüveninin göç olgusuyla şekillendiğini gösterir. Merak 
unsurunun da bir tetikleyen olduğu zorunlu mekânsal değişim, insanın bireysel arayışının toplumsal yönüne de 
işaret eder. Daha çok fiziki bir durumun ifadesi olan göç, aynı zamanda zihinsel bir değişimin de habercisidir. 
Bu bağlamda göç olgusu, birey açısından kronolojik zamanın tersinden işletilmesi mücadelesinin yerine geçer. 
Zira birey; göç ile sosyal değişimlerin ve çatışmaların odağında yer alarak aktif bir rol yüklenir.  

Mustafa Kutlu, son dönem Türk hikâyesinin önde gelen isimlerindendir. Kutlu, işlediği toplumsal 
konularla ve anlatım teknikleriyle yazın geleneğimizde önemli bir yere sahiptir. Özellikle eserlerindeki geniş bir 
coğrafyaya yayılan mekân tercihleriyle yazar, Anadolu insanının yaşamlarını, acılarını, sevinçlerini, dostluklarını 
ve duyarlılıklarını başarılı bir şekilde işlemiştir. Yazarın öne çıkardığı bir diğer tema da göçtür. Göç olgusu 
çevresinde Anadolu insanının birbirine ne kadar yaklaştığı ya da uzaklaştığı vurgulanmıştır. 

Kutlu’nun Uzun Hikâye adlı eseri, göç olgusu çevresinde kurgulanmıştır. Mekânlar, aktif bir kimlik 
kazanarak hikâye kişilerinin tanıklığını yapmaktadır. Böylece göç olgusunu yaşayan roman kişileri ile göç 
olgusunun odağındaki mekânlar arasında karşılıklı bir etkileşimin söz konusu edildiği söylenebilir. Bu 
çalışmada, Uzun Hikâye ’de ki göç olgusu analitik bir yaklaşımla incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa kutlu, uzun hikâye, göç.  

      Abstract 
The phenomenon of migration has a history identical to the history of humankind. The dismissal of Adam and 
Eve from heaven demonstrates that the life-long journey of humankind that has been shaped by the migration 
phenomenon. The compulsory spatial change in which the curiosity is also a trigger that points to the social 
aspect of the individual search of the human being. Immigration, which is a manifestation of a more physical 
situation, is also a sign of a mental change. In this context, the phenomenon of migration replaces the struggle of 
the individual to operate in reverse in chronological time. Because, the individual plays an active role with taking 
part in the center of migration and social changes and conflicts. 

Mustafa Kutlu is one of the prominent writers of the contemporary Turkish story. The writer has a 
significant position in our literature with the subjects on social issues in his works and his techniques of 
expression. Especially, with the space preference spreading to a wide geographical area of his works, the writer 
has successfully mentioned Anatolian people’s lives, pains, gladness, friendships and sensitivities. Another 
theme is the migration that the author highlights. It has been emphasized that the people of Anatolia are 
approaching or moving away from each other in terms of the migration phenomenon. 

Kutlu's story, The Long Story, has been fictionalized around the migration phenomenon. Spaces are 
making an eyewitness of the characters of the story by acquiring an active identity. Thus, it can be said that there 
is a mutual interaction between the characters of the story who experience the migration and the spaces at the 
center of the migration phenomenon. In this study migration phenomena in Uzun Hikâye is analyzed analytically. 

 
Keywords: Mustafa kutlu, uzun hikâye, migration. 

 
Giriş 

İnsanlar, toplumsal ya da bireysel sebeplerden dolayı göç etmek durumunda/ zorunda 
kalabilmektedirler. “Nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi olarak tanımlanan, çok çeşitli, çok 
nedenli ve çok sonuçlu olan göç” (Koyuncu, 2012: 379) kimi zaman insanların isteyerek kimi zaman 
da dış etkenlerin bir sonucu olarak başvurdukları aktif bir durumdur. “Daha mutlu, daha huzurlu ve 
müreffeh bir hayat sürme uğruna insanlar bazen oldukça ağır şartlar altında bulundukları ülkeden 
başka ülkelere gitmeye çalışırlar.” (Şahin, 2011: 82). Özellikle 20. ve 21. yüzyıl, yaşanan savaşlar ve 
ekonomik problemler yüzünden insanların çoğunlukla toplu bir şekilde yer değiştirmelerine tanıklık 
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Giriş 

İnsanlar, toplumsal ya da bireysel sebeplerden dolayı göç etmek durumunda/ zorunda 
kalabilmektedirler. “Nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi olarak tanımlanan, çok çeşitli, çok 
nedenli ve çok sonuçlu olan göç” (Koyuncu, 2012: 379) kimi zaman insanların isteyerek kimi zaman 
da dış etkenlerin bir sonucu olarak başvurdukları aktif bir durumdur. “Daha mutlu, daha huzurlu ve 
müreffeh bir hayat sürme uğruna insanlar bazen oldukça ağır şartlar altında bulundukları ülkeden 
başka ülkelere gitmeye çalışırlar.” (Şahin, 2011: 82). Özellikle 20. ve 21. yüzyıl, yaşanan savaşlar ve 
ekonomik problemler yüzünden insanların çoğunlukla toplu bir şekilde yer değiştirmelerine tanıklık 

etmiştir. ‘Göçler çağı’ olarak da ifade edilebilecek bu dönemde “milyonlarca insan, doğdukları 
ülkelerin dışında iş, yeni bir ev ya da sadece güvenli bir yer aramaktadır.” (Castles-Miller, 2008: 6).  
Bu mekânsal değişim, hem giden hem de gidilen yerdeki insanlar için bazen kısa vadede bazen de 
uzun vadede bir değişimin de habercisidir.  

İnsanların isteyerek ya da zorunluluktan dolayı mekân değişikliğine başvurması, insanlık tarihi 
kadar eski bir süreci ifade eder. Kutsal metinlerde Hz. Âdem ve Havva’nın cennetteki yasak elmadan 
yemeleri sonucunda dünyada yaşamakla cezalandırıldıkları anlatılmaktadır. Bu zorunlu göç, sonraki 
süreçlerde insanoğlu için sürekli tekrarlanan bir durum olacaktır.  

Göç olgusu, ister toplumsal ister bireysel sebeplerden olsun her haliyle edebiyatın da odağında 
olan bir konudur. Odak noktasına insanı ve insanı ilgilendiren her şeyi alan edebiyatın; kıtalar, ülkeler 
ve şehirlerarası bir durumu ifade eden göç olgusuna uzak kalması düşünülemez. Zira göç, toplumsal 
ve bireysel hafızayı bir şekilde etkilemekte ve dönüştürmektedir. Her ne kadar göç, bir kaçışı ifade 
etse de aynı zamanda bir umudun da göstergesidir. Bu sebeplerden dolayı göç, ister dolaylı ister 
doğrudan olsun edebiyat için önemli bir konudur.  

Öykü yazmaya Ortadaki Adam (1970) adlı eseriyle başlayan Mustafa Kutlu (d. 1947), yazdığı 
115 civarındaki öyküsüyle son dönem Türk öykücülüğünde adından söz ettiren bir yazardır. 
“Hikâyenin bendeki karşılığı halimi arz etmekten ibarettir. Görüp gözlediklerimi yazarken de budur… 
Kendini yazan biri değilim, bu bağlamda toplum ve onun meseleleri bir öncelik kazanıyor. Ancak ferdî 
olanla içtimaî olanı ayırt etmiyorum. Bunlar birbirini var eden şeyler” (Kutlu, 2000: 370) diyen 
yazar, toplumsal yapıyı yansıtmada öykü türünün kendisi için işlevsel bir rol yüklendiğini ifade eder. 
Yazarın öykülerinde karşımıza çıkan toplumsal yapı, herhangi bir tez çevresinde varlık bulmaz. 
Yaşamın kendi seyri içinde seven, nefret eden, acı çeken, mutlu olan/ olmak isteyen Anadolu insanı 
ele alınmıştır. Anadolu insanının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı da Kutlu’nun 
öykülerinde kendisine fazlasıyla yer bulur. Gerçek hayatın bir kesiti gibi olan öykülerde hayatın 
olağan akışına aykırı bir durum yoktur. Bu yüzden de öykülerde şaşırtmaca unsurlara pek rastlanmaz. 
Bu ‘sadelik’, öykülerdeki kişi ve yaşamaları daha anlaşılabilir bir noktaya taşır. 

Yazar, öykü türünün romana göre daha kısa olmasını bir sorun olarak görmez. Aksine bu 
kısalık, onun için bir tercih sebebine dönüşmüş gibidir. Kısa yazmak onun için yoğun yazmanın yerine 
geçer. Daha çarpıcı, kimi yerde çok anlamlı bir üsluba kapı aralar. Tasvirci anlatımın kendisini 
fazlasıyla hissettirdiği bu üslup, görselliği fazlasıyla ön plana çıkarmaktadır. “Mustafa Kutlu’nun öykü 
dili, zaman zaman dilbilgisi kurallarına da boş veren serâzad, bıçkın, çağıltılı, iç konuşmalarla için 
için hızlı akan, sağlam ve canlı diyaloglarla mükâlemeye dönüşen, yer yer argo deyimler ve 
söyleyişlerle, türkülerden, şiirlerden dizelerle, masallardan, destanlardan, geleneksel anlatı 
metinlerinden bildik deyişlerle, kahramanların yöresel şiveleri ve hiç bilmediğimiz, okuduğumuz 
hiçbir metinde rastlamadığımız, ilk kez öykü kahramanlarının dilinden duyduğumuz sözcüklerle… 
okuyucuyu sarıp sarmalayan bir dildir.” (Lekesiz, 2001: 115). 

Romandan ziyade öyküyü tercih eden Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye’yle beraber, uzun öykü 
türünde eserler vermiştir. Öykü, adı üstünde 115 sayfalık yapısıyla romana kapı aralamaktadır. Yazar, 
“eserine bu tevriyeli ismi seçmekle hem tür adını korumuştur hem de eserde anlatılacakların “uzun 
hikâye” dedirtecek kadar girift olduğunu belirtmek istemiştir.” (Tonga, 2008: 437). Uzun Hikâye 
içinde barındırdığı anlamlar bakımından bir dönemin şahididir. Satır aralarında aktarılan kimi olay ve 
durumlar, yaşanan coğrafyada olmuş ve olacak olan olayların göstergesi niteliğindedir (Can ve Özbay, 
2014: 68).    

Mustafa Kutlu, öykülerindeki temel izleği şu şekilde ifade etmektedir: “Türkiye’de yaşanan 
toplumsal değişme, şehirleşme olgusu ve göç, beni sürekli meşgul eden konuların başında 
gelmektedir.” (Dirin, 1999:106). Uzun Hikâye adlı kitapta da göç olgusu, birey/ler/in arayışlarının 
ifadesi olarak işlenmiştir. Öyküdeki göç olgusu, bireylerin mekâna karşı verdikleri mücadeleyle ifade 
edilmiştir. Mekânsal genişleme, bireylerin arayışlarının yerine geçer. Öykü kişileri,  göç olgusu 
çevresinde yeniden bir kimlik kazanmakta ve geçmiş deneyimleriyle gelecek inşasını 
sürdürmektedirler. Öyküde göç olgusunun neden olduğu ya da var ettiği aidiyet sorunu, geniş bir 
şekilde işlenir ve bireylerin kimlik inşasında ne denli belirleyici olduğu irdelenir.  
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1.Uzun Hikâye’de Göç İzleği  

Uzun Hikâye adlı öykü; olay örgüsü, mekânı ve zamanı kullanma biçimleriyle tam anlamıyla 
göç olgusunu odağa almıştır. Göçün tüm çağrışımları, öyküde kendisine yer bulmaktadır. Çoğunlukla 
dış etmenlerin bir sonucu olan göç, ayrıca içsel bir yolculuğu/ arayışı da içinde barındırır. Uzun 
Hikâye, bu iki durumu da ihtiva etmektedir. Önce dış etmenlerin dayatmasıyla açığa çıkan göç, 
öykünün sonlarına doğru içsel bir yolculuğa dönüşür. 

Öykü, geriye dönüşlerle göç olgusunun başlangıcına vurgu yapar. Öyküde adı verilmeyen 
kahraman-anlatıcısının büyük dedesi, “Pelvan Sülüman”, torunu, kahraman-anlatıcının da babası olan, 
Ali’yle beraber Bulgar zulmünden kaçarak Kırcaali’den Türkiye’ye göçer. Bulgaristan’da kalan 
ailenin diğer fertleri de kaçma girişiminde bulunurlar, fakat Bulgar güvenlik güçleri tarafından 
yakalanırlar. Torunu dışında tüm ailesini geride bırakarak İstanbul’a yerleşen Pelvan Sülüman, 
milliyet olarak Türk ise de mekânsal bağlamda göçmendir. Zira o, doğup büyüdüğü toprakları terk 
etmek zorunda kalmıştır. Öykü kurgusunun yaslandığı göç, Pelvan Sülüman’ın bu zorunlu göçünün bir 
sonucudur. Bu dış sebeplerden beslenen göç, öyküde dallanıp budaklanacak ve farklı şekillerde 
yeniden karşımıza çıkacaktır. Zorunlu göç, içsel yolculuğun göç ile karşılık bulması noktasına kadar 
da evrilecektir. 

Pelvan Sülüman, yerleştiği İstanbul’un Eyüp semtinde çalışmış ve ekonomik olarak kendisine 
yeter bir noktaya gelmiştir. Ancak o, dışarıdan gelerek dâhil olduğu yeni hayatında kolay bir şekilde 
kabul görmemiştir. Bazen, kendisine sorun çıkaranlara karşı zor kullanmaktan da çekinmemiştir. 
“Orta mektebi” bitiren torunu Ali’yle “sırt sırta verip tutunmuşlar hayata” (Kutlu, 2000: 12). Yazar, 
tam da bu noktada kahraman-anlatıcının hikâyesini bir göç neticesine yaslayacaktır. Bu durum, 
hayatın olağan akışıyla uyumludur. Zira yazar, hayatın tam olarak bir göçten ibaret olduğunu sezdirir. 
“Hayat dediğin nedir ki. Anlaşılmaz bir sır. Kurduğumuz düzen hep öyle sürüp gidecek sanırız. Birden 
ip kopar, ışık söner, her şey darmadağın olur” (Kutlu, 2000: 12). Anlatıcı kahramanın, hayatı 
anlaşılmaz ve sırlarla örülü bir döngüde sunması, Ali’nin hikâyesinin de başlangıcına işaret eder. 
“Koca Pelvan Sülüman cami şadırvanında abdest aldığı bir sırada devrilen bir dişbudak gövdesi gibi 
göçüvermiş”tir (Kutlu, 2000:12). Dedenin “göçüvermesi”, hikâyesini başka bir ‘evrende’ 
sürdürmesini imlese de Ali’nin bu göçle şekillenen yeni bir hikâyenin kahramanı olmasına da kapı 
aralar. O yaşta “dededen de yetim kalan” Ali’nin, “bir daha o bahçeye, o ahşap eve giresi 
gelmemiş”tir (Kutlu, 2000: 13).  

Her göç, aynı zamanda büyük bir zorluğu ifade eder. Kolay göç yoktur da denebilir. Zira göç 
demek, “hayatın demir örsünde dövülmek üzere kendini zamanın girdabına fırlatıp” (Kutlu, 2000: 13) 
atmaktır. Küçük yaşta hayata tutunmaktan başka bir çaresi olmayan Ali, birçok işe girip çıkar. Bu 
arada Eyüp’te komşuları olan bir kıza gönlünü kaptırır. Ailesinin kızı başkasıyla evlendirmek istemesi 
üzerine kızla beraber kaçma planları yaparlar. Ali’nin göç hikâyesinin temelinde aşk vardır. Ancak bu 
aşk, tek başına onun göçmesi için yeterli değildir. Kızın zorba “kabadayı ağabeyleri”bu aşkın 
önündeki engellerdir. Aşk ve zorbalık gibi zıt iki durum, kaçmak ya da göçmek olgusunu var 
edecektir. Dedesi gibi ‘zorbalardan’ kaçarak yeni bir hayata başlamak isteyen Ali de kızı kaçırarak 
yeni/ kendi göç hikâyesini başlatmış olur.  

Uzun Hikâye adlı öyküde, öykünün asıl kahramanlarından oluşan ailenin dışında da çeşitli göç 
hadiselerine rastlanır. Çoğunlukla bir göçmen ailenin göç hikâyesi vurgulandığından biz de bu ailenin 
göç hikâyesini odağa alacağız. Öykünün son göç hikâyesinin kahramanı aynı zamanda anlatıcı da olan 
Ali’nin oğludur. Onun hikâyesi, babasının ya da büyük dedesinin göç hikâyesinden farklıdır. O da 
babası gibi âşık olur ve yine babası gibi, âşık olduğu kıza kaçmayı teklif eder. Ancak kız, birlikte 
kaçma teklifini kabul etmez. Bu arada Ali Bey ise hapistedir. Hem kimsesizlik hem de hüsranla bitmiş 
bir aşktan dolayı kahraman-anlatıcı yaşadığı mekândan kaçıp kurtulmak ister. Onun göç hikâyesi, 
herhangi bir ‘zorbanın’ baskısının sonucunda açığa çıkmaz. İçsel yolculuğunu tamamlamak ya da içsel 
yolculuğunu başlatmak arzusunun bir sonucudur denebilir.   

Öykünün temel vurgusu da kahraman-anlatıcının hikâyesiyle gösterilir. Göç eden insanlar, 
çoğunlukla mekânlara ya da kişilere bağlı/ bağımlı kalmadan yaşam serüvenlerini devam 
ettirdiklerinden ekonomik hayata katılıp üretime destek olmaktadırlar. Bu da onların çalışarak 
yaşamlarını sürdürmeleri sonucunu doğurmaktadır. Babası gibi türlü işler yapmış ama hep babasına 
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1.Uzun Hikâye’de Göç İzleği  

Uzun Hikâye adlı öykü; olay örgüsü, mekânı ve zamanı kullanma biçimleriyle tam anlamıyla 
göç olgusunu odağa almıştır. Göçün tüm çağrışımları, öyküde kendisine yer bulmaktadır. Çoğunlukla 
dış etmenlerin bir sonucu olan göç, ayrıca içsel bir yolculuğu/ arayışı da içinde barındırır. Uzun 
Hikâye, bu iki durumu da ihtiva etmektedir. Önce dış etmenlerin dayatmasıyla açığa çıkan göç, 
öykünün sonlarına doğru içsel bir yolculuğa dönüşür. 

Öykü, geriye dönüşlerle göç olgusunun başlangıcına vurgu yapar. Öyküde adı verilmeyen 
kahraman-anlatıcısının büyük dedesi, “Pelvan Sülüman”, torunu, kahraman-anlatıcının da babası olan, 
Ali’yle beraber Bulgar zulmünden kaçarak Kırcaali’den Türkiye’ye göçer. Bulgaristan’da kalan 
ailenin diğer fertleri de kaçma girişiminde bulunurlar, fakat Bulgar güvenlik güçleri tarafından 
yakalanırlar. Torunu dışında tüm ailesini geride bırakarak İstanbul’a yerleşen Pelvan Sülüman, 
milliyet olarak Türk ise de mekânsal bağlamda göçmendir. Zira o, doğup büyüdüğü toprakları terk 
etmek zorunda kalmıştır. Öykü kurgusunun yaslandığı göç, Pelvan Sülüman’ın bu zorunlu göçünün bir 
sonucudur. Bu dış sebeplerden beslenen göç, öyküde dallanıp budaklanacak ve farklı şekillerde 
yeniden karşımıza çıkacaktır. Zorunlu göç, içsel yolculuğun göç ile karşılık bulması noktasına kadar 
da evrilecektir. 

Pelvan Sülüman, yerleştiği İstanbul’un Eyüp semtinde çalışmış ve ekonomik olarak kendisine 
yeter bir noktaya gelmiştir. Ancak o, dışarıdan gelerek dâhil olduğu yeni hayatında kolay bir şekilde 
kabul görmemiştir. Bazen, kendisine sorun çıkaranlara karşı zor kullanmaktan da çekinmemiştir. 
“Orta mektebi” bitiren torunu Ali’yle “sırt sırta verip tutunmuşlar hayata” (Kutlu, 2000: 12). Yazar, 
tam da bu noktada kahraman-anlatıcının hikâyesini bir göç neticesine yaslayacaktır. Bu durum, 
hayatın olağan akışıyla uyumludur. Zira yazar, hayatın tam olarak bir göçten ibaret olduğunu sezdirir. 
“Hayat dediğin nedir ki. Anlaşılmaz bir sır. Kurduğumuz düzen hep öyle sürüp gidecek sanırız. Birden 
ip kopar, ışık söner, her şey darmadağın olur” (Kutlu, 2000: 12). Anlatıcı kahramanın, hayatı 
anlaşılmaz ve sırlarla örülü bir döngüde sunması, Ali’nin hikâyesinin de başlangıcına işaret eder. 
“Koca Pelvan Sülüman cami şadırvanında abdest aldığı bir sırada devrilen bir dişbudak gövdesi gibi 
göçüvermiş”tir (Kutlu, 2000:12). Dedenin “göçüvermesi”, hikâyesini başka bir ‘evrende’ 
sürdürmesini imlese de Ali’nin bu göçle şekillenen yeni bir hikâyenin kahramanı olmasına da kapı 
aralar. O yaşta “dededen de yetim kalan” Ali’nin, “bir daha o bahçeye, o ahşap eve giresi 
gelmemiş”tir (Kutlu, 2000: 13).  

Her göç, aynı zamanda büyük bir zorluğu ifade eder. Kolay göç yoktur da denebilir. Zira göç 
demek, “hayatın demir örsünde dövülmek üzere kendini zamanın girdabına fırlatıp” (Kutlu, 2000: 13) 
atmaktır. Küçük yaşta hayata tutunmaktan başka bir çaresi olmayan Ali, birçok işe girip çıkar. Bu 
arada Eyüp’te komşuları olan bir kıza gönlünü kaptırır. Ailesinin kızı başkasıyla evlendirmek istemesi 
üzerine kızla beraber kaçma planları yaparlar. Ali’nin göç hikâyesinin temelinde aşk vardır. Ancak bu 
aşk, tek başına onun göçmesi için yeterli değildir. Kızın zorba “kabadayı ağabeyleri”bu aşkın 
önündeki engellerdir. Aşk ve zorbalık gibi zıt iki durum, kaçmak ya da göçmek olgusunu var 
edecektir. Dedesi gibi ‘zorbalardan’ kaçarak yeni bir hayata başlamak isteyen Ali de kızı kaçırarak 
yeni/ kendi göç hikâyesini başlatmış olur.  

Uzun Hikâye adlı öyküde, öykünün asıl kahramanlarından oluşan ailenin dışında da çeşitli göç 
hadiselerine rastlanır. Çoğunlukla bir göçmen ailenin göç hikâyesi vurgulandığından biz de bu ailenin 
göç hikâyesini odağa alacağız. Öykünün son göç hikâyesinin kahramanı aynı zamanda anlatıcı da olan 
Ali’nin oğludur. Onun hikâyesi, babasının ya da büyük dedesinin göç hikâyesinden farklıdır. O da 
babası gibi âşık olur ve yine babası gibi, âşık olduğu kıza kaçmayı teklif eder. Ancak kız, birlikte 
kaçma teklifini kabul etmez. Bu arada Ali Bey ise hapistedir. Hem kimsesizlik hem de hüsranla bitmiş 
bir aşktan dolayı kahraman-anlatıcı yaşadığı mekândan kaçıp kurtulmak ister. Onun göç hikâyesi, 
herhangi bir ‘zorbanın’ baskısının sonucunda açığa çıkmaz. İçsel yolculuğunu tamamlamak ya da içsel 
yolculuğunu başlatmak arzusunun bir sonucudur denebilir.   

Öykünün temel vurgusu da kahraman-anlatıcının hikâyesiyle gösterilir. Göç eden insanlar, 
çoğunlukla mekânlara ya da kişilere bağlı/ bağımlı kalmadan yaşam serüvenlerini devam 
ettirdiklerinden ekonomik hayata katılıp üretime destek olmaktadırlar. Bu da onların çalışarak 
yaşamlarını sürdürmeleri sonucunu doğurmaktadır. Babası gibi türlü işler yapmış ama hep babasına 

bağımlı bir hayat sürdürmüş olan kahraman-anlatıcı, göç kararı aldıktan ve ‘herhangi bir kasabaya’ 
gittikten sonra “hangi işin ucundan tutsa becerebileceğine” (Kutlu, 2000: 115) inanmaktadır. Zira 
anlatıcı, hem babasının yaşadıkları hem de babasından duyduğu büyük dedesinin hikâyesini 
kanıksamış, kendisinde göç eden insanlara dair bir bellek durumu güçlü bir şekilde belirginleşmiştir. 

2. Göç ve Aidiyet Sorunu 

Göçün insan üzerinde neden olduğu en önemli sorunlardan biri de aidiyettir. Bir yerde sürekli 
yaşamanın verdiği rahatlık, göç eden bireylerde görülmez. Onları bir yere bağlayan unsurlar, bir yeri 
kendisine mekân olarak seçenlerden farklıdır. Göçmenler, mekânın belirlediği toplumsal dokuyu 
benimsemedikleri ya da benimsemek istemedikleri için aidiyet sorunuyla karşı karşıyadırlar. Onlarda 
coğrafyanın ve geleneklerin var ettiği toplumsal normlar, karar almada birincil düzeyde bir öneme haiz 
değildir, ama toplumla iletişim halinde oldukları için toplumda var olan geleneksel yapıdan kendileri 
açısından olumsuz anlamda etkilenirler. Muhataplarının toplumsal normlara bağlı kalarak aldıkları 
kararlar, onların aidiyet sorununu belirginleştirerek bir sorunsala dönüştürür.  

Olumsuz kimi etkilerine rağmen, göçmenlerin aidiyet sorunu yaşamaları, bazen de olumlu 
sonuçların açığa çıkmasına destek de olabilmektedir. Toplumun katı bir şekilde yaşadığı geleneksel 
normlar, kişilerin ‘birey’ olarak farklılıklarını ortaya koymaları önünde bir engeldir. Kişisel tercihler 
anlamsız olabilmektedir, ama göçmenler, geleneksel normların var ettiği bir kişiliğe sahip olmadıkları 
için karar almada daha bireysel bir tutum içinde olabilmektedirler. Farklılıklarını ortaya koyabilmekte, 
karşılaştıkları sorunlara daha eleştirel yaklaşabilmektedirler. Daha doğrusu göçmenler geleneksellere 
göre daha bireyselleşmiş kişilerdir denebilir. Göçmenliğin aidiyet noktasında kimi olumsuz tarafları 
olmasının yanında bu türden kimi avantajları da olduğu söylenebilir.        

Uzun Hikâye, bireyleşme yolunda mesafe kat eden göçmen kişilerin yaşadıkları coğrafyalarda 
karşılaştıkları aidiyet sorunlarını da odağa almaktadır. Öyküde üç nesilde yaşanan göç olgusu, aidiyet 
sorunu bağlamında her seferinde şekil değiştirerek genişler.  

Öykünün göç olgusunu başlatan kişisi Pelvan Sülüman’dır. Pelvan Sülüman, Bulgar 
zulmünden kaçarak İstanbul’un Eyüp Sultan semtinde “bahçeli ahşap bir eve” yerleşmiş, “Sonra aile 
bağları büsbütün unutulmuş”. İstanbul’da Kırcaali’den birkaç hemşerisiyle irtibata geçmiştir. Onun 
tek derdi, yanında getirdiği torunuyla beraber kimseye muhtaç olmadan geçinebilmektir. 
“Bulgarya’da iken davar besler, sütçülük yaparmış.. Elde avuçta olan az bir para ile birkaç koyun 
alıp bahçenin bir köşesine yaptıkları ahıra koymuşlar”  (Kutlu, 2000: 11). İşte bu noktada Pelvan 
Sülüman’ın aidiyet sorunu başlar. Zira “Bulgaryalı mahalle arasını ahıra çevirdi, horoz sesinden, inek 
böğürtüsünden, gübre kokusundan bunaldık diyenler çoğalmış” (Kutlu, 2000: 12). Aslında sorunun 
tek kaynağı bu besiciliği Bulgaryalı Pelvan Sülüman’ın yapmasıdır. Eğer başkası, Eyüp Sultan’ın 
yerlisi biri, bu işi yapsa kimsenin rahatsız olacağı yoktur. O, tüm geçmişini, ailesini geride bırakarak 
gelmiştir. Yaptığı işten dolayı kendisini tehdit eden bir adamı “tutuğu gibi bahçedeki dut dalına 
asıvermiş. İbret olsun diye beş altı saat bekletmiş orada. Ondan sonra ses seda kesilmiş haliyle” 
(Kutlu, 2000: 12). Tek derdi, geldiği İstanbul’da yeni bir hayat kurup yaşama tutunmak olan Pelvan 
Sülüman’ın kaybedecek çok şeyi yoktur. Kendisini benimsemeyen, kabul etmekte direnen insanlara 
karşı o da kaba kuvvete başvurmuş ve başarılı olmuştur.  

Pelvan Sülüman’ın göçmen olarak geldiği İstanbul’da başka bir sorun yaşadığı görülmez. 
Bunun temel sebebi de onun toplumun sosyal yaşamına dâhil olmaya çalışmaması gösterilebilir. Zira 
o, bedenen Türkiye’deyse de tüm hatıraları Kırcaali’ye aittir. Ait olmadığı toplumda kendisine yeten 
bir hayat mücadelesi vermektedir. Kendisinden sonra torunu Ali’ye yetecek bir sermaye bırakmak, 
onun hayattaki tek gayesidir. Yoksa onun ait olmadığı bir topluma dâhil olmak gibi bir kaygısı yoktur. 
Onun bu durumu, yabancısı olduğu toplumdaki en güçlü özelliğidir; bu yüzden de kendilerine yeten 
bir düzen kurabilmiş ve yeni hayatında sendelememiştir.   

Pelvan Sülüman’dan sonra Pelvan Sülüman’ın göçten beslenen belleğinin taşıyıcısı, torunu 
Ali’dir. Ali, aidiyet sorununu dillendirmeyen ama derin yaşayan kişidir. Ortaokul öğrencisiyken 
geldiği İstanbul, onun geçmişini unutmasına ve yeni bir hayat kurmasına yetecektir. Fakat o, dedesiyle 
geldiği bu yeni topraklarda buranın “yerlisi” değildir. Ona bakışlar da hep bu yöndedir. Bu durum, 
onun yerleşik bir düzene geçmesinde engeldir. “O, gökkubbenin altında yapayalnız bir adamdır” 
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(Kutlu, 2000: 10). Onun için İstanbul, herhangi bir yerdir. Şehirle özdeşleşen bir geçmişe sahip 
değildir. Bu yüzden de hep Bulgaryalı Pelvan Sülüman’ın torunu olarak bilinecektir. 

Ortaokulu bitiren Ali’nin hayatında göç belleğini harekete geçiren dedesinin ölümüdür. Dedesi 
öldükten sonra “bir daha o bahçeye, o ahşap eve giresi gelmemiş”tir (Kutlu, 2000: 13). Komşuların 
tüm telkinleri Ali’yi kararından caydırmaz. Yapılan telkinler, Ali’nin İstanbul’a dair yaşadığı aidiyet 
sorununu ortadan kaldırmaya dönüktür: “Ali gel etme, dede ocağını tüttür, biz sana destek oluruz, 
daha yaşın küçük, hele bir vakit geçsin, seni buradan eveririz, geçinip gidersin” (Kutlu, 2000: 13). 
Mahallelinin “dede ocağını tüttür” ve “seni buradan eveririz” ifadeleri, dönemin geleneksel 
toplumunda bir şehre aidiyetin temel unsurları gibidir. Ocak, ev anlamında yerleşik düzeni ifade 
ederken, evlenmek de o şehirde yakın akraba edinerek orayı yurt edinmenin yerine geçer. Ocak, Ali 
için muhtemelen sadece Bulgaristan’ın Kırcaali şehriyle ilgili bir anlama sahiptir.  

Yazar, göç olgusunu yaşayacak olan Ali’yi, “hayatın demir örsünde dövülmek üzere kendini 
zamanın girdabına fırlatıp atmış” olarak tarif eder. Ali’nin “tahsili yarım kalmış. Bir sürü işe girip 
çıkmış. Kâtiplik, puantörlük, muhasebe yardımcılığı, bir kitapçıda tezgâhtarlık, uzun bir süre avukat 
yardımcılığı yapmış”tır (Kutlu, 2000: 13). Tüm bu uğraşlar, onun gelecekte yaşayacağı göçler için 
direnç kazanmasına kaynaklık edecektir.        

Ali’nin askerlik sonrasında Eyüp’te aynı mahallede oturdukları Münire’ye duyduğu “bitimsiz 
aşk”, onun göç yollarında geçecek hayatında bir dönüm noktasıdır. Münire’nin “belalı” ağabeylerine 
rağmen o, Münire’yi kaçırmaya cesaret edebilmiştir. Çünkü o Bulgar zulmünden kaçmaya cesaret 
eden bir geleneğin son üyesidir. “Zalim” devlet politikasına başkaldırmış olan Ali için birkaç belalıya 
karşı çıkmak hiç de zor olmayacaktır. Münire’yi kaçırdıktan sonra gittiği sayısız kasabaların hiçbirini 
kendisine yurt edinememiştir. Onun tüm hikâyesi; “böylece o kasabadan da kaçıvermişler” (Kutlu, 
2000: 21), “üç beş parça eşyayla bir tirene atlamışlar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar” (Kutlu, 
2000: 22) şeklinde özetlenebilir. O, trenden ineceği hiçbir durağı önceden hesaplamamıştır. Vaktin 
geldiğine inandığında “Münire uyan, önümüzdeki istasyonda iniyoruz” (Kutlu, 2000: 22) diyecektir. 
Onun için aidiyet, bir yerde rahat olduğu süreyle sınırlıdır. Rahatı kaçtığı andan itibaren ya da 
ilkelerinden taviz vermek zorunda kalacağı noktada mekâna dair aidiyet duygusu son bulur. Oysaki 
Ali Bey, gittiği şehirlerde kalabilmek için geleceğe dönük planlar da yapmıştır. Örneğin gittikleri 
kasabalardan birinde devraldığı bir kitapçı dükkânından sonra “ince ince planlar” yapacaktır, bu 
kitapçı dükkânını “bir kültür ocağına” dönüştürecektir. Sorunsuz geçen günlerde oğlunun “buraya 
yerleşiyoruz galiba” düşüncesi karşısında “ömrünce mülkiyet hissini tatmamış, bir mekâna 
bağlanmamış gezginci Ali Bey, ilk kez kendine ait bir çatının altında yorgun ama memnun” (Kutlu, 
2000: 64) görünmektedir. Şüphesiz ki bu memnuniyet, Ali Bey’in verdiği “fazilet mücadelesinden” 
dolayı çok uzun sürmeyecektir.    

Öyküde Ali Bey’in oğlu olan kahraman-anlatıcı, göçü kendisine mekân edinen ailenin son 
ferdi olarak karşımıza çıkar. Onun hikâyesi, iç dünyasında yaşadıklarını ifade etmesi açısından daha 
belirgindir. Babasının bir yerde “dikiş tutturamaması” dolayısıyla o da babasıyla beraber sürekli 
göçmek zorunda kalmıştır. Hayatının bu döneminde zihninde sadece “gökyüzü, bulutlar, anne(s)inin 
mavi gözleri” kalmıştır. Gökyüzü ve bulutlar, mekânsızlığı vurgularken anne, yitirilen mutluluğun 
yerine geçer. Anlatıcı, hayatının bir parçası haline gelen aidiyet sorununu şu şekilde ifade edecektir:  

“Ben işte, tuhaf bir şey, yollarda doğmuş, yolculukta büyümüştüm. Elbette ki bir kazanın nüfus 
kütüğüne yazılmış kaydım, ama oralı değilim ki. 

Nereliyim acaba?” (Kutlu, 2000: 18). 

Anlatıcının her kelimeyi özenle seçtiği yukarıdaki iç diyalog, onun ve dahi göçmenliğe 
mahkûm olmuş ya da göçmenliği bir yaşam biçimi olarak tercih etmiş kişilerin hayatta yaşadıkları 
aidiyet sorununun özeti gibidir. Yollarda doğmak, yolculuklarda büyümek ve nereli olduğunu 
bilememek, kahraman-anlatıcının göçmenliğin her türlü boyutuyla yüzleştiğini göstermektedir. 
Anlatıcı, iç dünyasında bir yere ait olamamanın var ettiği sorunu da şu iç monologla ifade eder: 

“Coğrafyaya, mekâna dair bir bağlanma, bir aidiyet duygusu yok bende. Zihnimi eşiyor, 
hafızamı yokluyorum. Hep yollar, kıvrılıp giden tozlu yollar, eski dökülen otobüsler, kamyon 
karoserleri, tiren rayları, vagonlar, kurum, is” (Kutlu, 2000: 18).  
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(Kutlu, 2000: 10). Onun için İstanbul, herhangi bir yerdir. Şehirle özdeşleşen bir geçmişe sahip 
değildir. Bu yüzden de hep Bulgaryalı Pelvan Sülüman’ın torunu olarak bilinecektir. 

Ortaokulu bitiren Ali’nin hayatında göç belleğini harekete geçiren dedesinin ölümüdür. Dedesi 
öldükten sonra “bir daha o bahçeye, o ahşap eve giresi gelmemiş”tir (Kutlu, 2000: 13). Komşuların 
tüm telkinleri Ali’yi kararından caydırmaz. Yapılan telkinler, Ali’nin İstanbul’a dair yaşadığı aidiyet 
sorununu ortadan kaldırmaya dönüktür: “Ali gel etme, dede ocağını tüttür, biz sana destek oluruz, 
daha yaşın küçük, hele bir vakit geçsin, seni buradan eveririz, geçinip gidersin” (Kutlu, 2000: 13). 
Mahallelinin “dede ocağını tüttür” ve “seni buradan eveririz” ifadeleri, dönemin geleneksel 
toplumunda bir şehre aidiyetin temel unsurları gibidir. Ocak, ev anlamında yerleşik düzeni ifade 
ederken, evlenmek de o şehirde yakın akraba edinerek orayı yurt edinmenin yerine geçer. Ocak, Ali 
için muhtemelen sadece Bulgaristan’ın Kırcaali şehriyle ilgili bir anlama sahiptir.  

Yazar, göç olgusunu yaşayacak olan Ali’yi, “hayatın demir örsünde dövülmek üzere kendini 
zamanın girdabına fırlatıp atmış” olarak tarif eder. Ali’nin “tahsili yarım kalmış. Bir sürü işe girip 
çıkmış. Kâtiplik, puantörlük, muhasebe yardımcılığı, bir kitapçıda tezgâhtarlık, uzun bir süre avukat 
yardımcılığı yapmış”tır (Kutlu, 2000: 13). Tüm bu uğraşlar, onun gelecekte yaşayacağı göçler için 
direnç kazanmasına kaynaklık edecektir.        

Ali’nin askerlik sonrasında Eyüp’te aynı mahallede oturdukları Münire’ye duyduğu “bitimsiz 
aşk”, onun göç yollarında geçecek hayatında bir dönüm noktasıdır. Münire’nin “belalı” ağabeylerine 
rağmen o, Münire’yi kaçırmaya cesaret edebilmiştir. Çünkü o Bulgar zulmünden kaçmaya cesaret 
eden bir geleneğin son üyesidir. “Zalim” devlet politikasına başkaldırmış olan Ali için birkaç belalıya 
karşı çıkmak hiç de zor olmayacaktır. Münire’yi kaçırdıktan sonra gittiği sayısız kasabaların hiçbirini 
kendisine yurt edinememiştir. Onun tüm hikâyesi; “böylece o kasabadan da kaçıvermişler” (Kutlu, 
2000: 21), “üç beş parça eşyayla bir tirene atlamışlar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar” (Kutlu, 
2000: 22) şeklinde özetlenebilir. O, trenden ineceği hiçbir durağı önceden hesaplamamıştır. Vaktin 
geldiğine inandığında “Münire uyan, önümüzdeki istasyonda iniyoruz” (Kutlu, 2000: 22) diyecektir. 
Onun için aidiyet, bir yerde rahat olduğu süreyle sınırlıdır. Rahatı kaçtığı andan itibaren ya da 
ilkelerinden taviz vermek zorunda kalacağı noktada mekâna dair aidiyet duygusu son bulur. Oysaki 
Ali Bey, gittiği şehirlerde kalabilmek için geleceğe dönük planlar da yapmıştır. Örneğin gittikleri 
kasabalardan birinde devraldığı bir kitapçı dükkânından sonra “ince ince planlar” yapacaktır, bu 
kitapçı dükkânını “bir kültür ocağına” dönüştürecektir. Sorunsuz geçen günlerde oğlunun “buraya 
yerleşiyoruz galiba” düşüncesi karşısında “ömrünce mülkiyet hissini tatmamış, bir mekâna 
bağlanmamış gezginci Ali Bey, ilk kez kendine ait bir çatının altında yorgun ama memnun” (Kutlu, 
2000: 64) görünmektedir. Şüphesiz ki bu memnuniyet, Ali Bey’in verdiği “fazilet mücadelesinden” 
dolayı çok uzun sürmeyecektir.    

Öyküde Ali Bey’in oğlu olan kahraman-anlatıcı, göçü kendisine mekân edinen ailenin son 
ferdi olarak karşımıza çıkar. Onun hikâyesi, iç dünyasında yaşadıklarını ifade etmesi açısından daha 
belirgindir. Babasının bir yerde “dikiş tutturamaması” dolayısıyla o da babasıyla beraber sürekli 
göçmek zorunda kalmıştır. Hayatının bu döneminde zihninde sadece “gökyüzü, bulutlar, anne(s)inin 
mavi gözleri” kalmıştır. Gökyüzü ve bulutlar, mekânsızlığı vurgularken anne, yitirilen mutluluğun 
yerine geçer. Anlatıcı, hayatının bir parçası haline gelen aidiyet sorununu şu şekilde ifade edecektir:  

“Ben işte, tuhaf bir şey, yollarda doğmuş, yolculukta büyümüştüm. Elbette ki bir kazanın nüfus 
kütüğüne yazılmış kaydım, ama oralı değilim ki. 

Nereliyim acaba?” (Kutlu, 2000: 18). 

Anlatıcının her kelimeyi özenle seçtiği yukarıdaki iç diyalog, onun ve dahi göçmenliğe 
mahkûm olmuş ya da göçmenliği bir yaşam biçimi olarak tercih etmiş kişilerin hayatta yaşadıkları 
aidiyet sorununun özeti gibidir. Yollarda doğmak, yolculuklarda büyümek ve nereli olduğunu 
bilememek, kahraman-anlatıcının göçmenliğin her türlü boyutuyla yüzleştiğini göstermektedir. 
Anlatıcı, iç dünyasında bir yere ait olamamanın var ettiği sorunu da şu iç monologla ifade eder: 

“Coğrafyaya, mekâna dair bir bağlanma, bir aidiyet duygusu yok bende. Zihnimi eşiyor, 
hafızamı yokluyorum. Hep yollar, kıvrılıp giden tozlu yollar, eski dökülen otobüsler, kamyon 
karoserleri, tiren rayları, vagonlar, kurum, is” (Kutlu, 2000: 18).  

Hanyeri kasabasında Feride adlı kıza âşık olması, onu babasına yaklaştırır. Babası, kız 
kaçırmaya karar verdiği zaman askerliğini yaptığı düşünüldüğünde en az yirmi iki yaşındadır. Anlatıcı 
ise vaka zamanında üniversite sınavlarına girmiş, bir yer kazanamamıştır. Nasıl ki babası annesini 
kaçırmışsa o da Feride’yi kaçırmayı düşünür. Ancak Feride, buna karşı çıkar. Feride, kahraman-
anlatıcıyı sevdiği halde kaçmayacaktır. Oysaki kahraman-anlatıcı, “kırmızı kiremitli, beyaz badanalı 
küçük ev.. Evin bacasından mutlu kıvrımlarla yükselen dumanlar” (Kutlu, 2000: 67) düşlemektedir. 
Bu düş, onun yerleşik hayata geçişe yakın olduğunu gösterir. Bu yüzden babası Ali Bey’in 
Hanyeri’nde politik konulara müdahil olması onu korkutur. Babası tutuklandıktan sonra, hayatta 
kimsesiz kalır. Bu zamanlarına dair duygularını yine onun şu iç monoloğundan öğreniriz: 

“Yaşadığım zehir yeşili acı yükselmiş gırtlağıma dayanmıştı. Geceleri, yalnız geçen geceleri 
ne yapacaktım. Bazen pencereyi açıp ‘yeter artık, yeter’ diye bağırasım geliyor” (Kutlu, 2000: 107).  

Tüm hayatını babasına bağımlı bir şekilde sürdüren kahraman-anlatıcı, artık bir karar vermek 
zorundadır. Bu vereceği karar, fiziki olarak kendisini babasından uzaklaştırsa da hayata bakış 
noktasında babasıyla tam anlamıyla örtüşmeye başladığını gösterir. Hapishanede bulunan babasına 
‘göç’ düşüncesini açar. Ali Bey, oğlunu gidiş konusunda cesaretlendirir. Nereye gittiğini sorduğunda 
oğlu, “bilmiyorum” dediğinde Ali Bey, “bilmemek en iyisi” (Kutlu, 2000: 110) diyecektir. Çünkü 
göçmenin yurt edineceği belli bir yeri yoktur. Böylece kahraman-anlatıcı da, babası gibi, trene binerek 
“meçhul bir istasyonda” inecektir. O zamana kadar, kendisine güveni olmayan ve hep babasına 
özenen kahraman-anlatıcı, bilmediği bir kasabada yalnız kaldığında “hangi işin ucundan tutsam 
becerebileceğime inanıyorum artık” (Kutlu, 2000: 115) diyerek aidiyetten ziyade yaşamı hiç kimsenin 
desteği olmadan sürdürmenin önemli olduğunu öğrenmiştir. 

Öyküde genellikle erkek kişilerin aldıkları ve uyguladıkları göç kararları, ayrıntılı bir şekilde 
işlenmiştir, ama kadınların göçe bakışları ve aidiyet olgusunu nasıl değerlendirdikleri de ele alınmıştır. 
Ali Bey’in eşi Münire ve kahraman-anlatıcının sevdiği kız olan Feride’nin de zorunlu sebeplerden 
kaynaklanan/ kaynaklanacak olan göçe bakışları erkek kişilerin yaklaşımlarından farklıdır. Bu 
farklılık, kadınların yaşadıkları şehirlerde ve kasabalarda ‘yerli’ olmalarıyla ilgilidir. Münire, başlarda 
Ali Bey’in kaçma teklifine “kaçan kız olmaktan” utandığı için karşı çıkar. O, kaçma kararını, 
ağabeylerinin kendisini “zengin (bir) adamın akıldan yaya oğluna yamamaya” (Kutlu, 2000: 14) 
kalkışmalarından sonra alır. Eğer bu zorunlu evlilik olmasa Münire kaçmayacaktır. Kaçmasına rağmen 
göçmen yaşamı genç kadına zor gelmektedir. Münire Hanım, “bir eli şakağında, meçhule doğru giden 
tirende, sonumuz ne olacak böyle, ne kadar çekeceğiz bu göçebe hayatı” (Kutlu, 2000: 22) diye 
düşünerek Ali Bey gibi göçebe hayatı içselleştiremediğini belirtmiştir. Aynı şekilde Feride de 
“Hancılardan bir kız kocaya kaçtı” (Kutlu, 2000: 108) dedirtmek istemediğinden sevse bile 
geleneklerine, ailesine ve yaşadığı coğrafyaya karşı aidiyet duygusu içinde olduğunu ifade etmiştir. 
Buradaki aidiyet duygusu, her ne kadar bireysel tercihleri yok saysa da kişinin yaslandığı köklerle 
sağlam bir ilişki içinde olduğunu gösterir.  

3. Göçün Mekânsal İzdüşümü 

Göç, ister içsel ister fiziki anlamda olsun doğrudan doğruya mekânla ilgilidir. Mekân, göç 
olgusunun derinleşmesine paralel olarak genişler. Her mekân, göç ile ilişkili olan bireyler üzerinde 
yeni bir kimlik inşasına aracılık eden bir durum var eder. Kimlik inşasının mekânla ilişkisi, geçici bir 
durum var etse de derinden derine bir etkiye kapı aralar. Bu yüzden de göç mekânları, göç eden 
bireyler için bir sığınak/ korunak hükmündedir denebilir. Bu hem fiziksel olarak hem de zihinsel 
anlamda böyledir.  

Uzun Hikâye, tam anlamıyla mekânlar arasında göç olgusunu belirginleştirir. Öyküde ifade 
edilen her mekân, geçici bir kimliğe sahiptir ve göç eden bireyler için geçici bir sığınak işlevi 
görmektedir. Bu mekânlar, göç eden bireyler ve açık mekânlar arasında bir sınır çizer. Öyküde bu 
bağlamda kendisini en fazla gösteren kelimeler; kasaba, vagon, tren, istasyon ve otel sözcükleridir.  

Öyküde adı verilmeyen birçok kasaba söz konusudur. Bu kasabalardan ilki muhtemelen 
“doğuda” bir yerde olmalıdır. Kasaba ve doğu vurgusuyla göç olgusuna derinlik kazandırılmıştır. 
Küçük yerleşim birimlerinin ön plana çıkarılması, özellikle Ali için bir kaçışı ifade eder. Kaçırdığı eşi 
Münire Hanımla bu kasabalarda saklanır. Kasabaların kentlerden küçük olması, kaçış için bir sığınak 
olarak düşünülmesiyle ilgilidir. Kasabanın köyden büyük olması, hem kabul görmeyi kolaylaştırması 
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hem de daha iyi bir yaşam alanı sağlaması açısından tercih edilmiştir. Köy ve kent arasında bir geçiş 
kimliğine sahip olan kasabalar, bireyin kendisiyle hesaplaşmasına da olanak sağlar. Zira Ali Bey, 
gittiği her kasabada yeni insanlar tanımış, kişiliğini zenginleştirmiş,kendisiyle hesaplaşabilmiştir. 

Kasabalarda yaşayan insanlar, birbirine geçmiş hayatlar yaşarlar. Dışarıdan bu kasabalara 
dâhil olanlar ise daha fazla göz önündedirler. “Ah bu kasabalar. Hiçbir şeyin saklı kalamadığı küçük 
kasabalar” (Kutlu, 2000: 54), insanların hayata karışarak kaybolabileceği yerler değildir. Bu yüzden 
de bu yerlere dışarıdan gelerek geçici bir süre yaşamak isteyenler, davranışlarına dikkat etmek 
zorundadırlar. Aksi takdirde kabul görmedikleri bu yerlerden daha da dışlanacaklardır. Bu da göç 
olgusunu bir kasabaya sığınarak yaşamak zorunda kalanları daha da dar bir alana mahkûm edecektir. 
Çünkü onlar kasabalıların gözünde “yaban”dırlar. Yabanların ve dahi diğer gençlerin bu “ücra 
kasabalarda” âşık olması başlı başına bir sorundur. Bu kasabalarda delikanlılar, sevdiklerine 
kavuşmak için “yaz günü karlı dağdan kar getirmek” (Kutlu, 2000: 105) zorundadır.  

Ancak, sorunlu durumlar yaşatan kasabalarda bir değişim gözlenmektedir. Zira kasabalar, 
“giderek boşalıyor. Yerliler şehirlere göçüyor, onlardan boşalan evlere dağ köylerinden, 
Almancılardan yabancı insanlar yerleşiyor.” (Kutlu, 2000: 62). Bu değişime rağmen bu küçük 
kasabaların “her biri bir gizli sevda cehennemi” (Kutlu, 2000: 72) gibidir. Geleneksel kırsal kültürün 
katı kuralları, kasabalar için tersten bir işlev yüklenerek daha da derinleşmektedir. Bu katı kurallara 
karşı çıkarak “kasabalardan kaçanların serüvenleri.. birbirine benzer ve .. hepsinin sonu hüsranla 
biter” (Kutlu, 2000: 78). İnsanlar, yaşanan hazin hikâyelerden sonra kasabalarda “küçümen bir 
hayata” mahkûmdurlar.  

Yazar, kasabaları bir göç mekânı olarak sunarken kasabaların önüne getirdiği “küçük”, 
“ıssız”, “uzak”, “unutulmuş”, “çorak” gibi sıfatlarla buralardaki yalnızlığı ve durağan hayatı 
belirginleştirmiştir. Kasaba gibi göç mekânları, göçmenler için sürekli tekrarlanan bir labirentten 
farksızdır. 

Bu kasabaların en belirgin özelliği, tren istasyonlarıyla çevrelenmesidir ya da istasyonlarla 
birbirine bağlanmış olmasıdır. İstasyon binaları, daima insanlara yalnızlıklarını ve göçebe olmalarını 
hatırlatır. “Issız istasyonlar” ise insanlardaki çaresizliğin yerine geçer. Bu istasyonlarda bulunan atıl 
durumdaki “vagonlar” insanlar için bir barınaktır. Ali Bey de ailesiyle geldiği kasabada atıl durumda 
bulunan bir vagona yerleşir. Yazar, göç eden insanları bir vagonda ikamet eder göstererek onların her 
an gitmeye/ göçmeye hazır bir halde beklediklerini vurgulamıştır. “Küçük istasyon binasının 
arkasında, battal bir hatta çekilmiş, eski bir vagonda” (Kutlu, 2000: 8) kalan aile için bu “vagondan 
ev”,tam anlamıyla bir sığınak görevi görür. Mekâna ait olmamanın göstergesi olan vagon, ancak bir 
kadın sayesinde yerleşik hayata geçişte işlevsel olabilmektedir. Mesela Ali Bey’in karısı Münire 
Hanım, “vagon evin önünde bir bahçe kurmuştu. Vagonun çatısına çekilmiş iplere dolaşık ebruli, mavi 
kahkaha çiçekleri, cennet süpürgeleri, gece safaları, kadifeler, hatta teneke kutulara dikilmiş iki de 
karanfil vardı.” (Kutlu, 2000: 8). Kadın, doğayla uyumlu bir tutum takınmış ve geçici bir süreliğine 
olduğunu bilse de yerleşik düzene geçişte bir çaba içine girmiştir.  

Mahallelerden, sokaklardan izole edilmiş olan bu göçmen yaşamın dünyayla tek iletişimi, 
önünden geçen “posta katarı” sayesindedir. Posta katarı, birbirinden ayrılmış kişi ya da aileler 
arasında bağlantıyı sağlasa da görevini geride hüzünlü bir iz bırakarak ifa eder. Trenler ise göçmenler 
için, otellerle beraber, en kalıcı mekânlar gibidir. Öyküde trenin derin bir etkisi söz konusudur. Zira 
tren, bir ulaştırma vazifesi gördüğü kadar bir kaçış vasıtasıdır da. Ali, sevdiği kızı trenle kaçırmıştır. 
Gittiği kasabalarda yaşadığı sorunlardan sonra oradan yine trenle uzaklaşmıştır. Ali’nin oğlu, yalnız 
kaldığı ve sonu hüsranla biten bir aşktan sonra yaşadığı kasabayı trenle terk etmiştir. Tren, diğer 
ulaşım araçlarına göre göç eden için daha güvenli bir anlama sahiptir. Geriye dönüşü olmaması ve her 
istenildiğinde durdurulamaması özelliğiyle de tren, mekândan kesin bir kopuşu ifade eder. Örneğin Ali 
Bey, ailesiyle beraber “bir küçük nahiyenin kıyıcığında ıssız bir istasyonda iniyorlar tirenden” (Kutlu, 
2000: 23). Trenle olan irtibat, ancak trenden indikten sonra son bulmaktadır. Ali Bey’in oğlu, göç 
ettiğinde “tiren gitti. Ben ıssız istasyonda yalnız kaldım” (Kutlu, 2000: 113) diyerek tren, göç ve yolcu 
arasındaki duygusal ilişkiyi ifade etmiş olur. Zira “raylardan gelen tıkırtılar”da onun yalnızlığının 
yoldaşı gibidir. Öykünün bir tren istasyonunda başlaması ve yine bir tren istasyonunda son bulması bu 
bağlamda önemlidir. 
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kimliğine sahip olan kasabalar, bireyin kendisiyle hesaplaşmasına da olanak sağlar. Zira Ali Bey, 
gittiği her kasabada yeni insanlar tanımış, kişiliğini zenginleştirmiş,kendisiyle hesaplaşabilmiştir. 

Kasabalarda yaşayan insanlar, birbirine geçmiş hayatlar yaşarlar. Dışarıdan bu kasabalara 
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önünden geçen “posta katarı” sayesindedir. Posta katarı, birbirinden ayrılmış kişi ya da aileler 
arasında bağlantıyı sağlasa da görevini geride hüzünlü bir iz bırakarak ifa eder. Trenler ise göçmenler 
için, otellerle beraber, en kalıcı mekânlar gibidir. Öyküde trenin derin bir etkisi söz konusudur. Zira 
tren, bir ulaştırma vazifesi gördüğü kadar bir kaçış vasıtasıdır da. Ali, sevdiği kızı trenle kaçırmıştır. 
Gittiği kasabalarda yaşadığı sorunlardan sonra oradan yine trenle uzaklaşmıştır. Ali’nin oğlu, yalnız 
kaldığı ve sonu hüsranla biten bir aşktan sonra yaşadığı kasabayı trenle terk etmiştir. Tren, diğer 
ulaşım araçlarına göre göç eden için daha güvenli bir anlama sahiptir. Geriye dönüşü olmaması ve her 
istenildiğinde durdurulamaması özelliğiyle de tren, mekândan kesin bir kopuşu ifade eder. Örneğin Ali 
Bey, ailesiyle beraber “bir küçük nahiyenin kıyıcığında ıssız bir istasyonda iniyorlar tirenden” (Kutlu, 
2000: 23). Trenle olan irtibat, ancak trenden indikten sonra son bulmaktadır. Ali Bey’in oğlu, göç 
ettiğinde “tiren gitti. Ben ıssız istasyonda yalnız kaldım” (Kutlu, 2000: 113) diyerek tren, göç ve yolcu 
arasındaki duygusal ilişkiyi ifade etmiş olur. Zira “raylardan gelen tıkırtılar”da onun yalnızlığının 
yoldaşı gibidir. Öykünün bir tren istasyonunda başlaması ve yine bir tren istasyonunda son bulması bu 
bağlamda önemlidir. 

Göçmenler için hanlar, kervansaraylar ve otel odaları geçici ikamet mekânlarıdır. Öyküde hem 
oteller hem de han ve kervansaraylar söz konusu edilmiştir. Zira Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye’nin olay 
örgüsünü göç eden insanlarla genişletmiştir. Göçmenlerin yaşam biçimi “o kasaba senin, bu şehir 
benim diyar diyar gezmek” şeklindedir. “Bitip tükenmez yolculuklar sırasında, bir kamyonun şoför 
mahallinde, bir at arabası üzerinde veya ikinci mevki bir tiren kompartımanında” (Kutlu, 2000: 10) 
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arasında vasıta olarak kullandıkları araçlar ve bu araçlarda gözlemledikleri yerlerle ilgilidir.  

Ali Bey ve oğlu, “Hanyeri” adlı bir kasabaya göçerler. Yazar, olay örgüsüyle ilişkili bir 
kasaba adı üzerinden göçün tarihsel bir arka planı olduğunu sezdirir. Öyküyle pek de ilgili değilmiş 
gibi görünen kasabanın adının hikâyesi, öykünün derin yapısında verilmek istenen göç olgusuyla 
ilişkilidir. Kasabada otel sahibi olan “Şerif Bey’e göre kasabanın kurulu olduğu dağ eteğinde çok eski 
zamanlardan kalma bir ‘Han’ varmış.. bu nokta eski kervan yolları üstünde bir menzil, bir konaklama 
mahalli. Vaktiyle buraya bir han inşa edildi ise, o han yıkılsa, üzerinden asırlar bile geçse yeri bellidir 
ve oraya ‘Hanyeri’ derler” (Kutlu, 2000: 84-85). Göçmen mekânının dağ eteği gibi bir sıfatla 
nitelenmiş olması, buralara kalmaya gelenlerin garipliğini, yalnızlığını ve yabancılığını destekler. İsim 
üzerinden yapılan tanımlama, çok basit bir mantık üzerine oturtulmuş ve okurun, göçer durumda olan 
insanlara yaklaşımını olumlu bir noktaya çekmiş, empati yapmak için de destekleyici bir rol 
yüklenmiştir.   

Öyküde adıyla yer bulan “Sarıkaya Otel ve Kıraathanesi”, Ali Bey’in sığınağıdır. O, buradan 
işlerini takip etmektedir. “Sarıkaya Otel ve Kıraathanesi’nin bir köşesine koyduğu tahta masaya” 
(Kutlu, 2000: 33) yerleşir. O, nasıl ki bu kasabaya dışardan dâhil olmuşsa işlerini de kendisine ait 
olmayan otelin “bir köşesinde” görmek zorundadır. Otelde ikamet eden insanlar da onun gibi bu yere 
yabancıdır. Bu yüzden otel, dışarıdan gelenleri ‘içeride’ yaşayanlardan ayıran, aralarına sınır çizen bir 
görev yüklenmiştir. “Kırmızı kiremitli, uzun bir bina” olan otel, dâhilindekilere daima yabancı 
olduklarını, buraya ait olmadıklarını hissettirmektedir. Geçici ikamet yeri olan otel, göçmenlere her an 
bulundukları yeri terk etmeye hazır olmaları gerektiğini imler.  

Ali Bey’in oğlu, bir kasabaya indiğinde duyduğu ilk sözcükler de bu geçici mekânla ilgilidir. 
“Götürelim beyim, otel isterseniz” (Kutlu, 2000: 113). Öykü, bir otel odasında yaşanan yalnızlıkla, 
yabancılıkla son bulur. Otel odalarında yaşayanlar, civarın asıl sahiplerinden kabul görmek, belki de 
sahiplenilmek istemektedirler. Yazar, göçmenliği yaşatan asıl unsurun mekân olmadığını vurgular. 
Zira göç, daha çok iç dünyada yaşanan bir yabancılaşmanın sonucu olarak verilmiştir:   

“Mızıkanın nağmeleri otel penceresinden sızıp kasabanın dumanı tüten kırmızı kiremitli 
damlarına doğru yayılmaya başladı. Nereye kadar gider bu ses, kime ulaşır?” (Kutlu, 2000:115).  

Öyküde, yol metaforu, göçün bağlamına uygun bir işlevde karşımıza çıkar. Yol, çoğu zaman 
uçsuz bucaksız bir görünümdeyse de yerleşim yerlerini birbirine bağlama görevi görür. “Küçük bir eve 
doğru kıvrıla kıvrıla giden ıssız yol”, ev ahalisi için mutluluk kaynağıyken; göçmen için bu yollar bir 
hüzün sebebidir. Mesela göçmen bir ruha sahip olan kahraman-anlatıcıya göre “bu evin bacasından 
mutlu kıvrımlarla yükselen duman” (Kutlu, 2000: 67) görülmektedir. Kahraman-anlatıcının çevreye 
dair gözlemleri de hep bu minvaldedir. Gökyüzünde gördüğü “turna katarları”, aradaki karlı dağların 
engellemesine rağmen “gurbetteki sevgiliye selam” götürmektedir ya da öyle olması umulmaktadır. 

4. Göçün Zamansal İzdüşümü 

Zaman, canlı cansız tüm varlıkları kuşatan bir olgudur. Bu yüzden hiçbir varlık yoktur ki 
zamanın dışında olsun. Göç eden bireyler de ‘belli bir zamanda’ yaşadıkları maddi ya da manevi bir 
kargaşayı göç ederek dışa vururlar. Onlar için kargaşa, çoğunlukla bir karmaşa ile sonuçlanır. Edebi 
metinlerde zaman, kurgunun yaslandığı temel unsurlardandır. Çoğunlukla, reel gerçeklikte olduğu 
gibi, kimi hadiseler belli bir zamana bağlı olarak gerçekleştiğinde daha anlamlı olmaktadır.  

Uzun Hikâye, zaman unsurunu göç olgusu çevresinde başarılı bir şekilde işleyen bir öyküdür. 
Zaman, öyküde belirsiz bir şekilde yer almıştır. Doğrudan doğruya zaman unsurunu belirleyen bir yıl, 
ay veya gün adına rastlanmaz. Bu belirsizlik, göç eden bireylerin hayatlarındaki belirsizlikle 
eşgüdümlü bir seyir izler. Yani zamanla çevrelenmiş öykü kişileri, reel zaman karmaşasının dışında 



156 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

bir yaşama sahiptirler. Sadece geriye dönüş tekniğiyle komünist bir yönetime sahip olan 
Bulgaristan’daki Türklere yapılan zulümden dolayı Türklerin Anadolu’ya kaçışı/ göçü söz konusu 
edilmiştir. Bu da bizi 1989 tarihine götürmektedir. Öyküde Pelvan Sülüman ve torunu Ali, Türkiye’ye 
göç eden kişilerdir. Ali’nin bu dönemde ortaokul öğrencisi olduğu ve hemen sonrasında kaçırdığı 
Münire ile evlenmesi ve çocuk sahibi olması 2000’li yıllara denk gelmektedir. Bu tarih de öykünün 
yayımlandığı 2000 yılıyla da çakışmaktadır. Zaman vurgusunun örtük olması, döneme ve yaşananlara 
karşı ilgili olan okur için daha bir anlam kazanmakta ve öyküye postmodern bir derinlik katmaktadır.  

Öyküde zamana dair en belirgin vurgu, birkaç yerde de tekrarlanan anlatıcının “on altı” 
(Kutlu, 2000: 7, 31) yaşında olmasıdır. Bu yaş vurgusu, öykünün orta yerinde durmaktadır. Öykü 
buradan geriye dönüş tekniğiyle genişlemekte ve hemen sonrasında kronolojik zamana dönülmektedir. 
Öyküde mevsimsel farklılığa dair de çok az vurgu yapılmıştır. Muhtemelen “doğuda bir yer” vurgusu, 
mevsimsel zamanı vurgulamaz. Sadece uzaklığı, yalnızlığı belirtir. Doğu vurgusundan sonra kara, kar 
yağışının neden olduğu zorluklara dair bir gönderme söz konusu olabilirdi. Bu durum eğer gözden 
kaçmamışsa göçmenlerin, mevsimsel zorlukları düşünerek yer tercihinde bulundukları düşündürülmek 
istenmiştir. 

Kurmaca metinlerde göç olgusunu ifade etmek için en fazla çarpıcı olan mevsim, sonbahar 
olarak karşımıza çıkar. Yaşamda, tabiatta ve insan muhayyilesinde göçün zaman döngüsü, sonbahara 
karşılık gelir. Sonbahar mevsimi, nasıl ki insan dışındaki kimi canlılar için zorunlu bir göçü ifade 
ediyorsa insan için de öyledir. Adeta bu mevsim, göç için bir çağrıdır. Öykünün anlatıcısı, sonbahar 
mevsimiyle iç dünyasında yaşadığı göç arzusunu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Sonbahardı, leylekler göçüyor, gazeller dökülüyordu. Üşüdüm, ellerim cebimde kendimi 
yollara vurdum. Kasaba dışına çıkmışım. Kim bilir ne kadar yürümüşüm” (Kutlu, 2000: 53).  

Anlatıcı, göç eden bireylerin geride bıraktıkları ya da bırakamadıkları şeylere de değinmiştir. 
Göçmenler, aslında göçülen her yerden bir şeyleri de beraberlerinde götürmektedirler. Göç, zamanı 
geldiğinde herkes için farklı bir içeriğe ve düzeye sahip olsa da genellikle geride “acılar, yolculuklar, 
aşklar” bırakmaktadır. Göçmen/ler üzerinde derin sızı bırakan bu durum, aslında göç edildiğinde 
geride çok şey bırakıldığını ve bu yüzden göç kararının çok kolay alınmadığını gösterir. Göç zamanı 
göçmenler için hayatın kırılma anlarından biridir. Ali Bey’in yeniden aldığı göç kararından sonra oğlu, 
sadece kasabada âşık olduğu Ayla’yı merak eder. Çünkü bu kasaba, onun için sadece Ayla ile 
anlamlıdır. “Yol göründü artık.. O gece Ayla’ların evi önünden bir karartı gibi gizlice” (Kutlu, 2000: 
57) geçecektir ya da çok sevdiği arkadaşı Celal’i görmek istese de bunu yapamayacak bunun yerine 
sadece  “dişlerini sıkacaktır”. Bu zorlu tahammül döneminde “Nereye gidiyorduk?” (Kutlu, 2000: 57) 
sorusu boşlukta kalacaktır. Yine de göçülen yerde gecenin karanlık vakitlerinde “geriye dönüp” 
bakmak, göçülen yerde bırakılanlara/ kalanlara duyulan ya da duyulacak olan özlemi ifade eder. 
Karanlığa gönderilen bakış, o yerde biriktirilen hatıralara her zaman saygı duyulacak olmasını imler. 
İki bölümden oluşan öyküde birinci bölümün sonunda geride “saka kuşu” ve “küpe çiçeğinin” kaldığı 
ifade edilmiştir. Buradan hangi şartta olursa olsun göç edilen yerde mutlaka bir şeylerin geride kaldığı 
sonucuna ulaşılabilir. Geride kalan “saka kuşu ve küpe çiçeği sürekli yenilenecek (Ali Bey’in evinin) 
demirbaşı” (Kutlu, 2000: 65) olur. Her yerde yine bunlardan alınır. Bu canlı varlıklar, göçmenlerin 
yaşadıkları mekânlar arasında zamana dair boşluğu doldurmak görevi görür. Çünkü Ali Bey’in 
göçtüğü yerlerdeki evinde olan saka kuşu daima onlara “cıvıldayarak karşılık” vermektedir. Bu da her 
şeye rağmen onların yaşamlarındaki zamansal sürekliliği vurgular.    

Göçmenlerin göç için tercih etmek zorunda kaldıkları zaman dilimi gecedir. Gece, göçmenler 
ile mekân arasındaki ayrılma vaktine göndermede bulunmaktadır. Yalnız insanlar olan göçmenler, 
harekete geçtiklerinde genellikle “herkes uykudadır. Sadece uzaklardan kesik kesik yankılanan köpek 
havlaması” (Kutlu, 2000: 57) duyulur. Bu ayrılış aslında göçmenlerin sürekli tekrarlanan yaşamlarının 
özetidir. Öykünün adı verilmeyen anlatıcı kişisi, tekrar eden göçlerini şu şekilde anlatır: 

“Babam birkaç parça eşyamızı denk etmişti. Bütün dolaştığımız yerlerden hep böyle, bir gece 
ansızın, kimselere haber vermeden ayrılmıştık. Yine öyle olacaktı. Kasabaya ambar yükü getirmiş ve 
boş dönecek olan bir kamyon şoförü ile anlaşmıştı babam” (Kutlu, 2000: 57). 
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demirbaşı” (Kutlu, 2000: 65) olur. Her yerde yine bunlardan alınır. Bu canlı varlıklar, göçmenlerin 
yaşadıkları mekânlar arasında zamana dair boşluğu doldurmak görevi görür. Çünkü Ali Bey’in 
göçtüğü yerlerdeki evinde olan saka kuşu daima onlara “cıvıldayarak karşılık” vermektedir. Bu da her 
şeye rağmen onların yaşamlarındaki zamansal sürekliliği vurgular.    

Göçmenlerin göç için tercih etmek zorunda kaldıkları zaman dilimi gecedir. Gece, göçmenler 
ile mekân arasındaki ayrılma vaktine göndermede bulunmaktadır. Yalnız insanlar olan göçmenler, 
harekete geçtiklerinde genellikle “herkes uykudadır. Sadece uzaklardan kesik kesik yankılanan köpek 
havlaması” (Kutlu, 2000: 57) duyulur. Bu ayrılış aslında göçmenlerin sürekli tekrarlanan yaşamlarının 
özetidir. Öykünün adı verilmeyen anlatıcı kişisi, tekrar eden göçlerini şu şekilde anlatır: 

“Babam birkaç parça eşyamızı denk etmişti. Bütün dolaştığımız yerlerden hep böyle, bir gece 
ansızın, kimselere haber vermeden ayrılmıştık. Yine öyle olacaktı. Kasabaya ambar yükü getirmiş ve 
boş dönecek olan bir kamyon şoförü ile anlaşmıştı babam” (Kutlu, 2000: 57). 

Kamyon şoförünün de ‘yerli’ olmaması, göçmenlerin işini kolaylaştırmakta ve tarafları 
birbirine yaklaştırmaktadır. Nasıl ki kamyon şoförü geçinmek için çeşitli şehirlere sefer düzenliyorsa 
göçmenler de geçinmek için ya da daha farklı sebeplerden dolayı yer değiştirirler.  

Öykünün zaman vurgusu, hep göç olgusu çevresinde şekillenmektedir. Günlük yaşamda 
herhangi bir olgu açıklandığında göçü anımsatan durumlar üzerinden örnek verilmektedir. Bir kuş 
tanımı -ki kuş da göç durumunu bir devri daim şeklinde yaşar- “uzun yol şoförlerinin” (Kutlu, 2000: 
41) arabalarının ön camına astıkları yapay kuş figürü üzerinden yapılmıştır. Örneklerin de göçü 
çağrıştıran bir içeriğe sahip olması, göçmen belleklerin her zaman göç olgusunu canlı bir şekilde 
yaşadığını gösterir.  

Yazar, ölümü zaman düzleminde bir mekânsal değişim olarak sunmuştur. Öykünün tali 
kişilerinden Celal, amansız bir hastalığa yakalanmış, “az bir ömrü kalmıştır” (Kutlu, 2000: 55). 
Celal’in arkadaşı olan kahraman-anlatıcı, hem kendisinin hem de Celal’in sevdiği kız olan Ayla’dan –
ki Celal, kahraman-anlatıcının aşkından haberdar değildir- Celal’e bir hatıra bırakmasını ve bu sebeple 
Celal’in “son günlerini mutlu geçirmesini” ister. Ayla da Celal’e bir kıtalık şiir gönderir. Bu şiir, 
Celal’i ziyadesiyle mutlu eder. Yazar, insanın en zorlu göçü olan ölüm anında sevginin ne denli 
önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Sonuç 

Uzun Hikâye, Anadolu’nun farklı coğrafyalarında yaşayan insanların aşklarına, acılarına, 
yoksulluklarına; gelenek ve göreneklerine yer vermektedir. Coğrafyanın çok geniş bir alanı kapsaması 
öyküde yer verilen göç temasıyla ilgilidir.  

Öykü, başlar başlamaz okuru göç olgusuyla kuşatır. Ancak başlangıçtaki göç, uluslararası bir 
düzeydedir. Okur, ifade edilen göçün bu boyutuna ya yaş itibariyle ya da siyasi tarihe meraklıysa 
okumalarından aşinadır. Uzun Hikâye, her açıdan işte bu ‘aşinalık’ üzerinden ilerler. Göçün ulusal ve 
uluslararası boyutlarına yabancı olmayan okur, öykü boyunca Anadolu coğrafyasından aşina olduğu 
kadınlar, erkekler, çocuklarla karşılaşır.  

Öyküde yer verilen mekânların tamamı, göç olgusu odaklıdır. Mekân işlevi gören, vagon gibi, 
araçlar da göçle ilgilidir. Bu tekdüze gibi görünen durum, aslında nesnelerin asli işlevlerine bir engel 
teşkil etmez. Örneğin öyküde yer verilen vagon, öncelikli olarak bir barınma alanıysa da öykünün 
derin yapısında göç olgusunu beslemektedir. Aynı şekilde zaman olgusu da göç olgusuna 
desteklemektedir. Zaman, göçmenlerin sığındıkları gece vakitlerini tercihleriyle öne çıkmaktadır. 
Göçün ilk bireyi olan Pelvan Sülüman, yaşlı bir adamdır. Öyküde ölümü en normal kabul edilecek 
kişidir. Onun bu son göç zamanı, bir mekân değiştirmeden ibarettir. Ancak yazar, kimi zamansız 
ölümlere de yer vererek, Münire Hanım’ın ölümü gibi, ölümün her zaman geride derin acılar 
bıraktığını vurgular.  

Yazar, aidiyet sorununu öykünün temel problemi olarak sunmuştur. Öykünün yaslandığı göç 
olgusu, netice itibariyle kişilerin yaşadığı aidiyet sorununun sonucudur. Bir yere ait olmanın verdiği 
hazzı ve mutluluğu bilmeyen kişilerle mekân arasında bir etkileşim olması zordur. Aidiyet; bir 
geçmişe, geleneğe ve topluma yaslanır ve bunlarla anlam kazanır. Bir yere dair böyle bir geçmişten 
yoksun olan bir kişinin, bu aidiyeti hissedeceği yeri bulana kadar arayışını sürdürdüğü görülür. Pelvan 
Sülüman, zorunlu sebeplerden dolayı geldiği İstanbul’da bir arayış içinde değildir. Torunu Ali Bey ise 
aidiyet sorunu yaşayan biridir. Bu yüzden de göç eder. En sonunda onda Hanyeri adlı kasabaya karşı 
aidiyet hissi gelişir. Tüm şartlar onun gitmesini desteklese de o, ait olmaya başladığı bu kasabada 
hapsedilse dahi kaçmayacaktır. Ali Bey’in oğlu ise göçmen geleneğin en şanssız kişidir. O, arayışının 
başında yalnızdır. Oysaki babası ve büyük dedesi hep birileriyle göçmüşlerdir. Buna rağmen o, ilk 
‘seferinin’ sonunda vardığı otel odasında artık özgüveni olan bir göçmendir.  

Uzun Hikâye, göç olgusunu hem yapı ve hem de tema itibariyle başarılı bir şekilde yansıtan bir 
eserdir. Bu eseri, başarılı kılan etmenlerin başında zarif anlatımın ve nükteli ifadelerin göç olgusunu 
belirginleştirmesidir denebilir.  
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Öz 

 
Güzel adlandırma; söylenmesi uygun olmayan, yasak olan ya da dinî çerçevede kullanımı hoş 

karşılanmayan-korkulan terimlerin yerine kullanılan sözcükler olarak tanımlanmaktadır. Ölçünlü dilde 
örneklerine sıkça rastladığımız güzel adlandırmalar, Anadolu ağızlarına gelindiğinde daha da çeşitlenir. Cimri 
yerine “eli sıkı” ya da savurgan yerine “eli açık” sözcükleri bugün kullandığımız güzel adlandırmalardan sadece 
birkaçıdır. Bu kullanımlara benzer pek çok güzel adlandırma örneği Anadolu ağızlarında sıkça tercih edilen 
kullanımlardandır.  

Çalışma Batı Anadolu (Manisa/Alaşehir, Muğla, Uşak, Denizli/Buldan, Sarayköy) ağızlarında 
kullanılan güzel adlandırma örnekleri üzerinedir. Derleme yapılan yörede; insana özgü karakterlerin 
adlandırılması, korku duyulan hayvanların isimleri, aykırı davranış içinde olan kadın-erkeklere konulan özel 
isimler, dinî çerçevede hoş karşılanmayan ya da korku uyandıran söz-sözcük-dini tören/adet adlandırması vb. 
gibi örnekler alt başlıklar altında ele alınmış ve anlamlandırılmıştır. Bu bağlamda çalışmadaki bazı örnekler yapı 
bakımından da değerlendirmeye alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, ağızlar, güzel adlandırma, tabu, örtmece. 

Abstract 
 Euphemism is a word that is used in place of a fearsome term which is inappropriate, prohibited, or 
not tolerated in religious context. The euphemism that we often find in the standard language is more diverse in 
Anatolian dialects. "Eli sıkı" is used for stingy "eli açık" is used for generous: such examples are just a few of the 
beautiful names we use today. Such euphemisms are frequently preferred in Anatolian dialects. 
 This study is about euphemism examples used in Western Anatolia (Manisa / Alaşehir, Muğla, Uşak, 
Denizli / Buldan, Sarayköy). In the compiled area; the names of the human characters, the names of scarry 
animals, the special names given to men and women in contradictory behavior, the unfavorable or fearsome 
word-word-religious ceremony / unit naming in the religious context, and so on. Some examples in this context 
are also evaluated in terms of structure. 
 Keywords: Western Anatolia, dialects, euphemism, taboo. 

 

Giriş 

Almancada euphemismus, Fransızcada euphémisme ve İngilizcede euphemism olarak bilinen 
güzel adlandırma; Türkçede örtmece, dolaylı söylem ya da tabu söz gibi isimlerle karşımıza 
çıkmaktadır.  Berke Vardar Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’ndeörtmece adı altında “Dolaysız 
biçimde söylenmesi uygun görülmeyen bir olguyu örterek dolaylı yoldan anlatma” olarak güzel 
adlandırmanın tanımını yapmaktadır(Vardar, 2002:156).Mehmet Hengirmen’in terimler sözlüğünde 
bu terimin güzel adlandırma adıyla tanımının yapıldığı görülmektedir. Hengirmen güzel adlandırma 
terimini “Anlamı ve çağrışımı korkulan, sevilmeyen, iğrenilen öğeler taşıyan sözcükler yerine, bu 
çağrışımları engelleyecek başkaca sözcüklerin kullanılması” şeklinde tanımlamaktadır (Hengirmen, 
1999:199). Kısaca Tabu, örtmece ya da güzel adlandırma terimleri toplum tarafından söylenmesi hoş 
karşılanmayan sözlerin yine toplum tarafından olumlu bağlamda ya da söylemde değiştirilmesi 
olayıdır. 

Anadolu ağızlarında güzel adlandırma örneklerine oldukça sık rastlanmaktadır. Yöreden 
yöreye sözcüklerin kullanım alanları değişse de güzel adlandırma örneği belki de en çok ağızlarda 
kendini belli eder. Öyle ki İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da daha çok dinî çerçevede sıkça 
rastladığımız güzel adlandırma örnekleri Ege bölgesi ya da Akdeniz’e doğru gidildiğinde bu örnekler 
yerini hastalık ya da insanî değerlere bırakmaktadır. Bu bağlamda belki de ağız çalışmalarına yeni bir 
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soluk getirecek olan istatistik çalışma yapılabilir. Öyle ki Bu bağlamda dolaylı anlatımla iyi şeyler 
söyleme sanatı belki de incelenmeyi bekleyen bakir alanlardan biridir. Daha önce bu konu üzerine 
yapılmış detaylı çalışmalar bulunsa da bunların yeterli olmadığı açıktır1.  

 Batı Anadolu ağızlarına gelindiğinde çok değişik güzel adlandırma örneklerine 
rastlanmaktadır. Çalışmada yapılan derlemeler neticesinde elde edilen söz ve sözcüklerden yola 
çıkılarak alt başlıklar altında bazı güzel adlandırma örneklerine yer verilmiştir.  

1. Kişisel Özelliklerle İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) halından haybatlı: Olduğundan farklı görünmeye çalışan, yeterli parası, mülkü 
olmamasına rağmen varmış gibi davranan kişilere söylenen söz. Bu söz Türkiye Türkçesinde 
“sonradan görme, görgüsüz” biçiminde kullanılmaktadır.  

b) dıldak: Sözcük, yapısal anlamda düşünüldüğünde buradaki “dıl” kökünün “dil” olduğu ve -
dak yapısının da isme bağlanan bir ek olduğu düşünülebilir. Bu ekle ilgili olarak GerrardClausonişlevi 
belli olmayan ekler kategorisinde ele almıştır ve baġır: çiğer-bel/baġır-dak: Giysigibi ekle ilgili birkaç 
örnek sunmuştur. (Clauson, 2007:185-196).  

Sözcük bölge ağızlarında, çok ve boş konuşan kişiler için kullanılmaktadır. 

c) sası:“dıldak” sözcüğüne yakın anlamda kullanılan bir diğer sözcük “sası” sözcüğüdür ki bu 
sözcük bölgenin bazı yerlerinde gereksiz ve anlamsız konuşan, gereksiz yere lafa giren kişiler için 
söylenmektedir. 

d) gök gȫmedik: Bu söz özellikle Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı hemen her köyünde 
kendini öven, kendini beğenen, malını-mülkünü anlatarak birilerini aşağılayan-küçümseyen kişiler için 
kullanılmaktadır.Anlamsal bağlamda “halından haybatlı” sözü ile hemen aynı anlamda gelmektedir. 

e)süŋgü düşük:Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde; süngüsü düşük başlığı altında “1. 
Sağlığı, esenliği bozuk. 2. Ataklığı, etkinliği, neşesi kalmamış” (Türkçe Sözlük, 2011: 2181). 
biçiminde tanımı yapılan sözün bölge ağızlarında da aynı anlamda kullanımlarına rastlanılmıştır. 
Ayrıca sözün bölgede morali bozuk, sinirli ve kaygılı anlamında kullanımları da bulunmaktadır. 

f) göklere keman aTmeK: Deyim biçiminde kullanılan söz Alaşehir ve çevresi köylerinde 
kısıtlı kullanım alanına sahiptir. Bu sözle aynı anlama gelen birden çok örneğe rastlamak mümkündür. 
Sözün bu derece çeşitli kullanılmasının sebeplerinden biri de şüphesiz benzetmelerden sıkça 
yararlanılmış olmasıdır. Birkaç köyde kullanımına rastlanan “göklere keman atmak” deyimi daha çok 
küçük ve yaramaz çocuklar için kullanılmaktadır. Bu deyim aynı zamanda yörenin bazı köylerinde 
öfkesine engel olamayıp küfürler yağdıran, etrafı kırıp döken erkekler için de kullanılır. 

Yöre ağızlarında yaramazlıkların abartılı olduğunu belirtmek ve vurgulamak için “gök” 
kavramı bolca kullanılmaktadır. Örneğin yaramaz çocuklar için söylenen diğer kullanımlar; 
mēdimansız göğe TırmanmeK: “Merdivensiz göğe tırmanmak” Ağaç tepesi, duvar üstü gibi yüksek 
yerlerden inmeyen ve daima öyle yerlerde oynayan çocuklar için kullanılır. Ayaklarını göğe vermek: 
Hiçbir işe yaramayan daha çok ergen oğlan çocukları için kullanılan ve rahatına düşkün olmak 
anlamına gelen bir deyimdir. Başını göğe vermek: Özellikle hava atan ya da havalara giren, tanıdığını-
büyüğünü görüp görmemezlikten gelen gençler için kullanılmaktadır. Burada güzel adlandırma 

                                                           
1 Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu çalışmalara bakılabilir. 1.Şerif Ali, Bozkaplan, Anadolu Ağızlarında Güzel 
Adlandırma Örnekleri, TurkishStudies International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 
Volume 4/3 Spring 2009, s. 376-396. 2. Seyfullah Türkmen, Türkçede Örtmece Sözler, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 
23, Güz 2009, s.131-140. 3. Ahmet Güngör, Tabu-Örtmece (Euphemism) Sözler Üzerine,  A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi Sayı 29, Erzurum 2006, s.69-93. Prof. Dr. Zeki Başar Özel Sayısı. 4. Halil Adıyaman, Sezai Karakoç’un 
Şiirlerinde Güzel Adlandırmalar, Türk Dünyası İncelemeleriDergisi/Journal of Turkish World Studies 15/1 Yaz-Summer 
2015. 5. Cengiz Çelik, Türkiye Türkçesinde Örtmece ve Tabu Kelimeler, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazimağusa 
Kuzey Kıbrıs, 2011. 6. Murat Uluoğlu-Suzan Uluoğlu, Çağdaş Rusçada Güzel Adlandırmalar, AVRASYA Uluslararası 
Araştırmalar Dergisi Cilt:1 Sayı:1Temmuz, Türkiye, 2012. S.78-85. 7. Ahad, ÜstünerÖrtmece Sözlerle 
İlgiliTerimler.ElectronicTurkishStudies, 4(8). 2009. 8. Kerim, Demirci,  Örtmece (Euphemism) Kavramı Üzerine, Milli 
Folklor, Sayi, 77, 2008, s.21-34. 9. Hayriye, Bilginer,  Batı dillerinde ve TürkçedeGüzel Adlandırmalar. Türk Dili, S, 598, 
2001, s.441-445. 10. Ferhat, Karabulut, GulmiraOspanova,Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye 
Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2). 2013. 
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çıkılarak alt başlıklar altında bazı güzel adlandırma örneklerine yer verilmiştir.  

1. Kişisel Özelliklerle İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) halından haybatlı: Olduğundan farklı görünmeye çalışan, yeterli parası, mülkü 
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dak yapısının da isme bağlanan bir ek olduğu düşünülebilir. Bu ekle ilgili olarak GerrardClausonişlevi 
belli olmayan ekler kategorisinde ele almıştır ve baġır: çiğer-bel/baġır-dak: Giysigibi ekle ilgili birkaç 
örnek sunmuştur. (Clauson, 2007:185-196).  

Sözcük bölge ağızlarında, çok ve boş konuşan kişiler için kullanılmaktadır. 

c) sası:“dıldak” sözcüğüne yakın anlamda kullanılan bir diğer sözcük “sası” sözcüğüdür ki bu 
sözcük bölgenin bazı yerlerinde gereksiz ve anlamsız konuşan, gereksiz yere lafa giren kişiler için 
söylenmektedir. 

d) gök gȫmedik: Bu söz özellikle Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı hemen her köyünde 
kendini öven, kendini beğenen, malını-mülkünü anlatarak birilerini aşağılayan-küçümseyen kişiler için 
kullanılmaktadır.Anlamsal bağlamda “halından haybatlı” sözü ile hemen aynı anlamda gelmektedir. 

e)süŋgü düşük:Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde; süngüsü düşük başlığı altında “1. 
Sağlığı, esenliği bozuk. 2. Ataklığı, etkinliği, neşesi kalmamış” (Türkçe Sözlük, 2011: 2181). 
biçiminde tanımı yapılan sözün bölge ağızlarında da aynı anlamda kullanımlarına rastlanılmıştır. 
Ayrıca sözün bölgede morali bozuk, sinirli ve kaygılı anlamında kullanımları da bulunmaktadır. 

f) göklere keman aTmeK: Deyim biçiminde kullanılan söz Alaşehir ve çevresi köylerinde 
kısıtlı kullanım alanına sahiptir. Bu sözle aynı anlama gelen birden çok örneğe rastlamak mümkündür. 
Sözün bu derece çeşitli kullanılmasının sebeplerinden biri de şüphesiz benzetmelerden sıkça 
yararlanılmış olmasıdır. Birkaç köyde kullanımına rastlanan “göklere keman atmak” deyimi daha çok 
küçük ve yaramaz çocuklar için kullanılmaktadır. Bu deyim aynı zamanda yörenin bazı köylerinde 
öfkesine engel olamayıp küfürler yağdıran, etrafı kırıp döken erkekler için de kullanılır. 

Yöre ağızlarında yaramazlıkların abartılı olduğunu belirtmek ve vurgulamak için “gök” 
kavramı bolca kullanılmaktadır. Örneğin yaramaz çocuklar için söylenen diğer kullanımlar; 
mēdimansız göğe TırmanmeK: “Merdivensiz göğe tırmanmak” Ağaç tepesi, duvar üstü gibi yüksek 
yerlerden inmeyen ve daima öyle yerlerde oynayan çocuklar için kullanılır. Ayaklarını göğe vermek: 
Hiçbir işe yaramayan daha çok ergen oğlan çocukları için kullanılan ve rahatına düşkün olmak 
anlamına gelen bir deyimdir. Başını göğe vermek: Özellikle hava atan ya da havalara giren, tanıdığını-
büyüğünü görüp görmemezlikten gelen gençler için kullanılmaktadır. Burada güzel adlandırma 

                                                           
1 Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu çalışmalara bakılabilir. 1.Şerif Ali, Bozkaplan, Anadolu Ağızlarında Güzel 
Adlandırma Örnekleri, TurkishStudies International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 
Volume 4/3 Spring 2009, s. 376-396. 2. Seyfullah Türkmen, Türkçede Örtmece Sözler, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 
23, Güz 2009, s.131-140. 3. Ahmet Güngör, Tabu-Örtmece (Euphemism) Sözler Üzerine,  A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi Sayı 29, Erzurum 2006, s.69-93. Prof. Dr. Zeki Başar Özel Sayısı. 4. Halil Adıyaman, Sezai Karakoç’un 
Şiirlerinde Güzel Adlandırmalar, Türk Dünyası İncelemeleriDergisi/Journal of Turkish World Studies 15/1 Yaz-Summer 
2015. 5. Cengiz Çelik, Türkiye Türkçesinde Örtmece ve Tabu Kelimeler, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazimağusa 
Kuzey Kıbrıs, 2011. 6. Murat Uluoğlu-Suzan Uluoğlu, Çağdaş Rusçada Güzel Adlandırmalar, AVRASYA Uluslararası 
Araştırmalar Dergisi Cilt:1 Sayı:1Temmuz, Türkiye, 2012. S.78-85. 7. Ahad, ÜstünerÖrtmece Sözlerle 
İlgiliTerimler.ElectronicTurkishStudies, 4(8). 2009. 8. Kerim, Demirci,  Örtmece (Euphemism) Kavramı Üzerine, Milli 
Folklor, Sayi, 77, 2008, s.21-34. 9. Hayriye, Bilginer,  Batı dillerinde ve TürkçedeGüzel Adlandırmalar. Türk Dili, S, 598, 
2001, s.441-445. 10. Ferhat, Karabulut, GulmiraOspanova,Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye 
Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2). 2013. 

bağlamında değerlendirme yapmak gerekirse; keman sözcüğünün ve gök kavramının güzel çağrışımlar 
sunan terimler olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Batı Anadolu’nun bazı köylerinde yaramaz çocuklar ya da gençler için kullanılan pek çok 
güzel adlandırma örnekleri bulunmaktadır. KalgēP duran: Hoplayıp zıplayan, yerinde duramayan 
küçük çocuklar için söylenir.TıyguyruK: “Tay kuyruğu” annesinin arkasında önünde dolaşan, annesini 
rahat bırakmayan özellikle erkek çocuklar için söylenen bir sözdür.  

g) guyrukgaldıran: Kışkırtan. Bir tartışma esnasında iki kişinin arasına girerek olayı ya da 
sohbeti kışkırtarak ortamı geren kişiler için kullanılmaktadır. Daha çok Manisa/Alaşehir’e bağlı 
Yeşilyurt köyü ve Bağlıca köylerinde sıkça kullanıldığı görülmektedir. 

2. Hayvanlarla İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) guyruKlu: Söylendiğinde kişide korku uyandıran, insanın bazen tüylerini ürperten “akrep” 
hayvanının adıdır. “GuyruKlu” biçiminde kullanılan sözcük söylendiğinde aynı ürperti ya da korkunun 
yöre halkında hissedilmediği bilinmektedir. Çünkü sözcük “akrep” olarak dile getirildiğinde; “Allah 
korusun, tȫbe bismillah” ifadeleri ile birlikte kullanıldığı hatta elin taşa vurularak farklı eylemlerle bu 
korkunun giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

b) fa’macıK: “Karafatma” olarak bilinen böceğin ismidir. Bu böcek yöre ağızlarında hatta 
Anadolu’nun pek çok yerinde bu isimle anılır. “Karafatma” sözü böcek için söylenmiş olsa bile kötü 
bir çağrışım yapmaktadır. Evet, belki de böceğin renginden ötürü böyle bir adlandırmaya uygun 
görülmüştür; ancak yöre ağızlarındaki “Fatmacık” sözcüğünün kulağa daha hoş ve güzel geldiği 
açıkça görülmektedir. 

c) kırikıri: Günlük konuşmada “eşek” sözcüğünden söz edilirken önce afedersiniz/pardon 
sözcükleri söylenir ve ardından “eşek” sözcüğü telaffuz edilir. Bu, toplumun âdab anlayışından 
kaynaklanan güzel davranışlarındandır. Özellikle Denizli ve çevresinde “eşek” sözcüğünün yerine 
“kırikıri” biçiminde yansıma-ikilemeden oluşturulmuş bu sözcük kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu 
sözcüğü de güzel adlandırma altında ele almak gerekmektedir. 

d) sarıKız: Yukarıdaki örneğe benzer diğer sözcük de “sarıkız” sözcüğüdür. Burada ineği 
daha güzel sözcükle adlandırma olayı bulunmaktadır. Yörede ve birçok Anadolu ağzında sıklıkla 
kullanılan güzel adlandırma örneklerinden biridir. 

e) geciguşu: Yarasa olarak bilinen hayvanın Batı Anadolu ağızlarındaki karşılığı 
“garannıkguşu” ya da “geciguşu” biçimindedir. 

3. Ölüm ve Dinî Terimler Üzerine Güzel Adlandırma Örnekleri: 

a) yakasız/yakasız gömlek/yakasız göynek: Anadolu’nun hemen her yöresinde “kefen” 
yerine bu sözcüklerden birinin tercih edildiği bilinir. Sözcük kulağa hoş gelmeyen, korku ve endişe 
içeren bir söyleme sahipken yakasız, yakasız gömlek ya da yakasız göynek Anadolu ağızlarında sıkça 
tercih edilen güzel adlandırma örneklerindendir. 

b) çamlık:Anadolu’da hemen her mezarlığın yeşil alana sahip olduğu bilinmektedir. Öyle ki 
pek çok köyün kendisi bile ağaçlık alana sahip değilken mezarlığında çeşitli ağaçlar ve yeşil alan 
dikkat çekmektedir. Mezarlıktaki ağaçlar çoğunlukla çam ve servidir. Batı Anadolu’nun pek çok 
köyünde mezarlıkların çam ağaçları ile çevrelendiği bilinmektedir. Bu sebepten Alaşehir ve yöresinde 
“mezarlık” ya da “kabristan” yerine “çamlık” sözcüğü kullanılmaktadır. 

c) meyiTdaşı:Erzurum çevresi ve Güney-Batı Anadolu’da ölüm ve ölümle ilgili “mevt” 
sözcüğünün ağızlardaki kullanımı ile alakalı olan sözcük2 özellikle Batı Anadolu çevresinde musalla 
taşı olarak da kullanılmaktadır. 

d) eren/eren yeri: Ölen birinin evinde öldüğü günün ilk akşamı toplanılıp dua edilmesi ya da 
ölü evine getirilen ikram/yemek olayına eren denilmektedir. Burada ölü evi ya da ölü yeri 

                                                           
2http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=meyit (Erişim Tarihi: 
11.06.2017) 
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sözcüklerinin yerine eren sözcüğünün seçilmesi güzel adlandırma kullanımına güzel bir örnektir. 
Uşak, Kütahya ve çevresinde, Manisa/Gediz3, Alaşehir, Sarıgöl ağızlarında sık kullanılmaktadır.  

e) gayboldu/giTTi de vādı: Güzel adlandırma örneklerinden biri de “öldü” sözcüğü ile 
ilgilidir. Anadolu’nun yine pek çok yerinde ölmek eylemi yerine çeşitli kullanımlar tercih 
edilmektedir. En sık kullanılanlardan ve ölçünlü dilde de tercih edilenlerden bazıları; göçtü, hayata 
gözlerini yumdu ya da veda etti biçiminde kullanılanlardır. Batı Anadolu ağızlarında da biri için 
“öldü” yerine daha çok “gayboldu” söylemi tercih edilirken; ansızın ölen ya da genç yaşta ölenler için 
“giTTi de vādı” biçimi kullanılmaktadır. 

4. Hastalıkla İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

Anadolu ağızları özellikle kötü hastalıkların güzel adlandırılması hususunda oldukça çeşitli ve 
başarılıdır. Kanser, verem vb. gibi tedavisi zor olan ya da korkulan hastalıklar için Anadolu’nun 
hemen her yöresinde herkesin bildiği  “evlerden ırak” sözü kullanılmaktadır. Ayrıca “ince hastalık”, 
“kötü hastalık” gibi farklı biçimleri de karşımıza çıkmaktadır. Batı Anadolu ağızlarında da hastalıkla 
ilgili oldukça örnek bulunmaktadır.   

a) yakı: Mide bulanması, mide yanması ya da karın ağrısı olarak kullanılan sözcüğü güzel 
adlandırma örnekleri arasında saymak gerekmektedir. Çünkü Batı Anadolu’nun bazı köylerinde “yakı” 
hastalığının tedavi edilebilirliğine inanan pek çok kişi hemen dağ kekiği ya da şifalı ot adı altında 
hastaya yönelik iyileştirme uğraşına girmektedir. Oysa aynı hastalığın tıbbî terimi kullanıldığında 
hastane ya da doktora gidilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Bu da halkın bazı kesimlerinin hastalığın 
gerçek adının kullanılmasıyla tedavi inancının ortadan kalktığını ve dolaylı isminin kullanılmasıyla da 
iyileştirmeye yönelik cesaretlendiklerini bize göstermektedir.  

b) amel: Ordu ve yöresinde “ishal” sözcüğünün yerine kullanılan bu hastalık adı Batı 
Anadolu’nun bazı köylerinde de sıkça tercih edilmektedir. Bu sözcüğü güzel adlandırma adı altında 
incelememizin sebeplerinden biri yine Batı Anadolu’nun pek çok köyünde halkın hastalığa karşı 
tutumuyla ilgilidir. Yöre halkı kadınları özellikle erkeklerin de bulunduğu bir ortamda “ishal” 
olduğunu dile getiremezken “amel” sözcüğünü rahatlıkla dile getirmektedir. Buna benzer bir kullanımı 
ölçünlü dilde de görmek mümkündür. Örneğin “kusmak” eylemini kalabalık ya da ciddi bir ortamda 
söyleyemezken “istifra” sözcüğünü daha rahat kullanmamız gibi.   

c) a’lıgaba: “Aklı kaba” demek olan bu sözcük özellikle Manisa/Alaşehir’in Yeşilyurt 
köyünde sıkça kullanılmaktadır. İntihar edenler için deli-divane anlamında söylenen bu sözcük aynı 
zamanda aklî dengesi yerinde olmayan kişiler için de kullanılmaktadır. Yöre ağızlarında bazı 
ünsüzlerin kullanımdan düşmesi kesik ve ayn’lı söyleyişi gerektirmektedir. Bu sebepten bu sözcük 
a’lıgaba olarak söylenmektedir. 

d) devi dePmesi:Alaşehir ve çevresi köylerinde sık sık karşılaştığımız örneklerden biri de bu 
sözcüktür. Belki de Anadolu’nun farklı yörelerinde de kullanılmaktadır. Bu ancak geniş ölçekli ağız 
araştırmalarının sonucunda ortaya çıkacaktır. Yöre ağızlarında bu söylem iç sıkıntısı ya da can sıkıntısı 
olarak yorumlanmaktadır. Hatta kötü bir olayın gerçekleşeceği inancı taşımaktadır. Yörede içim 
sıkılıyor, ruhum daralıyor ya da canım çok sıkkın söylemlerinin yanı sıra sıklıkla deve tepmesi 
benzetmesinden kurulu bu sözcük kullanılmaktadır. 

e) bel saptırması: Fıtık olarak bilinen hastalığın Batı Anadolu ağızlarındaki karşılığı bel 
sapıtması ya da saptırması biçimindedir.  

f) yü’lü:  Anadolu ağızlarında sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Hamile/gebeler için 
kullanılmaktadır. Ordu, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Rize, Diyarbakır, Kars, Muğla, Antalya, 
Kırklareli, Çorum, Kastamonu4gibi illerde ve bu illere bağlı ilçe ya da köylerde hamile ya da gebe 
sözcüğü yerine “yüklü” sözcüğü kullanılmaktadır. Batı Anadolu’nun bazı köylerinde sözcükteki “k” 
sesinin düşmesinden kaynaklanan ayn’lı kullanım söz konusudur. 

                                                           
3http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=eren%20evi (Erişim Tarihi: 
12.06.2017) 
4http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=214602 (Erişim Tarihi: 14.06.2017) 
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sözcüklerinin yerine eren sözcüğünün seçilmesi güzel adlandırma kullanımına güzel bir örnektir. 
Uşak, Kütahya ve çevresinde, Manisa/Gediz3, Alaşehir, Sarıgöl ağızlarında sık kullanılmaktadır.  

e) gayboldu/giTTi de vādı: Güzel adlandırma örneklerinden biri de “öldü” sözcüğü ile 
ilgilidir. Anadolu’nun yine pek çok yerinde ölmek eylemi yerine çeşitli kullanımlar tercih 
edilmektedir. En sık kullanılanlardan ve ölçünlü dilde de tercih edilenlerden bazıları; göçtü, hayata 
gözlerini yumdu ya da veda etti biçiminde kullanılanlardır. Batı Anadolu ağızlarında da biri için 
“öldü” yerine daha çok “gayboldu” söylemi tercih edilirken; ansızın ölen ya da genç yaşta ölenler için 
“giTTi de vādı” biçimi kullanılmaktadır. 

4. Hastalıkla İlgili Güzel Adlandırma Örnekleri: 

Anadolu ağızları özellikle kötü hastalıkların güzel adlandırılması hususunda oldukça çeşitli ve 
başarılıdır. Kanser, verem vb. gibi tedavisi zor olan ya da korkulan hastalıklar için Anadolu’nun 
hemen her yöresinde herkesin bildiği  “evlerden ırak” sözü kullanılmaktadır. Ayrıca “ince hastalık”, 
“kötü hastalık” gibi farklı biçimleri de karşımıza çıkmaktadır. Batı Anadolu ağızlarında da hastalıkla 
ilgili oldukça örnek bulunmaktadır.   

a) yakı: Mide bulanması, mide yanması ya da karın ağrısı olarak kullanılan sözcüğü güzel 
adlandırma örnekleri arasında saymak gerekmektedir. Çünkü Batı Anadolu’nun bazı köylerinde “yakı” 
hastalığının tedavi edilebilirliğine inanan pek çok kişi hemen dağ kekiği ya da şifalı ot adı altında 
hastaya yönelik iyileştirme uğraşına girmektedir. Oysa aynı hastalığın tıbbî terimi kullanıldığında 
hastane ya da doktora gidilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Bu da halkın bazı kesimlerinin hastalığın 
gerçek adının kullanılmasıyla tedavi inancının ortadan kalktığını ve dolaylı isminin kullanılmasıyla da 
iyileştirmeye yönelik cesaretlendiklerini bize göstermektedir.  

b) amel: Ordu ve yöresinde “ishal” sözcüğünün yerine kullanılan bu hastalık adı Batı 
Anadolu’nun bazı köylerinde de sıkça tercih edilmektedir. Bu sözcüğü güzel adlandırma adı altında 
incelememizin sebeplerinden biri yine Batı Anadolu’nun pek çok köyünde halkın hastalığa karşı 
tutumuyla ilgilidir. Yöre halkı kadınları özellikle erkeklerin de bulunduğu bir ortamda “ishal” 
olduğunu dile getiremezken “amel” sözcüğünü rahatlıkla dile getirmektedir. Buna benzer bir kullanımı 
ölçünlü dilde de görmek mümkündür. Örneğin “kusmak” eylemini kalabalık ya da ciddi bir ortamda 
söyleyemezken “istifra” sözcüğünü daha rahat kullanmamız gibi.   

c) a’lıgaba: “Aklı kaba” demek olan bu sözcük özellikle Manisa/Alaşehir’in Yeşilyurt 
köyünde sıkça kullanılmaktadır. İntihar edenler için deli-divane anlamında söylenen bu sözcük aynı 
zamanda aklî dengesi yerinde olmayan kişiler için de kullanılmaktadır. Yöre ağızlarında bazı 
ünsüzlerin kullanımdan düşmesi kesik ve ayn’lı söyleyişi gerektirmektedir. Bu sebepten bu sözcük 
a’lıgaba olarak söylenmektedir. 

d) devi dePmesi:Alaşehir ve çevresi köylerinde sık sık karşılaştığımız örneklerden biri de bu 
sözcüktür. Belki de Anadolu’nun farklı yörelerinde de kullanılmaktadır. Bu ancak geniş ölçekli ağız 
araştırmalarının sonucunda ortaya çıkacaktır. Yöre ağızlarında bu söylem iç sıkıntısı ya da can sıkıntısı 
olarak yorumlanmaktadır. Hatta kötü bir olayın gerçekleşeceği inancı taşımaktadır. Yörede içim 
sıkılıyor, ruhum daralıyor ya da canım çok sıkkın söylemlerinin yanı sıra sıklıkla deve tepmesi 
benzetmesinden kurulu bu sözcük kullanılmaktadır. 

e) bel saptırması: Fıtık olarak bilinen hastalığın Batı Anadolu ağızlarındaki karşılığı bel 
sapıtması ya da saptırması biçimindedir.  

f) yü’lü:  Anadolu ağızlarında sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Hamile/gebeler için 
kullanılmaktadır. Ordu, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Rize, Diyarbakır, Kars, Muğla, Antalya, 
Kırklareli, Çorum, Kastamonu4gibi illerde ve bu illere bağlı ilçe ya da köylerde hamile ya da gebe 
sözcüğü yerine “yüklü” sözcüğü kullanılmaktadır. Batı Anadolu’nun bazı köylerinde sözcükteki “k” 
sesinin düşmesinden kaynaklanan ayn’lı kullanım söz konusudur. 

                                                           
3http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=eren%20evi (Erişim Tarihi: 
12.06.2017) 
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g) sañıra: Denizli-Acıpayam’da balgam5 anlamında kullanılan sözcüğün Kütahya, Adana, 
Tokat’ın bazı yörelerinde nezle ve soğuk algınlığı6 anlamında kullanıldığı görülmektedir. 
Manisa/Alaşehir-Sarıgöl ve çevresinde ise bu sözcük geçirdiği ateşli bir hastalık sonrası toplum içinde 
dalgın olan ya da algısı hafif eksik olan kişiler için kullanılmaktadır. Aynı zamanda Alaşehir’in 
Yeşilyurt köyü, Bağlıca köyü ve Sobran köyünün bazı yerlerinde bu sözcükle aynı anlama gelen 
“üçbeş” sözcüğü de kullanılmaktadır ki bu ilginç sözcükler arasındadır. 

h) yel girmesi/yelleme: Anadolu’nun hemen her yöresinde vücudun ağrıması ya da 
kemiklerin sızlaması “yel girmesi” olarak kullanılmaktadır. Yelleme ya da yellenme sözcükleri ise 
Niğde, Konya, Burdur, Denizli yörelerinde gaz çıkarma, bağırsak gazı anlamında kullanılmaktadır7. 
Manisa/Alaşehir-Sarıgöl ve köylerinde de aynı şekilde gaz çıkarma anlamına gelmektedir. 

5. Kadın-Erkek Davranışları ve Karakterleri Üzerine Güzel Adlandırma Örnekleri: 

Burada güzel adlandırma örnekleri daha çok Alaşehir ve çevresi etrafında toplanan 
derlemelerden elde edilmiştir.  
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Anadolu ağızları Türk dilinin en önemli alanlarından biridir. Çünkü tabaka tabaka hemen her 
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5http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=170513 (Erişim Tarihi: 16.06.2017) 
6http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=170571(Erişim Tarihi: 16.06.2017) 
7http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=210072 (Erişim Tarihi:18.06.2017) 
8Sözcük anlamsal bağlamda ve kadınlar için sıkça kullanılan sözcükler arasındadır. Özellikle Alaşehir’in Yeşilyurt ve Bağlıca 
köylerinde kullanılmaktadır.  
9http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=acikla2&kod=95613 (Erişim Tarihi: 16.06.2017) 
10http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=kayna%C5%9F%C4%B1k 
(Erişim Tarihi: 17.06.2017) 
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da incelenmeyi beklemektedir. Türk dilinin geçmişine ışık tutacak olan alanlardan biri de ağızlardır. 
Bu sebeple halkın kullandığı sözcüklerin geçmişini araştırmak ve biçimsel bağlamda çözümlemek 
Türk dili alanında pek çok sorunun da cevabı olacaktır. Yukarıda güzel adlandırma örneklerine yer 
verilmiştir. Buradaki örnekler bu alanda araştırılmayı bekleyen sadece bir avuç sözcüktür. Derleme 
esnasında pek çok sözcüğün şaşırtıcı özellikleri ile karşılaşılmıştır.  

Çalışma Anadolu ağızlarında kullanılan güzel adlandırma örneklerinden sadece birkaçıdır. 
Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nden ve derleme yapılan yörelerden elde 
edilen örnekler doğrultusunda güzel adlandırma terimi açıklanmaya çalışılmıştır. Bugün Türk Dili’ne 
katkı sunacak pek çok sözcük hala Anadolu ağızlarında gizlidir ve pek çok alana ışık tutacak 
niteliktedir. 
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Öz 
 İkileme Türkçede oldukça önemli yer tutan bir özelliktir. Birebir tekrarlardan oluşan ikilemelerin 
yanında yarı tekrarlar, benzer sözcükler, karşıt sözcükler hatta sözcük gruplarından oluşan ikilemeler bile 
bulunmaktadır. Sözcük türleri açısından bakıldığında ise adlar, sıfatlar, eylemler gibi dildeki neredeyse tüm 
sözcük türlerinin ikileme oluşturmak için kullanıldığı görülmektedir. Türkçede ikileme anlamı pekiştirme ve 
çoğaltma temel işlevi dışında güçlendirme, abartma, kolaylaştırma gibi işlevlerle de kullanılmaktadır. Bu önemli 
özellik, toplum üzerindeki etkisinin anlaşılmasıyla batı dillerinde son yıllarda daha fazla kullanılmaya 
başlanmıştır.  

Diğer yandan Sümercede ikilemeler nasıldır ve ne ölçüde kullanılmaktadır sorusu akla gelmektedir. İki 
dil arasında ikilemeler konusunda ilk bakışta göze çarpan bazı benzerlikler yok değildir. Sümercede de 
Türkçedeki gibi pekiştirme ve çokluk bildirme amaçlı ikilemeler görülür. Bunların yanında biçimsel olarak yarı 
ikilemeler ya da sözcük türleri açısından adların, sıfatların ve eylemlerin ikilemelerde kullanıldığı 
gözlemlenmektedir. Çalışmamızda ikilemelerin iki dilde kendine ne ölçüde yer bulduğu incelenecek ve 
benzerlikleri ile farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: İkileme, Türkçe, Sümerce. 

Abstract 
The reduplication is a very important feature in Turkish. There are even partial repetitions, similar 

words, opposite words, even word pairs, as well as duplicative occurrences. From the point of view of word 
types, it seems that almost all the word types on the list are used to create reduplication, such as nouns, 
adjectives and verbs. In addition to the basic function of reinforcement and duplication, meaning of 
reinforcement in Turkish is also used with functions such as strengthening, exaggeration, facilitation. This 
important feature has begun to be used more and more in the western languages in recent years with the 
understanding of the influence on society. 

On the other hand, the question of how reduplication is used in Sumerian and in what extent comes to 
the mind. There is no resemblance to the bilingual at first sight. Besides in Sumerian as well as in Turkish, 
reduplication for consolidation and multitude is observed. In addition to these, it is observed that names, 
adjectives and actions are used in pairs in terms of formally partial reduplications or word types.In this study, the 
extent to which the reduplicationsfind themselves on two levels will be examined and their similarities and 
differences will be revealed. 

Key Words: reduplication, Turkish, Sumerian. 

Giriş: 

İkileme, "bir tabanın belirli bir parçasını ya da tamamını yineleyerek, bu tabandan başka ek 
ve sözcükler türetme süreci" (İmer, 2011:154); "anlama güç katmak amacıyla bir birimi, seslemi 
yineleme, aralarında benzerlik bulunan birimleri art arda kullanma" (Vardar, 119) veya"anlatım 
gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar 
edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün 
yan yana kullanılmasıdır." (Hatiboğlu, 1981:9) gibi tanımlarının yapılabileceği bir dil olayıdır. 

İkileme sözcük içindeki seslerin tekrarlanmasıyla olabileceği gibi sözcüğün tümünün 
tekrarlanması şeklinde de olabilir. Birinci tür ikilemeye yarı ikileme (partialreduplication) ikinci türe 
ise tam ikileme (fullreduplication) diyebiliriz. Pangasinan (Austronesian, Philippines) dilinde 
too‘insan’>totöo ‘halk’; amigo ‘arkadaş’>amimigo‘arkadaşlar’; báley‘şehir’>balbáley‘şehirler’ 
anlamında yarı ikilemedir. Tausug (Austronesian, Philippines) dilinde 
dayang‘hanımefendi’,dayangdayang‘prenses’; laway‘salya’,laway-laway‘salyangoz’anlamına 
gelmektedir ve tam ikilemedir (Rubino, 2005:11).  
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İkileme, "bir tabanın belirli bir parçasını ya da tamamını yineleyerek, bu tabandan başka ek 
ve sözcükler türetme süreci" (İmer, 2011:154); "anlama güç katmak amacıyla bir birimi, seslemi 
yineleme, aralarında benzerlik bulunan birimleri art arda kullanma" (Vardar, 119) veya"anlatım 
gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar 
edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün 
yan yana kullanılmasıdır." (Hatiboğlu, 1981:9) gibi tanımlarının yapılabileceği bir dil olayıdır. 

İkileme sözcük içindeki seslerin tekrarlanmasıyla olabileceği gibi sözcüğün tümünün 
tekrarlanması şeklinde de olabilir. Birinci tür ikilemeye yarı ikileme (partialreduplication) ikinci türe 
ise tam ikileme (fullreduplication) diyebiliriz. Pangasinan (Austronesian, Philippines) dilinde 
too‘insan’>totöo ‘halk’; amigo ‘arkadaş’>amimigo‘arkadaşlar’; báley‘şehir’>balbáley‘şehirler’ 
anlamında yarı ikilemedir. Tausug (Austronesian, Philippines) dilinde 
dayang‘hanımefendi’,dayangdayang‘prenses’; laway‘salya’,laway-laway‘salyangoz’anlamına 
gelmektedir ve tam ikilemedir (Rubino, 2005:11).  

Bunların dışında ikileme yalnızca aynı seslerin ya da aynı sözcüklerin tekrarlanmasıyla da 
olmaz. ‘doğru dürüst’, ‘eğri büğrü’, ‘eski püskü’, ‘yarım yamalak’ örneklerinde olduğu gibi farklı 
sesler ve sözcüklerle de ikileme yapılabilmektedir (Hatiboğlu, 1981:12-35).  

Diller, insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmek için çeşitli yollar üretmişlerdir. 
Sözcükler,yapım ekleriyleana anlamla bağlantılı yeni anlamlar kazanarak ve çekim ekleriyle 
kullanılarak tümceler içerisinde anlamlı hale gelirler. İkileme ise ifadede elde edilmek istenen manayı 
(anlamı güçlendirmek, çokluk ifade etmek, anlamı abartma vb.) sağlayan bir başka unsurdur. Dünya 
üzerindeki tüm dillerde belli oranlarda ikileme kullanılmaktadır. İngilizce ve Almanca gibi dillerde 
ikileme kullanılmakla birlikte oldukça sınırlıdır (Okamura, 1991:1). Dünya üzerindeki ikilemeler 
aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterilmektedir (Rubino, 2005:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         Şekil 1: Dünya Dillerine İkilemeler 

Yukarıdaki Şekilde dünya üzerindeki dillerin büyük çoğunluğunda ikileme kullanımı olduğu 
görülmektedir. İkilemenin olmadığı dillerde bile (Avrupa dilleri) sözdizimsel olarak ikileme 
görülebilmektedir. Ancak tam ve yarı ikilemenin bulunduğu dillerde bu özellik genellikle 
biçimbilimsel bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İkileme sözcük gruplarına göre (Ad, eylem vb.), anlamlarına göre (çoğaltma, abartma vb.), 
biçimlerine göre (tam ikileme, yarı ikileme) ve işlevlerine göre (zaman belirtme, görünüş bildirme vb.) 
birbirlerinden ayrılırlar. Osmanlıcada ‘atf-ı tefsirî’ olarak adlandırılan ikilemeler, Türkçede ve 
Sümercede farklı şekillerde de olsa önemli yer tutmaktadır. 

Türkçede ikileme: 

Türkçede ikileme tarihsel gelişimi de göz ardı edilmeksizin geniş bir yer tutmaktadır. Hatta 
dünya genelinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlarla oluşturulmuş sınıflandırmaların da 
ötesinde çeşitliliğe sahiptir. Türkçe ikilemeler yapı bakımından, sözcük türü bakımından ve anlam 
bakımından ek olarak çizelge halinde gösterilmiştir. Türkçede genellikle tam ikileme kullanıldığı 
görülmektedir. Yarı ikileme ise m, p, r, s sesleri aracılığıyla yapılmaktadır.  

Yapı Bakımından İkilemeler: 

Tam ve yarı ikilemeler olarak iki kısma ayırabileceğimiz bu tür ikilemeler Türkçede ağırlıklı 
olarak tam ikilemelerden oluşur. Türkçedeki tam ikilemeleri yalın haldeki sözcüklerden oluşan 
tekrarlar, pekiştirmeli tekrarlar, Türkçe ve yabancı sözcüklü tekrarlar, tamlamalı tekrarlar, ad durum 
ekli tekrarlar ve aralıklı tekrarlar olarak sınıflandırabiliriz1. 

 Tam ikilemeler: 

                                                           
1Bu bölümde kullanılan örnekler ve daha fazlası için şu yayınlara bakılabilir. Hatiboğlu, V. (1981). Türk Dilinde İkileme. 
Genişletilmiş baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi; Özkan, M., & Sevinçli, V. (2011). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi: Kelime 
Çözümlemeli. Akademik Kitaplar; Delice, İ. (2003). TürkçeSözdizimi, İstanbul: Kitabevi. 
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 Yalın haldeki sözcüklerden oluşan tekrarlar: 
o Aynen tekrarlar: Bu tür ikilemeler genellikle yansıma sözcüklerden oluşur. azar azar, buram 

buram, güldür güldür, hüngür hüngür, inim inim, için için, kıtır kıtır.Bu ikilemeler anlamı 
güçlendirme ve çoğaltma için kullanılır. 

o Eş ve yakın anlamlı tekrarlar: Bu tür ikilemelerde genellikle sözcüğün biri Türkçe diğeri 
yabancı dilde olur. Bazı örneklerde ise Türkçenin eski dönemlerinde kullanılan haliyle yeni 
halinin de olduğu görülür. bağ bahçe, bet beniz, cümbür cemaat, çul çaput, döl döş, düğün 
dernek, kış kıyamet, kız kızan, kol kanal, kör kütük, sağ salim, selam sabah, soy sop. 

o Zıt anlamlı tekrarlar: az çok, er geç, gece gündüz, iyi kötü, sabah akşam, yaz kış. 
o Sayılı tekrarlar:bir bir, üç beş. 

 Pekiştirmeli tekrarlar: 
o m'li tekrarlar: Bu tarz ikilemeler sözcük tekrarı sırasında ikinci sözcük ünlü ile başlıyorsa  

/m/ sesinin eklenmesiyle, ünsüz ile başlıyorsa da ilk ünsüzün /m/ye dönüşmesiyle elde edilir. 
ayakmayak, büyük müyük, sohbet mohbet, şaka maka, tarif marif, televizyon melevizyon, 
veya meya, yorgan morgan, zengin mengin. Bu ikilemeler Türkçedeki sözcük türü ve 
etimolojisi ne olursa olsun tüm sözcüklerle kullanılabilmektedir. 

o b, p'li tekrarlar: Bu tür ikilemeler pekiştirme anlamı verirler. bölük pörçük, eğri büğrü, eski 
püskü, ezik büzük, orda burda, ondan bundan, oram buram, yırtık pırtık, sus pus, süs püs, 
süklüm püklüm. 

 Türkçe ve yabancı sözcüklü tekrarlar: 
o Türkçe Türkçe: İki sözcüğün Türkçe olduğu ikilemelerdir. Genellikle yansıma sözcüklerden 

oluşur. çisilçisil, gıcır gıcır, mırıl mırıl,. 
Zarf-fiil yapıları da aynen tekrar edilerek ikileme oluşturulabilir. araya araya, döke döke, eze 
eze, geze geze. 

o Türkçe yabancı: Bu ikilemelerde bir sözcük Türkçe diğeri yabancı bir dilden yerleşmiş 
sözcükten oluşur. aç biilaç, güçlü kuvvetli, kılık kıyafet, yüz surat. 

o Yabancı yabancı: Kullanılan sözcüklerin ikisi de yabancı bir dilden alıntı olan ikilemelerdir. 
ayan beyan, hak hukuk,  hal hatır, haraç mezat, hayır hasenat, hısım akraba, rica minnet, 
şan şöhret. 

 Tamlamalı tekrarlar:  
o Belirtisiz tamlamalı ikilemeler: Bu tür ikilemeler anlamı pekiştirerek güçlendirir. aslanlar 

aslanı, büyükler büyüğü, efelerin efesi, güzeller güzeli, kahramanlar kahramanı, tövbeler 
tövbesi. 

o Belirtili tamlamalı ikilemeler: beterin beteri, kötünün kötüsü, sersemin sersemi. 
 Yapım ekli tekrarlar: 

o –lI/-lU ekiyle kurulan ikilemeler: İki sözcük de –lI/-lU ekine sahip olabilir. akıllı akıllı, 
boyalı boyalı, pullu pullu, sesli sesli, tatlı tatlı, uslu uslu. 
Sözcüklerden sadece birinde –lI/-lU ekinin görüldüğü örnekler de vardır. başlı başına, belli 
belirsiz, evli evine, köylü köyüne, vakitli vakitsiz, yerli yerine, yerli yersiz, zamanlı zamansız. 
Bu ek farklı sözcüklerle ikileme yapılırken de kullanılabilmektedir. akıllı uslu, allı pullu, 
büyüklü küçüklü, dayalı döşeli, derli toplu, evli barklı, güçlü kuvvetli, irili ufaklı. 

o -lIk/-lUk ekiyle kurulan ikilemeler: Bu ek yalnızca farklı sözcüklerle kurulmuş ikilemelerde 
kullanılır. dirlik düzenlik, günlük güneşlik, güllük gülistanlık. 

o -sIz/-sUzekiyle kurulan ikilemeler: Aynı sözcüklerin kullanıldığı -sIz/-sUz ekli ikilemeler. 
arsız arsız, sessiz sessiz, tatsız tatsız, yüzsüz yüzsüz. 
Bu ek kullanılarak üretilen ikilemeler farklı sözcüklerden de oluşabilir. borçsuz harçsız, ipsiz 
sapsız, parasız pulsuz, sessiz sedasız, tatsız tuzsuz, yersiz yurtsuz. 

o -cIk ekiyle kurulan ikilemeler: Bu tür ikilemeler çok sayıda değildir. hanım hanımcık, kadın 
kadıncık, kargacık burgacık.  

 Ad durum ekli tekrarlar:  
o Yönelme ekli ikilemeler: bu ikilemelerden biri yada ikisi yönelme durumu eki almış olarak 

karşımıza çıkarlar. ağız ağıza, baş başa, başa baş, burun buruna, diz dize, el ele, göz göze, 
kafa kafaya, kucak kucağa, kol kola, omuz omuza, saç saça, sırt sırta, soluk soluğa, yan 
yana, yüz yüze. 
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kullanılır. dirlik düzenlik, günlük güneşlik, güllük gülistanlık. 

o -sIz/-sUzekiyle kurulan ikilemeler: Aynı sözcüklerin kullanıldığı -sIz/-sUz ekli ikilemeler. 
arsız arsız, sessiz sessiz, tatsız tatsız, yüzsüz yüzsüz. 
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 Ad durum ekli tekrarlar:  
o Yönelme ekli ikilemeler: bu ikilemelerden biri yada ikisi yönelme durumu eki almış olarak 

karşımıza çıkarlar. ağız ağıza, baş başa, başa baş, burun buruna, diz dize, el ele, göz göze, 
kafa kafaya, kucak kucağa, kol kola, omuz omuza, saç saça, sırt sırta, soluk soluğa, yan 
yana, yüz yüze. 

Bu ikilemeler aynı sözcüklerden oluşabildiği gibi farklı sözcüklerden de oluşabilir. ele kola, 
eşe dosta, paraya pula, sağa sola, sele suya, yalana dolana. 

o Çıkma ekli ikilemeler: İkilemeyi oluşturan sözcüklerde çıkma durumu da kullanılabilir. 
arkadanarkadan, kenardan kenardan, kıyıdan kıyıdan, ordanordan. 
Yine bu ikilemeler de farklı sözcüklerden oluşabilir. dereden tepeden,  elden ayaktan, 
havadan sudan, içten dıştan,ordanburdan,  sağdan soldan,  şundan bundan, üstten baştan. 
Bir de bir tarafında çıkma durumu diğerinde yönelme durumu olan ikilemeler vardır. baştan 
başa, dağdan dağa, dilden dile,  elden ele, evden eve,  inceden inceye, kulaktan kulağa. 

o Bulunma ekli ikilemeler: Çok az da olsa aynı sözcükle kurulmuş bulunma eki taşıyan 
örnekler vardır. Ayda ayda, orda orda. 
Farklı sözcüklerle kurulan ikilemelerde sözcüklerden biri ya da ikisi bulunma durumunda 
olabilir. arada sırada, ayda yılda, elde avuçta, kıyıda köşede, orda burda, ötede beride. 

o Belirtme ekli ikilemeler: Bunların da sayısı çok fazla değildir. aklı başı, eli eteği, kaşı gözü, 
yaşı başı. 

 Aralıklı tekrarlar:  
o Sorulu tekrarlar: Bu tür ikilemeler eylemlerle, adlarla sıfatlarla ve belirteçlerle kullanılabilir. 

aç mı aç,gider mi  gider, güzel mi  güzel, hiç mi hiç, oldu mu  oldu, olur mu  olur, ölür mü  
ölür, temiz mi  temiz, uslu mu  uslu, yapar mı  yapar, zengin mi  zengin. 

o Bağlaçlı tekrarlar: ‘ve’ bağlacıyla kurulan ikilemeler. ancak ve  ancak, yalnız ve  yalnız. 
‘da/de’ bağlacıyla kurulan ikilemeler. ağladı da  ağladı, bebek de  bebek, coştu da  coştu, ev 
de ev,şeker de  şeker. 

o Ayrı İkileme: Türkçede ikilemelerin arasına başka sözcükler de girebilir. bir deri bir kemik, 
gel zaman git zaman, gün ola harman ola, ne in var ne cin var, üç aşağı beş yukarı, yedi 
iklim dört bucak. 

 Yarı ikilemeler: 

• m,p,r,s sesli yarı ikilemeler: Bu tür ikilemeler sıfatlarla yapılır. Sıfatın ilk iki sesinden sonra 
‘m, p, r, s’ ünsüzlerinden uygun olan getirilir ve bu sesten sonra sıfatın tamamı tekrarlanır. 
C1V1[m/p/r/s]C1V1C2...şeklinde formüle edebileceğimiz bu ikileme türü pekiştirme sağlar. 
bembeyaz, dipdiri, kapkara, mosmor, pespembe, simsiyah, tertemiz. 

Bazı örneklerde ‘p’ sesinden sonra bir ünlü ses türemesi olduğu görülmektedir. sapasağlam, 
yapayalnız. 

Yarı ikilemenin ‘r’ sesi ile yapıldığı bazı örneklerde -Il- hecesinin eklendiği de görülür  
(Delice, 2003:34). çırılçıplak, sırılsıklam. 

Sümercede ikileme: 

Sümercede ikilemeler Türkçedeki  kadarçeşitlilik göstermemektedir. Ancak yarı ikileme 
Sümercede oldukça önemli bir işleve sahiptir ve aşağıda yarı ikileme bölümünde bu özelliklere 
değinilecektir. 

 Tam ikileme: 

Tam ikileme bu dilde yalnızca çoğaltma işleviyle kullanılmaktadır. Bu tür ikileme hem ad 
soylu sözcüklerle hem de eylemlerle aynı işlevle kullanılmıştır.  

Sümercede adlar iki türdür. Özel adlar ve cins adlar olarak tanımlayabileceğimizbu adlar 
Sümer çivi yazısında bazı farklılıklarla belirlenmiştir. İkileme genellikle cins adlarla kullanılmaktadır. 

kur ‘dağ’ kur-kur ‘dağlar’, gána ‘alan’gána-gána / ga-na-qa-na ‘alanlar’, a-gàr‘tarım’ a-
gàr-a-gàr / a-ga-ar-a-ga-ar ‘tarımsal alanlar’, tir‘orman’ tir-tir-e / te-er-te-re ‘ormanlar’, ma-da 
‘toprak’ma-da-ma-da ‘topraklar’ ve ab-ba  ‘baba’ab-ba-ab-ba‘yaşlılar’. 

Özel adlarda çokluk bildirme genellikle –ene çokluk ekiyle sağlanır. Ancak sayısı çok fazla 
olmasa da bazı özel adlar ikileme ile de kullanılmıştır (Jagersma, 2010:113).  

diĝir ‘tanrı’diĝir-diĝir ‘tanrılar’,dumu ‘çocuk’dumu-dumu‘çocuklar’,en ‘lord’en-en 
‘lordlar’,saĝĝa ‘yönetici’saĝĝa-saĝĝa‘yöneticiler’,ugula ‘usta’ugula-ugula‘ustalar’,ab-ba ‘baba’ab-
ba-ab-ba‘yaşlılar’,lugal ‘kral’lugal-lugal‘krallar’(Jagersma, 2010:114). 
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Sümerologlar arasında ikileme ile oluşturulan yapıların normalden farklı bir çokluk ifade ettiği 
görüşü hakimdir. Yukarıda da değinildiği gibi özel adlarda çokluk bildirmek için kullanılan bir ek 
bulunmaktadır. Ancak diĝir-diĝir-ré-ne ‘tüm tanrılar’ gibi bazı örneklerde ikileme kullanılmış özel 
adlara çokluk ekinin de eklendiği görülmüştür. Bu durumu Poebel (1923: 53) ‘tüm, hepsi’ olarak 
yorumlamıştır. Bu bir çeşit çokluk olarak değerlendirilebilir.  

Sümercede tam ikileme sıfatlarla da kullanılmaktadır.  

tur ‘küçük’ sıfatı tu-ur-tu-urşeklinde vebar6 ‘beyaz’ sıfatı ba-ab-ba-arşeklinde ikileme 
haline getirilir ve çokluk anlamı kazanır. Aynı şekilde sumun ‘eski’ sumun-sumunvegibil ‘yeni’ 
gibil-gibil 

digirgal-gal lagaski-a-ke4-ne 
digirgal-gallagaš=ak =ene 
god   büyük-büyükLagaş=İlgi eki  =çokluk eki 
‘Lagaş’ın tüm büyük tanrıları’(Edzard, 1997: A10-28) 

Fakatsi4 ‘kırmızı’ vegi6.g ‘siyah’ sıfatları metinlerde ikileme şeklinde bulunmazlar(Jagersma, 
2010:272). 

Sümercede tam ikileme eylemlerle de kullanılmaktadır. Bu kullanım yine benzer anlamsal 
sonuçları göstermekle birlikte tümcenin tamamına çokluk manası kazandırmaktadır denebilir. 

mu-ĝá-ar-ĝá-ar  
mu-               ĝar                -ĝar 
kalış öneki-   yerleştirmek -yerleştirmek 
‘tamamen kurdu’ (Hall, 1985: R-42)  

ba-na-gu-ul-gu-ul 
ba-        na-               gu.ul               -gu.ul 
e. çatı-  3. tk öneki-  büyük olmak  -büyük olmak 
‘hepsini (onun için) genişletti.’ (Edzard, 1997: B2-13) 

ì-nú-nú 
ì-                   nú         -nú 
ünlü öneki-   yatmak  -yatmak 
‘(hem sağda hem solda) yatıyorlardı.’  (Edzard, 1997: A4-19)  

ì-gul-gul-e 
ì-                   gul              -gul             -e 
ünlü öneki-   yok etmek  -yok etmek  -3.Tk 
‘(hepsini) yok etti.’ (Jacobsen, 1987: 198) 

Yukarıdaki örneklerde Sümercede eylemlerde ikilemenin nasıl kullanıldığı görülmektedir. 
Parantez içerisindeki bilgiler tümcenin geri kalanının anlama etkilerini göstermek için verilmiştir. 

 Yarı ikileme: 

Bu işlev eylemin görünüşünün bitmemişlik ifade ettiğini belirtir. Sümercede Türkçedeki gibi 
zaman ekleri kullanılmamaktadır. Sümer dil evreni, bir olayın yada durumun bitmiş olup olmadığına 
göre şekillendiğinden, görünüş önemli hale gelmiştir. Bu durum çevirilerde bitmişlik görünüşündeki 
eylemlerin geçmiş zaman, bitmemişlik görünüşündekilerinse şimdiki zaman ya da gelecek zaman 
olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yine de Sümerce eylemlerin görünüş manalarının 
daha önde olduğu unutulmamalıdır. 

Sümercede yarı ikilemeler genel itibarıyla iki şekilde yapılır (Jagersma, 2010:312): 
C1V1C2C1V1 

 ḫa-la ‘bölmek’ andḫulu ‘kötü olmak’, /ḫalḫa/ and /ḫulḫu/ şeklinde yarı ikilemeye 
dönüştürülür. 

İkinci tür yarı ikileme oluşturma şekli de aşağıdaki gibidir (Jagersma, 2010:312): C1V1C1V1 
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 ĝar ‘yerleştirmek’ĝá-ĝá, gi4 ‘dönmek’, gi4-gi4, ku4.r ‘girmek’, ku4-ku4, 
ga6.ĝ‘taşımak’, ga6-ga6, veníĝin ‘yayılmak’,níĝin-níĝin şeklinde ikilemeye 
dönüştürülür. 

Sonuç 

İkileme her iki dilde de yaygın şekilde kullanılan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkçede tam ikilemenin kapsamı Sümerceyle karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Tam ikileme 
Sümerce ad soylu sözcüklerde ve eylemlerde bir çeşit çokluk bildirirken, Türkçede ikileme pekiştirme, 
güçlendirme, abartma, çoğaltma, kolaylaştırma, süreklilik ve sınırlandırma ifade etmek için ad, adıl, 
sıfat, belirteç, bağlaç ve eylemlerle kullanılabilmektedir.  

Sümercede yarı ikileme yalnızca eylemlerde görünüşü göstermek için kullanılmaktadır. Yani 
yukarıda sayılan anlamları ifade etmek için kullanılmaz. Bu eylemsel ikileme bir sürecin devamlılığını 
ifade eder. Bu bakımdan Türkçe yarı ikileme ile anlamsal bir bağı yoktur. Nitekim iki dilde yarı 
ikilemenin biçimsel olarak da farklı olduğu açıkça görülebilmektedir.  

Dünya dillerinin büyük bir kısmında ikileme kullanımı görülmektedir. İkilemenin en az 
olduğu diller Avrupa dilleridir. Ancak farklı biçim ve anlamlarla da olsa Türkçe ve Sümercede ikileme 
kullanımı yoğundur.  

Sümerce ve Türkçe arasında günümüze kadar çeşitli karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmaların sonucunda ortak sözcükler, büyük oranda benzer ad durum ekleri, söz dizimsel benzerlik, 
biçim bilimsel yapı benzerliği vb. gibi ortak noktalar bulunmuştur. Çalışmamızla iki dil arasında 
ikilemeler odağında nasıl bir benzerlik olduğu araştırılmıştır. Elde edilen veriler iki dilin ikilemeleri 
çokça kullandığını gösterse de özellikle Sümercedeki eylemsel görünüşün ikilemelerle gösterilmesi 
gibi temel ve çok önemli bir farkla karşılaşılmıştır. Buna benzer bir kullanımla Türkçenin hiçbir 
döneminde karşılaşılmamıştır. Her ne kadar tam ikilemelerde çokluk bildirme işlevinde benzerlik 
olduğu görülse de bu benzerlik dünyada ikilemenin görüldüğü tüm dillerde de olduğu gibi ikilemenin 
doğasından kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla Sümerce ve Türkçe ikileme konusunda farklı 
kullanımlara ve farklı işlevlere sahip iki dil olarak karşımızda durmaktadır. 
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Öz 
Herakleitos doğada her şeyin değiştiğini ve değişmeyen tek şeyin değişimin bizatihi kendisi olduğunu 

ifade eder. Bu ontolojik yargı duygu ve düşüncelerin yazıya aktarılma biçimi olan dil olgusu için de geçerlidir. 
Nitekim bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerden kaynaklı hız ve hızlı iletişim olgusunun genel olarak yazı 
dilinin kullanımı üzerinde birtakım değişimlere sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu değişimlerden doğal 
olarak Türkçe yazı dili de etkilenmektedir. Çalışmada piktografik ve semitik yazı sistemlerinin Türkçe yazı dili 
üzerindeki etkisine dikkat çekilmek istenmiştir. BöyleceTürkçe yazı dili üzerindeki piktografik etkinin çoklu-
model dil olarak da isimlendirilen ve bir nevi piktogram fonksiyonu gören emojilerin kullanılması ile, semitik 
etkinin ise yazıda sadece ünsüzlerin kullanılması (ünlülerin kullanılmaması) ile gerçekleştiği örnekler üzerinden 
ortaya konulmuştur. Bu minvalde çalışmanın ilk hipotezini “Türkçe yazı dili üzerindeki piktografik ve semitik 
etkinin sebebi hız ve hızlı iletişim olgusudur” şeklindeki hipotez teşkil etmektedir. Yazı sistemlerinin gelişim 
seyrine bakıldığında duygu ve düşüncelerin sırasıyla resim-yazı (piktogram), kavram-yazı (logogram) ve ses-
yazılar (fonogram) aracılığıyla yazıya aktarıldığı görülmektedir. Bunun dışında hem kavramların hem de seslerin 
birarada yer aldığı piktofonetik yazı sistemleri yanında sadece sessiz harflerin gösterildiği semitik yazı sistemleri 
ya da abugida adı verilen hecesel yazı sistemleri aracılığıyla da duygu ve düşünceler aktarıla gelmiştir. 
Çalışmanın ikinci hipotezini ise “yazı sistemlerinin tarihsel olarak piktogram-ideogram-fonogram şeklindeki 
evriminin günümüzde tam tersi bir süreci de içerek şekilde gelişim göstermesidir” şeklindeki hipotez teşkil 
etmektedir. Her yazı sistemi onu kullanan milletlerin düşünce sistematiğini de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
çalışmada Türkçe yazı dilindeki düşünce sistematiğindeki değişimler de ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Piktogram, logogram, fonogram, emoji, semitik yazı 

Abstract 
Heraclitus expresses that everything in nature is changed and the only thing that does not change is the 

change itself. This ontological jurisdiction also applies to the phenomenon of language, the mode of transferring 
feelings and thoughts to the writing. Indeed, it is observed that the developments in computer technology have 
caused some changes on the usage of the writing language in general because of speedness and rapid 
communication. In this study it is aimed to draw attention to the effect of pictographic and semitic writing 
systems on the Turkish language. In this way, the pictographic effect on the Turkish writing language will be 
revealed through the use of emogies, which are also called multi-model languages and function as a kind of 
pictogram while the semitic effect through the use of consonants only (omitting of vocals) in writing. The first 
hypothesis of this study claims that the reason of the pictographic and semitic effect on the Turkish language is 
the phenomenon of rapidness and rapid communication.  When the history of writing systems is viewed, it is 
seen that emotions and thoughts are transferred through the pictograms, the logograms and the phonograms 
respectively. Apart from this, the emotions and thoughts have been conveyed both pictograms and picto-phonetic 
systems, where both concepts and voices are located together or through semitic writing systems, in which only 
the consonant letters are shown, or through syllabic writing systems called abugida. The second hypothesis of 
the study claims that the evolution of writing systems historically evolves in the form of pictogram, ideogram 
and phonogram by contradicting the present day. Every writing system also reveals the system of thought of a 
nation who use it. In this context, the changes in the system of thought in the Turkish writing language will be 
tried to be revealed.   

Keywords: Pictogram, logogram, phonogram, emogy, semitic writing 
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üzerindeki etkisine dikkat çekilmek istenmiştir. BöyleceTürkçe yazı dili üzerindeki piktografik etkinin çoklu-
model dil olarak da isimlendirilen ve bir nevi piktogram fonksiyonu gören emojilerin kullanılması ile, semitik 
etkinin ise yazıda sadece ünsüzlerin kullanılması (ünlülerin kullanılmaması) ile gerçekleştiği örnekler üzerinden 
ortaya konulmuştur. Bu minvalde çalışmanın ilk hipotezini “Türkçe yazı dili üzerindeki piktografik ve semitik 
etkinin sebebi hız ve hızlı iletişim olgusudur” şeklindeki hipotez teşkil etmektedir. Yazı sistemlerinin gelişim 
seyrine bakıldığında duygu ve düşüncelerin sırasıyla resim-yazı (piktogram), kavram-yazı (logogram) ve ses-
yazılar (fonogram) aracılığıyla yazıya aktarıldığı görülmektedir. Bunun dışında hem kavramların hem de seslerin 
birarada yer aldığı piktofonetik yazı sistemleri yanında sadece sessiz harflerin gösterildiği semitik yazı sistemleri 
ya da abugida adı verilen hecesel yazı sistemleri aracılığıyla da duygu ve düşünceler aktarıla gelmiştir. 
Çalışmanın ikinci hipotezini ise “yazı sistemlerinin tarihsel olarak piktogram-ideogram-fonogram şeklindeki 
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Abstract 
Heraclitus expresses that everything in nature is changed and the only thing that does not change is the 

change itself. This ontological jurisdiction also applies to the phenomenon of language, the mode of transferring 
feelings and thoughts to the writing. Indeed, it is observed that the developments in computer technology have 
caused some changes on the usage of the writing language in general because of speedness and rapid 
communication. In this study it is aimed to draw attention to the effect of pictographic and semitic writing 
systems on the Turkish language. In this way, the pictographic effect on the Turkish writing language will be 
revealed through the use of emogies, which are also called multi-model languages and function as a kind of 
pictogram while the semitic effect through the use of consonants only (omitting of vocals) in writing. The first 
hypothesis of this study claims that the reason of the pictographic and semitic effect on the Turkish language is 
the phenomenon of rapidness and rapid communication.  When the history of writing systems is viewed, it is 
seen that emotions and thoughts are transferred through the pictograms, the logograms and the phonograms 
respectively. Apart from this, the emotions and thoughts have been conveyed both pictograms and picto-phonetic 
systems, where both concepts and voices are located together or through semitic writing systems, in which only 
the consonant letters are shown, or through syllabic writing systems called abugida. The second hypothesis of 
the study claims that the evolution of writing systems historically evolves in the form of pictogram, ideogram 
and phonogram by contradicting the present day. Every writing system also reveals the system of thought of a 
nation who use it. In this context, the changes in the system of thought in the Turkish writing language will be 
tried to be revealed.   
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Giriş 

Dil kavramından bahsedildiğinde genel olarak sesli dil anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
insanoğlu söylenenleri kalıcı kılmak maksadıyla sesli dil dışında değişik yollar aramış ve değişik yazı 
dizgeleri geliştirmiştir. Sözlü dili yazılı hale forma sokma için iki temel yönteme başvurulmuştur. 
İlkinde gösterenler diğerinde gösterilenler yazıya geçirilmiştir. Gösterilenlerin yazıya geçirildiği 
dizgelere Çin yazı sisteminde olduğu gibi kavramsal yazılar örnek verilebilir. Gösterilenlerin yazıya 
geçirildiği yazı sistemleri ise her hece için bir yazı birimin oluşturulduğu Sanskrit ya da Japon yazı 
sistemlerindeki gibi abugida adı da verilen hece yazısı ile her sesbirim için bir yazı birimin 
oluşturulduğu Yunan, Latin, Kiril, Hangul, Ermeni, Gürcü, Arap ve İbrani yazı sistemlerindeki gibi 
alfabe yazısı olmak üzere ikiye ayrılmıştır*(Huber, 2013:1 20).  

Sözlü dil ve yazı kavramlarının birbirlerinden farklı iki göstergeler dizgesi olduğu açıktır. 
Yazının asli amacı sözlü dili yazıya aktarmaktır. Bununla birlikte yazı sistemleri birçok durumda 
kendine özgü bir gerçeklik kazanmak suretiyle genellikle dili durağanlaştırdığı, geleneği koruduğu ve 
her türlü bildirimin aktarım aracı durumuna girerek kendisini kurumsallaştırdığı ifade edilmektedir. 
Bazen de tarihsel koşulları etkisiyle sözlü dille yazılı dil arasında büyük bir kopukluk da 
oluşabilmektedir. Yazıyla söyleyiş arasındaki kopukluğun başlıca nedenlerinden biri olarak sözlü dilin 
evrim geçirmesine rağmen yazının değişmeden olduğu gibi kalması ileri sürülmektedir. Bu çalışmada 
yazı sistemlerin de birbirlerinden etkilendiğini ve zamanla birtakım nedenlerden ötürü değişime maruz 
kaldığı ileri sürülmektedir. Bu minvalde günümüzde de hız ve hızlı iletişim olgusundan ötürü Türkçe 
yazı sisteminin diğer yazı sistemlerinden etkilendiği gözlenmektedir (Vardar, 2001: 82-83).  

Herakleitos“ta pantarhei”* diyerek eşyanın tabiatı gereği her şeyin değişime tabi olduğunu ve 
değişim hayatın olmazsa olmaz ontolojik bir kuralı olduğunu vurgulamıştır. Bu değişimden özellikle 
sosyal yaşam ve onun önemli bir parçasını teşkil eden dil olgusu da etkilenmektedir. Her asrın bir 
ruhunun ve onu diğerlerinden ayıran bir mümeyyiz vasfının olduğu ifade edilebilir. Günümüzün en 
önemli vasfının ise hız ve hızlı iletişim olgusunda yattığını ifade etmek yanlış olmasa gerektir. Hız ve 
hızlı iletişim olgusunun özellikle dil ve buna bağlı olarak yazı sistemleri üzerinde birtakım etkileri 
olduğu görülmektedir.20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve özellikle 21. yüzyılda muazzam bir 
ivme kazanan bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yazı 
sistemlerinin de bu gelişmelerden etkilendiği görülmektedir. Bu meyanda çalışmada Türkçe yazı dili 
üzerindeki piktografik ve semitik etki incelenmiştir*. Çalışmanın ilk hipotezi olaraksa Türkçe yazı dili 
üzerinde gözlemlenen piktografik ve semitiketkinin en önemli sebebinin yukarıda zikredildiği gibi bu 
yüzyılın mümeyyiz vasfını teşkil eden hız ve hızlı iletişim olgusunda aranması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Bir başka deyişle duygu ve düşüncelerin aktarılmasında bir bildirişim aracı olarak 
emojiler gibi piktogramlardan ya da sadece ünsüzlerden istifade edilmesinin sebebi hız ve hızlı 
iletişim olgusuna bağlanmıştır. 

Piktografik ve semitik yazı sistemlerinin Türkçe yazı sistemlerindeki etkisi bilgisayar ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelere ve buna bağlı olarak hız ve hızlı iletişim olgusuna bağlanmıştır. 
Her ne kadar alfabe sistemlerinin temelini teşkil eden piktografik yazı sistemi geleneksel iletişim 
ortamlarında kayda değer bir şekilde el emeği ve becerisini gerektirdiği için dezavantajlı olmakla 
birlikte günümüzdeki bilgisayar teknolojileri ile bu olumsuzluğun aşıldığı ve dolayısıyla emojiler gibi 
piktogramlarya da sadece ünsüzlerin kullanılması suretiyle iletişimin daha hızlı ve basit bir şekilde 
gerçekleştirildiği vurgulanmıştır (Crowley ve Heyer, 2010: 85). Buna bağlı olarak çalışmanın ikinci 
hipotezi olarak isePulgram’ında (1976:4) ettiği gibi kavramsal yazıdan alfabelere doğru gelişen, bir 
başka deyişle piktogram-ideogram-fonogram şeklinde gelişen yazı sistemlerinin evriminin günümüzde 

                                                           
*Bir başka sınıflandırma ise şu şekildedir: 1. Görüntüsel yazı (Resim yazı) 2. Kavramsal yazı 3. Sesçil Yazı (Vardar, 
2001:83-84).  
* Orijinal ifade “τὰπάνταῥεῖκαὶοὐδὲνμένει” şeklindedir. Yani “herşey değişir ve hiçbir şey kalıcı değildir” anlamına 
gelmektedir.  
*Çalışmada iki veya daha fazla kelimenin baş harflerinin biraraya getirilmesiyle oluşturulan akronim (kısma ad) uygulamaları 
incelenmeyecektir. Akronimlere “anladığım kadarıyla” anlamına gelen AIUI (as I understand it), “tekrar burada olacağım” 
anlamına gelen BBL (be backlater), “sizi tanıyor muyum?” anlamına gelen DIKU (do I knowyou?) ya da “size borçluyum” 
IOU (I oweyou) vb. onlarca örnek verilebilir (http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce Erişim 
Tarihi: 30.09.2017). 
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tam tersi bir süreçle fonogram-ideogram-piktogram şeklinde bir gelişim seyri de izlediği iddia 
edilmektedir*.   

Çalışmada geçen piktografik ve semitik etkiden kasıt, bir değer yargısını ihtiva eden herhangi 
bir dil üzerindeki olumlu ya da olumsuz etki değil, herhangi bir dildeki değişimin nesnel yargılardan 
arındırılmış bir şekilde ortaya konulmasıdır. Literatürde anında mesaj uygulamalarının 
(instantmessage) dil üzerinde olumlu ve olumsuz yönde olmak üzere iki şekilde etkilediğinden 
bahsedilmektedir. Bir görüşe göre yeni tür iletişimle birlikte dil aşınmakta olup anında mesajlaşma 
uygulamalarının dili olumsuz (bastardization of language) yönde etkilediğini savunmaktadır. Bir diğer 
görüşe ise yeni tür iletişimin zorunlu olarak kendi sözlüğü, grameri, yazı sistemi ve kullanım 
şartlarının olması gerektiği ifade edilmekte ve bu durumun da olumlu bir gelişme olduğunun altı 
çizilmektedir (Tagliamento ve Dennis, 2008: 4). Dünyanın birçok yerinde olduğu “mesajca” olarak da 
isimlendirilen ve anında mesajlaşmaya dayalı bu yeni dil olgusunun dil üzerindeki etkileri 
tartışılmaktadır. Bu yeni dile olumlu yaklaşanlar bakış açısına göre bir dilin ifade alanının 
daralmasının o dili bozduğunu ifade etmektedirler. Bir dilde kullanılan bazı kelime ve ifadeler 
zamanla yok oluyorsa, yeni kelimeler ve ifadeler de ayın şekilde oluşabilir. Yeni ifadelerin oluşmasını 
engellemeye çalışmak dili kısırlaştırmak olduğunu savunmaktadırlar. Neolojizmin kötü bir şey 
olmadığı savunulmaktadır1. Dolayısıyla çalışmada öncelikle yazı sistemlerinin tarihsel açıdan gelişimi 
ve günümüzdeki yazı sistemlerindeki durumun ortaya konulduğu ve ayrıca Türkçe’nin diğer yazı 
sistemlerinden nasıl etkilendiği hususu nesnel bir bakış açısıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Bulgular 

Yazı Sistemlerinin Gelişim Tarihi 

İnsanoğlu binlerce yıldan beri resimler ve göstergeler aracılığıyla mesaj iletmenin birçok 
yolunu bulmuştur. Düzenli bir göstergeler bütünü olarak yazı sistemleri de bu mesaj iletme yollarından 
birini teşkil etmektedir. Bazı bilim adamları tarafından yazının birbirinden bağımsız bir şekilde üç 
farklı bölgede en az üç kez icat edildiği ifade edilmektedir. Bunlar MÖ 3.000 civarında 
Mezopotamya’da Dicle ve Fırat civarında, MÖ 1500 civarında Çin’de ve MÖ 3. ila 4. yüzyıllarda Orta 
Amerika’daki yazı sistemleridir. Yazılı kültürün bu üç özgün bölgesi uzun süre boyunca birbirinden 
bağımsız şekilde gelişmiştir. Yazı, kısıtlı bir alanda gelişme göstermiş olan Orta Amerika yazı sistemi 
sarfınazar edilirse dünyanın büyük bir kısmına temel olarak iki bölgeden yayılmıştır. Batı Asya, 
Avrupa ve Afrika’nın yazı sistemlerinin kökü Mezopotamya’da Sümerlerle doğmuş geleneğe 
uzanırken; Doğu Asya’nın tüm yazı sistemleri Çinceden türemiştir (Janson, 2016: 74-75).  

İnsanoğlu tarafından oluşturulan ilk yazı sistemine bakıldığındabelirlibir nesneyi ya da bir 
varlığı temsil eden ve resimlerden oluşan resimyazının (görüntüsel yazı) olduğu görülmektedir. Sözlü 
dile gönderme yapmayan uzlaşımsal nitelikli görüntülerden oluşan ve piktogram olarak da 
isimlendirilen resimyazıları hafızaya yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur (Vardar, 1998: 111). 
Zamanla birden fazla piktogramın biraraya getirilmesi ile birlikte ideogram ya da logogram olarak da 
isimlendirilen kavram yazılar(fikiryazı) oluşturulmuştur. Böylece piktogramlar anlamlarını gönderme 
yaptıkları nesneden değil dekendi bağlamlarından almaya başlamışlardır. Bu noktada yazı sistemleri 
tarihine bakıldığında insanoğlunun bu konudaki en önemli buluşu olan piktofonetik* karakterlere 

                                                           
*Pulgram’a göre (1976: 4) dillerin evrimi sınıflandırıldığında şöyle bir sonuca varılmaktadır: Yazı-öncesi dönemden yazıya 
doğru bir evrim geçirmiştir. Yazı-öncesi dönem sistemik bakımdan piktoral, yazı dönemleri ise logografik, sillabik, alfabetik, 
fonemik, fonetik, spektro-grafik yazıları kapsamaktadır.   
1http://www.turkcede.org/turk-dili/857-kisa-mesaj-dili-turkceyi-bozuyor-mu.html (Erişim Tarihi: 28.10.2017) 
*Piktografik, ideografik ve piktofonetik karakterler bugün sadece günümüze kadar ulaşmış en yaşlı dil olan Çince’de 
bulunmaktadır. Dolayısıyla zikredilen sınıflandırmanın daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda bazı örnekler üzerinden kısa 
bir açıklama yapılması işlevsel olacaktır. Çince karakterler belirli bir modele ya da önceden oluşturulmuş örneklere uygun bir 
şekilde yaratılmıştır. Binlerce Çince karakter olmasına rağmen bu karakterler gelişigüzel ve sistemsiz değildir. Bilakis 
kurallarla yapılandırılmış ve oluşturulmuştur. Çince karakterleri oluşturmak için kullanılan farklı yöntemlere 
“造 字 方(zào) (zì) (f 法āng) (fǎ)” adı verilir. Çin’in ilk sözlüğü olan ShuowenJiezi’de (Karakter Tahlili ve Açıklaması) görüldüğü 
gibi, Çin’in Han Hanedanlığı döneminden beri karakter oluşturma yöntemleri, Çince karakterleri tahlil etme araçları olarak 
kullanılmıştır. Temel oluşturulma yöntemlerine göre Çince karakterler dört ana grupta sınıflandırılabilir: Piktografik 
karakterler  (象 形(xiàng) (xíng)), kendi kendini açıklayan karakterler(指 事(zhǐ) (shì)), çağrışımsal bileşikler  (会 意(huì) (yì)) ve 
piktofonetik karakterler (形 声(xíng) (shēng)). Şimdi her bir karakter grubuna bir göz atalım:  
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*Piktografik, ideografik ve piktofonetik karakterler bugün sadece günümüze kadar ulaşmış en yaşlı dil olan Çince’de 
bulunmaktadır. Dolayısıyla zikredilen sınıflandırmanın daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuda bazı örnekler üzerinden kısa 
bir açıklama yapılması işlevsel olacaktır. Çince karakterler belirli bir modele ya da önceden oluşturulmuş örneklere uygun bir 
şekilde yaratılmıştır. Binlerce Çince karakter olmasına rağmen bu karakterler gelişigüzel ve sistemsiz değildir. Bilakis 
kurallarla yapılandırılmış ve oluşturulmuştur. Çince karakterleri oluşturmak için kullanılan farklı yöntemlere 
“造 字 方(zào) (zì) (f 法āng) (fǎ)” adı verilir. Çin’in ilk sözlüğü olan ShuowenJiezi’de (Karakter Tahlili ve Açıklaması) görüldüğü 
gibi, Çin’in Han Hanedanlığı döneminden beri karakter oluşturma yöntemleri, Çince karakterleri tahlil etme araçları olarak 
kullanılmıştır. Temel oluşturulma yöntemlerine göre Çince karakterler dört ana grupta sınıflandırılabilir: Piktografik 
karakterler  (象 形(xiàng) (xíng)), kendi kendini açıklayan karakterler(指 事(zhǐ) (shì)), çağrışımsal bileşikler  (会 意(huì) (yì)) ve 
piktofonetik karakterler (形 声(xíng) (shēng)). Şimdi her bir karakter grubuna bir göz atalım:  

                                                                                                                                                                                     
1- Piktografik Karakterler: Örneğin  “刀(d 牛āo)”, “ (ni 羊 牙ú)”,“ (yáng)” ve “ (yá)” gibi benzeri karakterlerin dahil olduğu 
bazı Çince karakterler resimlerden türemiştir. Bu karakterler doğrudan, nesnelerin şekillerini betimlemektedir. Bu karakter 
oluşturma yöntemine piktografik karakter oluşturma yöntemi adı verilmekte ve bu şekilde oluşturulan karakterlere 
piktografik karakterler denilmektedir. Bu karakterlerin ekserisi doğal dünyada veya gerçek yaşamda var olan somut nesneleri 
betimlemektedir. Bunlar bütün Çince karakterlerin temelini teşkil etmektedir. Özgün anlamıyla “文 字(wén) (zì)” kelimesindeki  
“文(wén)” karakteri “resme benzeyen şekil” anlamında olup dövmeli bir insana benzemektedir. Şimdiye kadar tartıştığımız 
bütün karakterler yani insan bedeni, alet-edevat, doğa ve hayvanları betimlemek için kullanılan karakterler piktografik 
karakterlerdir. Çince karakterlerin sadeleştirilme dönemlerinde dahi bazı piktografik karakterler varlığını korumaya devam 
etmiştir. Örneğin “uçmak” anlamındaki “飞(fēi)”  karakteri kanatlarını çırpan bir kuşun yandan görünüşünü; “kaplumbağa” 
anlamındaki  “龟(guī)” karakteri başını ve kuyruğunu sallayan bir kaplumbağayı;  “伞(sǎn)” karakteri de açık konumdaki bir 
şemsiyeyi resmetmektedir.   
2- Kendi Kendini Açıklayan Karakterler:Piktografik karakterlerin oluşturulmasından sonra diğer Çince karakterlerin 
oluşturulması kolay bir hale gelmiştir. Örneğin anlamı “keskin” olan  “刃(rèn)” karakterini elde etmek için yapmamız gereken 
tek şey, keskin tarafı göstermek için bıçak anlamındaki “刀(dāo)”  karakterine bir nokta eklemektir. Örneğin “木(mù)” 
karakteri “ağaç” anlamına gelmektedir.  Bir ağacık kökünü göstermek için Çince karakterleri nasıl kullanabiliriz? Yapmamız 
gereken tek şey “木(mù)” karakterinin alt kısmına yatayına bir çizgi eklemektir. Sonuç “kök” anlamındaki  “本(běn)” 
karakteridir. Bugün Çinliler “kök”, “temel” veya “asli”  anlamındaki “根(g 本ēn) (běn)” kelimesini sıkça kullanır. Bu karakter 
oluşturma yöntemine “ideografik karakter oluşturma yöntemi” adı verilmektedir. Bu şekilde karakter oluşturma yöntemine 
“kendi kendini açıklayıcı karakter oluşturma yöntemi” adı verilmektedir.  “刃 本(rèn)” ve “ (běn)” karakterlerinden başka bir 
diğer örnek “dal” anlamındaki “末 木(mò)” karakteridir. Bu karakter “ (mù)” karakterinin üst kısmına yatayına bir çizgi 
eklenerek oluşturulur.  “二” : Bu “iki” anlamındaki karakter değildir. Bu “一” karakterin üst kısmına bu “一” karakterin 
eklenmesiyle “üst, üstte” anlamındaki 上(shàng)” karakteri elde edilir. Bu karakterin “一” alt kısmına bu “一” karakter 
eklendiğinde ise “alt, altta” anlamındaki “下(xià)” karakterine ulaşırız. Bu “lezzetli” anlamındaki “ 甘(gān)” karakteridir. 
Böylece lezzetli bir şeyleri tattığınız da ağzınızın alacağı şekil vurgulanmıştır: Bu “母(mǔ)” karakterinde ise bir annenin 
göğsü vurgulanmıştır. 
3- Çağrışımsal Bileşikler (İdeografik Karakterler): Hem piktografik hem de kendi kendini açıklayan karakterler bağımsız 
karakterlerdir. Bu karakterlerin miktarı kısıtlı olsa da daha önce ifade edildiği gibi Çince karakter sisteminin temelini teşkil 
ettikleri ve bileşik karakterleri oluşturmak için karakter bileşeni olarak kullanıldıkları için önem arz etmektedir. Bileşik 
karakterlerin sayısı bağımsız karakterlerin sayısından kat be kat fazladır. Bileşik karakterlerin iki türü bulunmaktadır: 
Çağrışımsal bileşik karakterler (bundan sonra çağrışımsal bileşikler denilecek) ve piktofonetik karakterlerdir. Önce 
çağrışımsal bileşiklere bir göz atalım. Örneğin iki “人(rén)” (anlamı insan) karakteri bize başka birini takip eden bir insan 
betimleyen ve “takip etmek” anlamına gelen “从 人(cóng)” karakterini vermektedir. Üç tane “ (rén)” karakteri birlikte 
yazıldığında ise anlamı “birçok insan” olan “众(zhòng)” karakterine ulaşırız. İki tane “木(mù)” karakteri yan yana 
yazıldığında anlamı “birçok ağaç” olan “林(lín)” karakterine ulaşırız. Üç tane “木(mù)” karakteri yan yana yazıldığında ise 
anlamı “orman” olan “森(sēn)” karakterini elde ederiz. Bu karakterlerin bütün bileşenleri söz konusu karakterinki ile ilişkili 
olan anlamlara vurgu yapmaktadır Bu karakter oluşturma yöntemine çağrışımsal bileşik karakter oluşturma yöntemi adı 
verilmektedir. Yani tekil bileşenlerin anlamları birleştirilir. Bu şekilde oluşturulan karakterler çağrışımsal bileşikler olarak 
bilinir. Piktografik ve kendi kendini açıklayan karakterleri statik bir resme benzetilirse, o halde çağrışımsal bileşikler olarak 
tanımlanan bu statik resimlerin birleştirilmesini bir nevi “animasyon” a benzetilebilir. Gerçekte anlamı “karakter” olan 
“字(zì)” karakteri bir çağrışımsal bileşiktir. Karakterin altında yer alan “子(zǐ)” karakteri “çocuk” anlamına gelirken; 
karakterin üst tarafındaki “宀” bile 字şeni “ev”i temsil etmektedir.“ (zì)” karakterinin özgün anlamı “çocuk doğurmak” veya 
“reprodüksiyon yapmak” idi. Böylece bu karakter, bir evin içinde doğan çocuk fikrini betimlemektedir. Başka bir örnek olan 
“休(xiū)” karakterine bakalım. Daha önce zikredildiği gibi  “亻 木”ve ” ” bileşenleri sırasıyla “insan ve “ağaç” anlamında 
gelmektedir. Bu bileşenler birlikte yazıldığında bir ağaca yaslanan ve dinlenen birini resmetmekte ve böylece “dinlenmek” 
anlamına gelen karaktere vurgu yapmaktadır. Eski zamanlarda “保(bǎo)” karakteri bir çocuğu kucağında tutan yetişkini 
betimleyen bir şekilde yazılmaktaydı. Gerçekten de bu karakterin özgün anlamı “çocuk bakmak” anlamındaydı. Bugün de 
Çinliler çocuklara bakan kişilere atıf yapmak için bakıcı anlamına gelen “保 姆(bǎo) (mǔ)” sözcüğünü kullanırlar. Çince 
“男 力(nán)” karakterinde yer alan “ (lì)” bileşeni bir tarlayı işlemek için kullanılan bir aleti betimlemekte ve böylece “çiftçilik” 
anlamını ihtiva etmektedir. Eski Çin’de tarlalarda çalışanlar erkekler idi. Bu, “erkek” veya “adam” anlamındaki “男(nán)” 
karakterinin kökenidir. “Oturmak” anlamındaki “坐(zuò)”  karakteri ise yere oturan (土(tǔ)) iki insanı ( 人(rén)) 
resmetmektedir. Çince “泪(lèi)” karakteri, anlamı “su” olan  “ 氵 三” radikalinden ( (s 点 水 儿ān) (diǎn) (shuǐ) (ér)) ve anlamı “göz” 
olan “目(mù)” karakterinin birleşiminden oluşmuştur. Böylece gözden akan su, “gözyaşı” anlamına gelen “泪(lèi)” karakterini 
oluşturmuştur. Çince “初(ch 礻 衣 字ū)” karakterinde,  “ ” radikali ( (yī) (z 旁 儿ì) (páng) (ér)) “elbise” anlamındaki “衣(yī)” 
karakterinden türemiştir. Bu radikalin “ 刀(dāo)” karakteriyle birleştirilmesi suretiyle özgün anlamı “bir bıçak yardımıyla bir 
elbiseyi kesmeye başlamak” olan “初(chū)” karakteri olu 初şmuştur. Bugün “ (chū)” karakteri bir şeylerin “başlangıc”ına vurgu 
yapmak için kullanılır. “鸣(míng)” karakteri: Kuşlar da, insanlar gibi şarkı söylemek için ağızlarını kullanır. Bu yüzden 
“鸣(míng)” karakteri “ötmek” anlamına gelmektedir. Çağrışımsal bileşikler, Çinlilere bir bakışta karakterlerin anlamlarını 
kavrayabilmelerine ve bu karakterlere açık ve basit bir şekilde bir anlam yükleyebilmelerine imkân sağlamıştır. Bu yüzden 
yeni Çince karakterlerin oluşturulması daha çok çağrışımsal karakter oluşturma yöntemine dayanmıştır. Örneğin:  
“Saplanmak” anlamındaki “卡(kǎ)” karakteri:  Ne “yukarı” (上(shàng)) ne de “aşağı” (下(xià)) saplanmaktır. Şimdi gerçekten 
saplanıp kaldınız! Söndürmek anlamındaki “灭(miè)” karakteri: Bu “一” bir kapak veya örtüye benzemektedir. Bir “yangın”ın 
(火(huǒ)) üzerine bir kapak eklemekle “söndürmek” anlamındaki “灭(miè)” karakterini elde ederiz. Diğer çağrışımsal 
bileşikler daha da kolaydır. Yapmanız gereken tek şey bileşiği oluşturan bileşenleri yüksek sesle okumak olacaktır. Böylece 
karakterin anlamına ulaşabilirsiniz. Örneğin “eğimli” anlamındaki “歪(w 不āi)” karakteri  “ (bù)” (değil)+ “正(zhèng)” (düz) 
karakterlerinden; “gerek yok” anlamındaki “甭 不(béng)” karakteri “ (bù)” (değil)+  “用(yòng)” (gerekmek)  karakterlerinden 



178 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

kısaca bakmakişlevselolacaktır.Şöyleki: Piktofonetik karakterlerde anlam doğrudan doğruya nesneyi 
canlandıran bir resimden değil de ses açısından ona yakın bir nesneden yararlanılmak suretiyle 
oluşturulmasına esasına dayanır. Piktofonetik karakterlerdeki zorluk ilgili göstergenin bir nesneye mi 
yoksa bir sese mi göndermede bulunduğunun anlaşılmasının zorluk ihtiva etmesidir (Jean, 2010: 11-
17). Piktofonetik karakterler ilk olarak İ.Ö. 4000’de Mısır’da ortaya çıkmıştır. Yazının nesneleri 
oldukları gibi tasvir eden piktogramlardanve sesleri temsil eden fonogramlardan oluştuğu ifade 
edilmektedir(Wilkinson 2009: 300). Dolayısıyla bu yazı sisteminde tasvir edilen nesnelere bakıp metni 
anlamını tahmin etmenin yolu bulunmamaktadır. Çoğu işaret, dilin sadece seslerini temsil ederken, 
kimi işaretler soyut ya da dilbilgisel anlam taşır (Janson, 2016: 79-80). Bazen de bir karakterin bir 
tarafı genel anlamı ya da anlamın özünü veren bir anahtarı (radikal) diğer tarafı ise sesçil bir ögeyi 
göstermektedir (Jean, 2010: 49).Bir başka deyişle bu yazı sisteminde birtakım yazıbirimleri zamanla 
ilk değerleri dışında değerler edinerek sesleri ya da seslemleri gösterebilmektedir (Vardar, 2001: 84).  

Yazının ilk olarak ortaya çıktığı Mezopotamya bölgesinde piktogramlar, bu yazıyı icat 
edenlerin kendi ruh durumlarını ya da hayallerini yansıtmak üzere seçtiği nesne ve sahneleri değil de 
gerçeklikten alıp düşüncemizde sürdürdüğümüz şeylerin tümünü yeniden üretme isteminden 
doğmuştur. Ancak etrafımızdaki şeylerin o kadar plastik nitelikli olmamakla birlikte yine de sabit ve 
gerçek olan pek çok boyutunu örneğin şeylerin hareketini, kendi aralarındaki ilişkilerini ve bunlardan 
edindiğimiz duyguları piktografik yazıyla temsil etmek fiilen olanaklı olmadığı için kullanılan işaretler 
büyük ölçüde azaltılarak bazı uzlaşımsal ve kestirme yöntemlere başvurulmuştur. Böylelikle herbirinin 

                                                                                                                                                                                     
ve son olarak “kir” veya “toz” anlamındaki “尘 小 土(chén)” karakteri  “ (xiǎo)” (küçük) + “ (tǔ)” (toprak, yer) karakterlerinden 
oluşmaktadır. 
4-Piktofonetik Karakterler:Çağrışımsal bileşiklerin her bir bileşeni bir anlamı temsil etmektedir. Bileşik karakterlerin diğer 
bir tipinde ise bazı karakterler anlamı; bazıları ise telaffuzu göstermektedir. Örneğin “伸(shēn)” karakterindeki  “kişi” 
anlamındaki “亻(dān)” göstergesi karakterin anlamını;  “申(shēn)” göstergesi karakterin telaffuzunu betimlemektedir.  
“奶(nǎi)” karakterindeki  “kadın” veya “dişi” anlamındaki “女(nǚ)” göstergesi karakterin anlamını; “乃(nǎi)” göstergesi 
karakterin telaffuzunu betimlemektedir. Bu karakter oluşturma yöntemine piktofonetik karakter oluşturma yöntemi adı 
verilmektedir. Bu şekilde oluşturulan ve bileşik karakterlerin ekseriyetini teşkil eden bu karakterlere piktofonetik karakterler 
adı verilmektedir. 
Piktofonetik karakterlerde, karakterin anlamını betimleyen bileşene “semantik unsur” ( 形 旁(xíng) (páng)) adı verilmektedir.  
“伸(sh 亻 奶 女ēn)” karakterindeki  “ (dān)” göstergesi; “ (nǎi)” karakterindeki “ (nǚ)” göstergesi semantik unsura örnek olarak 
gösterilebilir. Piktografik karakterlerde karakterin telaffuzunu betimleyen bileşene “fonetik unsur” (声(sh 旁ēng) (páng)) adı 
verilmektedir. “伸(sh 申 奶 乃ēn)” karakterindeki  “ (shēn)” göstergesi;  “ (nǎi)” karakterindeki  “ (nǎi)” göstergesi fonetik unsura 
örnek verilebilir. Bugün bazı Çince karakterlerin semantik unsurları kafamızın karışmasına sebep olabilir. Örneğin “财(cái)”, 
“账(zhàng)” ve “ 货(huò)” karakterlerinin hepsinin anlamı “para” ile ilişkilidir. O halde neden bu karakterlerin her birinde 
semantik unsur olan “贝(bèi)” (kaplumbağa kabuğu) göstergesi bulunmaktadır? Eski Çin’de insanlar para olarak kaplumbağa 
kabuğu kullanmıştır. Bu yüzden para ile irtibatlı birçok Çince karakterde semantik unsur olarak “贝(bèi)” göstergesi 
bulunmaktadır. Pek çok piktofonetik karakterin fonetik unsuru bir bütün olarak karakterin telaffuzuyla özdeş değildir. Ama 
telaffuzları benzerdir. Örneğin “吗 妈(ma)” (ma), “ (m 骂ā)” (mā), “ (mà)” (mà) karakterlerinin tonları  “马(mǎ)” (mă) 
karakterininkinden farklılık arz etmektedir.   “祥 详(xiáng)” (xiáng) ve  “ (xiáng)” (xiáng) karakterlerinin başı (başlangıç 
sessizleri)  “羊(yáng)” karakterininkinden farklılık arz etmektedir.  “坤(kūn)” karakterinin hem başı (sessiz harfi) hem de sonu 
(sesli harfi)  “申(shēn)” (shēn) karakterininkinden farklılık göstermektedir. Bu yüzden fonetik unsurlar bize Çince 
karakterlerin telaffuzunda yol gösterse de bütün piktofonetik karakterler sahip oldukları fonetik unsurlara göre okunamazlar. 
Dolayısıyla karakterlerin her zaman onları oluşturan fonetik unsurlara göre okunabileceği kuralına saplanıp kalırsak, birçok 
saçma hatayı da yapmaya devam ederiz. Çünkü binlerce yıllık süreç içerisinde Çince telaffuz büyük bir değişim geçirmiştir. 
Birçok durumda eski Çinliler tarafından kullanılan fonetik unsurlar, artık modern Çince için uygulanabilir değildir. 
Piktofonetik karakterler sadece karakterlerin anlamını değil; yüksek oranda telaffuzlarını da ifade eder. Bu yüzden birçok 
Çince karakter piktofonetik karakter oluşturma yöntemi kullanılarak meydan getirilir. Piktografik karakterlerin ana 
kurgusunun anlaşılması suretiyle henüz öğrenmediğimiz Çince karakterlerin anlamlarını ve telaffuzlarını tahmin etmeyi 
becerebiliriz. Elbette bir karakterin anlamını ve telaffuzunu tam anlamıyla bilebilmemiz için halen gerekli olan şey ise, 
sözlüğe bakmak veya başkalarına sormak olacaktır.  
Bazı bileşenler var ki bunların bazıları karakterlerin anlamını, bazıları ise telaffuzunu temsil etmektedir. Örneğin “骑(qí)”,  
“驴 驾 驶 马(lǘ)”, “ (jià)” ve “ (shǐ)” karakterlerindeki  “ (mǎ)” göstergesi atlara ili 吗şkin semantik bir unsurdur. Oysa “ (ma)”, 
“妈(m 骂ā)”, “ (m 码 马à)” ve “ (mǎ)” karakterlerindeki “ (mǎ)” göstergesi fonetik bir unsurdur ve bu karakterlerin telaffuzları 
“mă” ile benzerliğe sahiptir. Ayrıca bir bileşenin eş zamanlı olarak hem anlamı hem de telaffuzu betimlediği piktografik 
karakterler de bulunmaktadır.  Örneğin “娶(qǔ)” karakteri “bir kadını eve getirmek ve onunla evlenmek” anlamına 
gelmektedir.  Bu karakterdeki “取(qǔ)” semantik unsuru “gidip getirmek” veya “eve getirmek” anlamına gelmektedir. Aynı 
zamanda karakterin telaffuzunun da “qŭ” olduğunu göstermektedir. Piktografik karakterler ve kendi kendini açıklayan 
karakterler bağımsız karakterler olup hem çağrışımsal hem de piktofonetik karakterlerin dahil olduğu bileşik karakterlerin 
bileşenleri olarak kullanılabilir. Kısaca binlerce Çince karakter ifade ettiğimiz dört karakter oluşturma yöntemi kullanılarak 
meydana getirilir: Piktografik, ideografik, çağrışımsal bileşik ve piktofonetik karakter oluşturma yöntemleri (Dingguo ve 
Weidong, 2009: 35-51). 
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kısaca bakmakişlevselolacaktır.Şöyleki: Piktofonetik karakterlerde anlam doğrudan doğruya nesneyi 
canlandıran bir resimden değil de ses açısından ona yakın bir nesneden yararlanılmak suretiyle 
oluşturulmasına esasına dayanır. Piktofonetik karakterlerdeki zorluk ilgili göstergenin bir nesneye mi 
yoksa bir sese mi göndermede bulunduğunun anlaşılmasının zorluk ihtiva etmesidir (Jean, 2010: 11-
17). Piktofonetik karakterler ilk olarak İ.Ö. 4000’de Mısır’da ortaya çıkmıştır. Yazının nesneleri 
oldukları gibi tasvir eden piktogramlardanve sesleri temsil eden fonogramlardan oluştuğu ifade 
edilmektedir(Wilkinson 2009: 300). Dolayısıyla bu yazı sisteminde tasvir edilen nesnelere bakıp metni 
anlamını tahmin etmenin yolu bulunmamaktadır. Çoğu işaret, dilin sadece seslerini temsil ederken, 
kimi işaretler soyut ya da dilbilgisel anlam taşır (Janson, 2016: 79-80). Bazen de bir karakterin bir 
tarafı genel anlamı ya da anlamın özünü veren bir anahtarı (radikal) diğer tarafı ise sesçil bir ögeyi 
göstermektedir (Jean, 2010: 49).Bir başka deyişle bu yazı sisteminde birtakım yazıbirimleri zamanla 
ilk değerleri dışında değerler edinerek sesleri ya da seslemleri gösterebilmektedir (Vardar, 2001: 84).  

Yazının ilk olarak ortaya çıktığı Mezopotamya bölgesinde piktogramlar, bu yazıyı icat 
edenlerin kendi ruh durumlarını ya da hayallerini yansıtmak üzere seçtiği nesne ve sahneleri değil de 
gerçeklikten alıp düşüncemizde sürdürdüğümüz şeylerin tümünü yeniden üretme isteminden 
doğmuştur. Ancak etrafımızdaki şeylerin o kadar plastik nitelikli olmamakla birlikte yine de sabit ve 
gerçek olan pek çok boyutunu örneğin şeylerin hareketini, kendi aralarındaki ilişkilerini ve bunlardan 
edindiğimiz duyguları piktografik yazıyla temsil etmek fiilen olanaklı olmadığı için kullanılan işaretler 
büyük ölçüde azaltılarak bazı uzlaşımsal ve kestirme yöntemlere başvurulmuştur. Böylelikle herbirinin 

                                                                                                                                                                                     
ve son olarak “kir” veya “toz” anlamındaki “尘 小 土(chén)” karakteri  “ (xiǎo)” (küçük) + “ (tǔ)” (toprak, yer) karakterlerinden 
oluşmaktadır. 
4-Piktofonetik Karakterler:Çağrışımsal bileşiklerin her bir bileşeni bir anlamı temsil etmektedir. Bileşik karakterlerin diğer 
bir tipinde ise bazı karakterler anlamı; bazıları ise telaffuzu göstermektedir. Örneğin “伸(shēn)” karakterindeki  “kişi” 
anlamındaki “亻(dān)” göstergesi karakterin anlamını;  “申(shēn)” göstergesi karakterin telaffuzunu betimlemektedir.  
“奶(nǎi)” karakterindeki  “kadın” veya “dişi” anlamındaki “女(nǚ)” göstergesi karakterin anlamını; “乃(nǎi)” göstergesi 
karakterin telaffuzunu betimlemektedir. Bu karakter oluşturma yöntemine piktofonetik karakter oluşturma yöntemi adı 
verilmektedir. Bu şekilde oluşturulan ve bileşik karakterlerin ekseriyetini teşkil eden bu karakterlere piktofonetik karakterler 
adı verilmektedir. 
Piktofonetik karakterlerde, karakterin anlamını betimleyen bileşene “semantik unsur” ( 形 旁(xíng) (páng)) adı verilmektedir.  
“伸(sh 亻 奶 女ēn)” karakterindeki  “ (dān)” göstergesi; “ (nǎi)” karakterindeki “ (nǚ)” göstergesi semantik unsura örnek olarak 
gösterilebilir. Piktografik karakterlerde karakterin telaffuzunu betimleyen bileşene “fonetik unsur” (声(sh 旁ēng) (páng)) adı 
verilmektedir. “伸(sh 申 奶 乃ēn)” karakterindeki  “ (shēn)” göstergesi;  “ (nǎi)” karakterindeki  “ (nǎi)” göstergesi fonetik unsura 
örnek verilebilir. Bugün bazı Çince karakterlerin semantik unsurları kafamızın karışmasına sebep olabilir. Örneğin “财(cái)”, 
“账(zhàng)” ve “ 货(huò)” karakterlerinin hepsinin anlamı “para” ile ilişkilidir. O halde neden bu karakterlerin her birinde 
semantik unsur olan “贝(bèi)” (kaplumbağa kabuğu) göstergesi bulunmaktadır? Eski Çin’de insanlar para olarak kaplumbağa 
kabuğu kullanmıştır. Bu yüzden para ile irtibatlı birçok Çince karakterde semantik unsur olarak “贝(bèi)” göstergesi 
bulunmaktadır. Pek çok piktofonetik karakterin fonetik unsuru bir bütün olarak karakterin telaffuzuyla özdeş değildir. Ama 
telaffuzları benzerdir. Örneğin “吗 妈(ma)” (ma), “ (m 骂ā)” (mā), “ (mà)” (mà) karakterlerinin tonları  “马(mǎ)” (mă) 
karakterininkinden farklılık arz etmektedir.   “祥 详(xiáng)” (xiáng) ve  “ (xiáng)” (xiáng) karakterlerinin başı (başlangıç 
sessizleri)  “羊(yáng)” karakterininkinden farklılık arz etmektedir.  “坤(kūn)” karakterinin hem başı (sessiz harfi) hem de sonu 
(sesli harfi)  “申(shēn)” (shēn) karakterininkinden farklılık göstermektedir. Bu yüzden fonetik unsurlar bize Çince 
karakterlerin telaffuzunda yol gösterse de bütün piktofonetik karakterler sahip oldukları fonetik unsurlara göre okunamazlar. 
Dolayısıyla karakterlerin her zaman onları oluşturan fonetik unsurlara göre okunabileceği kuralına saplanıp kalırsak, birçok 
saçma hatayı da yapmaya devam ederiz. Çünkü binlerce yıllık süreç içerisinde Çince telaffuz büyük bir değişim geçirmiştir. 
Birçok durumda eski Çinliler tarafından kullanılan fonetik unsurlar, artık modern Çince için uygulanabilir değildir. 
Piktofonetik karakterler sadece karakterlerin anlamını değil; yüksek oranda telaffuzlarını da ifade eder. Bu yüzden birçok 
Çince karakter piktofonetik karakter oluşturma yöntemi kullanılarak meydan getirilir. Piktografik karakterlerin ana 
kurgusunun anlaşılması suretiyle henüz öğrenmediğimiz Çince karakterlerin anlamlarını ve telaffuzlarını tahmin etmeyi 
becerebiliriz. Elbette bir karakterin anlamını ve telaffuzunu tam anlamıyla bilebilmemiz için halen gerekli olan şey ise, 
sözlüğe bakmak veya başkalarına sormak olacaktır.  
Bazı bileşenler var ki bunların bazıları karakterlerin anlamını, bazıları ise telaffuzunu temsil etmektedir. Örneğin “骑(qí)”,  
“驴 驾 驶 马(lǘ)”, “ (jià)” ve “ (shǐ)” karakterlerindeki  “ (mǎ)” göstergesi atlara ili 吗şkin semantik bir unsurdur. Oysa “ (ma)”, 
“妈(m 骂ā)”, “ (m 码 马à)” ve “ (mǎ)” karakterlerindeki “ (mǎ)” göstergesi fonetik bir unsurdur ve bu karakterlerin telaffuzları 
“mă” ile benzerliğe sahiptir. Ayrıca bir bileşenin eş zamanlı olarak hem anlamı hem de telaffuzu betimlediği piktografik 
karakterler de bulunmaktadır.  Örneğin “娶(qǔ)” karakteri “bir kadını eve getirmek ve onunla evlenmek” anlamına 
gelmektedir.  Bu karakterdeki “取(qǔ)” semantik unsuru “gidip getirmek” veya “eve getirmek” anlamına gelmektedir. Aynı 
zamanda karakterin telaffuzunun da “qŭ” olduğunu göstermektedir. Piktografik karakterler ve kendi kendini açıklayan 
karakterler bağımsız karakterler olup hem çağrışımsal hem de piktofonetik karakterlerin dahil olduğu bileşik karakterlerin 
bileşenleri olarak kullanılabilir. Kısaca binlerce Çince karakter ifade ettiğimiz dört karakter oluşturma yöntemi kullanılarak 
meydana getirilir: Piktografik, ideografik, çağrışımsal bileşik ve piktofonetik karakter oluşturma yöntemleri (Dingguo ve 
Weidong, 2009: 35-51). 

anlam evreni çoğaltılmak suretiyle yukarıda da zikredildiği gibi ideogramlar (Bkz.: Şekil-1) 
oluşturulmuştur. Dolayısıyla piktogramların çeşitli tarzlarda birleştirilmesi suretiyle akılda olan aşağı 
yukarı herşey kolayca dile getirilebilmiştir* (BottéroveKramer, 2017: 39-40).  

Piktogram ve ideogramların ortaya çıkmasından sonra da yazı sistemlerinin evrimi devam 
etmiş ve alfabe sistemi içerisinden yer alan fonogramlar oluşmuştur. Piktografik ve ideografik yazı 
sistemleri konuşma dilinin nesnelerle ilgili olarak açıkladığı her şeyi konuşma dilinin dile getirdiği 
gibi sabitleştirip iletemediğinden fonografik yazı sisteminin ortaya çıkışı bir zorunluluk olarak 
belirmiştir. Dolayısıyla piktografik ve ideografik yazı sistemleri konuşma diline çok iğreti ve gevşek 
şekilde bağlı olduğu için yazı ve konuşma dilleri arasındaki bağın tam olarak kurulması gerekmiştir. 
Bu gelişme ile birlikte yazı dilin temel seslerine tam anlamıyla uyan tek anlamlı ve az sayıda 
göstergeye indirgenmiştir. Bununla birlikte alfabetik yazı sisteminde ilk önce ünsüzler oluşmuş ve ilk 
zamanlarda ünlüleri göstermek için ayırıcı işaretlerden (hareke) istifade edilme yoluna gidilmiştir. 
Modern anlamda yazıya son halini veren yazıyı Fenikelilerden alıp buna ünlüleri ekleyen Yunanlılar 
olmuştur* (Bottéro ve Kramer, 2017: 101-109). 

                        Şekil-1:İdeografik Yazı* (Sampson, 1985: 37) 

 Doğrudan ya da dolaylı olarak Fenike yazı sisteminden türeyen bütün alfabetik yazı 
sistemlerinde yalnızca sessiz harfler bulunur. Ünlüleri az olan Semitik diller için bu bir sorun teşkil 
etmez iken, Yunanca gibi çok sayıda ünlü ihtiva eden bir dil için uygun olduğu söylenemez. MÖ VIII. 
yüzyılda Mısır’da hâlâ hiyeroglifler kullanılırken, Filistin coğrafyasında iki yüzyıldır alfabetik yazı 
sistemi kullanılmaktadır. Yunanistan’da ise var olan yazı sistemlerinin yazıya aktaramadığı bir başka 
dil konuşulmaktadır. Bundan dolayı Yunanlılar kendi dillerini yazıya geçirebilmek için Yunanca’da 
bulunmayan harfleri temsil eden birçok göstergeyi Aram alfabesinden alacaklar. Böylece yenilik 
olarak alfa(α), epsilon (ε), omikron(ο) ipsilon(υ) harfleri oluşturulmuş ve 17 ünsüz ile 7 ünlüden 
oluşan Yunan alfabesi meydana getirilmiştir* (Jean, 2010: 60-63). Bu meyanda Fenikelilerin ünsüzlere 
dayalı yazı sistemi alfabetik sisteme dönüştürülmüştür. Yunanca [a] sesi için (alfa) “’âlef”, [e] sesi için 
(epsilon) “hê”, [o] sesi için (omikron) “ayın” ve [i] sesi için (iota) yôd harflerinden istifade edilmiştir 
(Rybatzki, 2011: 175-176).  

İlk alfabeleri alfabetik olmayan yazı sistemlerinden ayırt eden şeyin büyük ölçüde aracın 
verimliliği ve ekonomik oluşunda yattığı ifade edilebilir. Çünkü çok sınırlı sayıdaki yazılı işarete 
                                                           
*Örneğin bir arpa başağı piktogramnıın bütün tahılları ve doğrudan ilgili her şeyi göstermeye yeteceğinde uzlaşılmıştı. Aynı 
şekilde bir ayak piktogramının “yürümek”, “ayakta durmak”, “taşımak” ya da “kaldırıp götürmek” gibi başlıca organ olarak 
dahil olduğu bütün etkinlikleri; dağ piktogramının sadece arazideki bir yüksekliği değil, ama iki nehrin vadisi gibi ülkenin 
sınır çizgisini ve ötesini yani yabancı toprakları göstereceğinde uzlaşılmıştı. Örneğin ekmek ya da su piktogramı ağzı 
piktogramı yanına konulduğunda “yemek” ya da “içmek” anlamı ima ediliyordu. Ya da sapan piktogramının yanına sapanı 
kullanan insanın silüeti konulduğunda elde edilen piktogram çiftçi anlamına geliyordu.   
*Yunanlıların MÖ II. binyılda sahip oldukları yazı sistemi, MÖ 1100’lere doğru Dor istilası sonucu ortadan kalkınca bu 
olaydan üç ya da dört yüzyıl sonra Fenike yazısı Yunanistan’a yayılmıştır. Yunanlılar ünsüzlerden müteşekkil alfabeye 
ünlüleri eklemek suretiyle modern alfabeyi oluşturmuşlardır (Jean, 2010: 52).  
*Şekil-1’deki bu göstergeler “thecatwalkedoverthe mat” (kedi hasırın üzerinde yürüdü) şeklindeki bir cümlenin logogramlar 
aracılığıyla gösterilmesine örnek teşkil etmektedir. Göstergelere bakıldığında “el” logogramları İngilizcedeki belirtili artikel 
“the” artikeline karşılık gelmektedir. “Kedi/cat” ve “hasır/mat” piktogramları ise doğrudan kedi ve hasır kelimelerine karşılık 
gelen kendi kendini açıklayan (self-explanatory) karakterlere örnek teşkil etmektedir.  “Yürüyen ayaklar (walk)” ise 
“yürümek” kavramına ve “tersine işleyen saat ise “geçmiş zaman morfemine (-ed) karşılık gelmektedir. Bir “blok üzerindeki 
ok işareti/over” yer zarfı işlevi görmektedir (Sampson, 1985: 37).  
*Yunan alfabesinden ünlüleri temsil eden diğer üç ünlü gösterge ise i sesini veren iota (ι) ve ita (η) ile o sesini veren omega 
(ω) harfleridir. Bunun dışında Yunanca’da ünlüleri ifade etmek için iki harfli göstergeler de mevcuttur. Bunlar ise e sesine 
veren (αι) göstegesi, i sesini veren (ει), (οι)ve (υι) göstergeleri ile u sesini veren(ου) göstergesidir (Simopoulos, vd., 2013: 
16).  
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dayanan alfabetik yazı neredeyse her konuşma dilini ifade edebilecek kapasiteye sahipti. Semitik dil 
grubundaki diller özellikle de Sina yarımadasında, bugünkü İsrail, Lübnan ve Suriye boyunca Küçük 
Asya’ya kadar uzanan kıyı boyunca ve antik Filistin’de kullanımda olan diller alfabetik biçimde 
yazılmış olan ilk dillerdi. Alfabe sisteminin Hint-Avrupa dillerine ve öteki dillere kolayca 
uyarlanabileceği görülmüş ve böylece diğer Semitik olmayan dillere ilk uyarlamaları hızla 
yaygınlaşmıştır. Günümüzde alfabe sistemi Hint-Avrupa dil grubunun Latin, Germanik, Balkan, Slav, 
Hint ve Endonezya kollarında bulunan birçok dilin yazılması yanında ve Fin-Macar dillerinin 
yazılması için de kullanılmıştır (Crowley ve Heyer, 2010: 83).  

Sonuç olarak yazı sistemleri yazının doğuşu ve tarihsel olarak evriminin başlıca iki büyük 
evreye ayrılabileceği ifade edilebilir. Bunlar alfabetik olmayan (abecesiz) yazı düzenleri ve alfabetik 
(abeceli) yazı düzenleri olarak sınıflandırılabilir. Bir başka deyişle yazı sistemleri kabaca kavramsal 
yazı ve fonetik yazı olmak üzere ikiye ayrılabilir* (Jiantang, 2015: 10). Bunlardan ilki içinde yukarıda 
da ifade edilen piktogramlardan oluşan çeşitli düşünce yazıları ve abugida adı verilen hece yazısı* 
türleri yer alırken; ikinci grupta ise alfabetik yazı yer alır. Literatürde bazı dilbilimciler tarafından 
alfabetik yazı sistemlerinin en son, en gelişmiş, en uygun ve en elverişli yazı sistemi olduğu da ifade 
edilmektedir (Aksan, 2004: 204). Bununla birlikte çalışmanın hipotezlerinden birini teşkil eden yazı 
sistemlerinin piktogram-logogram-fonogram eksenli evriminin bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile 
birlikte yazı sistemlerine yönelik tersine bir süreci de bünyesinde ihtiva ettiği görüşünün de geçerlik 
kazandığı ifade edilebilir.  

Dünya Dillerinde ve Türkçede Mevcut Yazı Sistemlerinin Kullanımı 

Yazı sistemleri dilin temsili için yapay olarak oluşturulmuş birer kod olarak telakki edilebilir. 
Yukarıdaki bölümde de ifade edildiği gibi tarih boyunca belirli aşamalardan geçerek evrimleşen yazı 
sözcükler, morfemler, heceler, fonemler, fonetik unsurlar ya da farklı unsurların kombinasyonundan 
oluşan birimlerin biraraya gelmesi suretiyle vücut bulan birer sistemdir(Frawley, 2003: 380).  

Günümüzde yazı sistemleri çok farklı şekillerde tezahür etmektedir.Çin yazı sistemi sinogram 
adı verilen piktogramlardan oluşmaktadır. “Hanzı” olarak da adlandırılan sinogramlar birer resim 
yazısıdır. İlk olarak ortaya çıkan sinogramlar insanların gördükleri nesneleri resmetmelerinden oluşan 
yazılardır. Sinogramlar, piktogram (resim yazı), ideogram (kavram yazı), bileşik yazı ve piktofonetik 
(resim yazı ile fonetik unsurların bileşiminden oluşan) yöntemlerle oluşturulmuştur (Jiantang, 2015: 
71).  Buna mukabil kuzey ve güney Sanskrit yazı sistemleri ve abugida adı da verilen Amharik yazı 
sistemi hecesel özellikler arz etmektedir. Piktografik ya da hecesel yazı sistemleri yanında en yaygın 
olarak kullanılan yazı sistemleri ise fonogramlara dayalı olan alfabetik yazı sistemleridir2. Alfabetik 
yazı sistemleri ise Arapça, İbranice ve Süryanice gibi Semitik dilleri yazıya aktarmaya yarayan 
ünsüzlere dayalı yazı sistemleri ile hem ünlüleri hem de ünsüzleri gösteren Yunan, Latin, Kiril, 
Ermeni, Gürcü ve Kore (Hangul) yazı sistemleri bulunmaktadır. Son olarak özellikle Japonca (hecesel 
yazı olarak Hiragana ve Katakana ile Kanji adı verilen piktografik yazı) ve kısmen Korece’nin 
(Hanguladı verilen alfabetik yazı ile Hanca adı verile piktografik yazı) yazımında kullanılan melez 
yazı sistemleri de görülebilmektedir3.  

Türklerin kullandığı yazı sistemlerine bakılırsa dilin yapısı gereği alfabetik yazı sistemlerini 
kullandıkları görülebilir. Tarih boyunca Türklerin Köktürk, Soğd, Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, 
Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani, Latin, Kiril onüç farklı alfabe kullandığı görülmektedir. 
Bunlardan Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri en yaygın şekilde kullanılan yazı sistemleri 
olmuştur (Tekin, 1997: 6). Alfabetik yazı sistemi her kelime veya her hece için bir işarete sahip 
olmaktan ziyade dilin her bir sesi için yani her bir fonem için bir işaret var olması esasına dayanır. Bir 
başka deyişle alfabetik yazı sistemi bir dildeki mümkün olan her sesi mümkün olan en az birim ile 
ifade etme esasına istinat eder (Hughes, 2005: 344). Türkler tarih boyunca bağlı oldukları kültür 

                                                           
*Sampson (1985:32) yazı sistemlerini öncelikle semasiografik ve glottografik olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra glottografik 
yazıyı da logografik ve fonografik olmak üzere ikiye ayırmaktadır.    
*Hecesel yazı sistemlerinde heceler sesli+sessiz, sessiz+sesli, sessiz+sesli+sessiz şeklinde oluşmaktadır. Bu dillere örnek 
olarak Akkadça ve Etiyopyaca örnek olarak verilebilir (Pulgram, 1975: 4).  
2https://www.omniglot.com/writing/syllabic.htm(Erişim Tarihi: 09.09.2017) 
3https://www.omniglot.com/writing/alphabets.htm(Erişim Tarihi: 09.09.2017) 
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dayanan alfabetik yazı neredeyse her konuşma dilini ifade edebilecek kapasiteye sahipti. Semitik dil 
grubundaki diller özellikle de Sina yarımadasında, bugünkü İsrail, Lübnan ve Suriye boyunca Küçük 
Asya’ya kadar uzanan kıyı boyunca ve antik Filistin’de kullanımda olan diller alfabetik biçimde 
yazılmış olan ilk dillerdi. Alfabe sisteminin Hint-Avrupa dillerine ve öteki dillere kolayca 
uyarlanabileceği görülmüş ve böylece diğer Semitik olmayan dillere ilk uyarlamaları hızla 
yaygınlaşmıştır. Günümüzde alfabe sistemi Hint-Avrupa dil grubunun Latin, Germanik, Balkan, Slav, 
Hint ve Endonezya kollarında bulunan birçok dilin yazılması yanında ve Fin-Macar dillerinin 
yazılması için de kullanılmıştır (Crowley ve Heyer, 2010: 83).  

Sonuç olarak yazı sistemleri yazının doğuşu ve tarihsel olarak evriminin başlıca iki büyük 
evreye ayrılabileceği ifade edilebilir. Bunlar alfabetik olmayan (abecesiz) yazı düzenleri ve alfabetik 
(abeceli) yazı düzenleri olarak sınıflandırılabilir. Bir başka deyişle yazı sistemleri kabaca kavramsal 
yazı ve fonetik yazı olmak üzere ikiye ayrılabilir* (Jiantang, 2015: 10). Bunlardan ilki içinde yukarıda 
da ifade edilen piktogramlardan oluşan çeşitli düşünce yazıları ve abugida adı verilen hece yazısı* 
türleri yer alırken; ikinci grupta ise alfabetik yazı yer alır. Literatürde bazı dilbilimciler tarafından 
alfabetik yazı sistemlerinin en son, en gelişmiş, en uygun ve en elverişli yazı sistemi olduğu da ifade 
edilmektedir (Aksan, 2004: 204). Bununla birlikte çalışmanın hipotezlerinden birini teşkil eden yazı 
sistemlerinin piktogram-logogram-fonogram eksenli evriminin bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile 
birlikte yazı sistemlerine yönelik tersine bir süreci de bünyesinde ihtiva ettiği görüşünün de geçerlik 
kazandığı ifade edilebilir.  

Dünya Dillerinde ve Türkçede Mevcut Yazı Sistemlerinin Kullanımı 

Yazı sistemleri dilin temsili için yapay olarak oluşturulmuş birer kod olarak telakki edilebilir. 
Yukarıdaki bölümde de ifade edildiği gibi tarih boyunca belirli aşamalardan geçerek evrimleşen yazı 
sözcükler, morfemler, heceler, fonemler, fonetik unsurlar ya da farklı unsurların kombinasyonundan 
oluşan birimlerin biraraya gelmesi suretiyle vücut bulan birer sistemdir(Frawley, 2003: 380).  

Günümüzde yazı sistemleri çok farklı şekillerde tezahür etmektedir.Çin yazı sistemi sinogram 
adı verilen piktogramlardan oluşmaktadır. “Hanzı” olarak da adlandırılan sinogramlar birer resim 
yazısıdır. İlk olarak ortaya çıkan sinogramlar insanların gördükleri nesneleri resmetmelerinden oluşan 
yazılardır. Sinogramlar, piktogram (resim yazı), ideogram (kavram yazı), bileşik yazı ve piktofonetik 
(resim yazı ile fonetik unsurların bileşiminden oluşan) yöntemlerle oluşturulmuştur (Jiantang, 2015: 
71).  Buna mukabil kuzey ve güney Sanskrit yazı sistemleri ve abugida adı da verilen Amharik yazı 
sistemi hecesel özellikler arz etmektedir. Piktografik ya da hecesel yazı sistemleri yanında en yaygın 
olarak kullanılan yazı sistemleri ise fonogramlara dayalı olan alfabetik yazı sistemleridir2. Alfabetik 
yazı sistemleri ise Arapça, İbranice ve Süryanice gibi Semitik dilleri yazıya aktarmaya yarayan 
ünsüzlere dayalı yazı sistemleri ile hem ünlüleri hem de ünsüzleri gösteren Yunan, Latin, Kiril, 
Ermeni, Gürcü ve Kore (Hangul) yazı sistemleri bulunmaktadır. Son olarak özellikle Japonca (hecesel 
yazı olarak Hiragana ve Katakana ile Kanji adı verilen piktografik yazı) ve kısmen Korece’nin 
(Hanguladı verilen alfabetik yazı ile Hanca adı verile piktografik yazı) yazımında kullanılan melez 
yazı sistemleri de görülebilmektedir3.  

Türklerin kullandığı yazı sistemlerine bakılırsa dilin yapısı gereği alfabetik yazı sistemlerini 
kullandıkları görülebilir. Tarih boyunca Türklerin Köktürk, Soğd, Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, 
Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani, Latin, Kiril onüç farklı alfabe kullandığı görülmektedir. 
Bunlardan Köktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri en yaygın şekilde kullanılan yazı sistemleri 
olmuştur (Tekin, 1997: 6). Alfabetik yazı sistemi her kelime veya her hece için bir işarete sahip 
olmaktan ziyade dilin her bir sesi için yani her bir fonem için bir işaret var olması esasına dayanır. Bir 
başka deyişle alfabetik yazı sistemi bir dildeki mümkün olan her sesi mümkün olan en az birim ile 
ifade etme esasına istinat eder (Hughes, 2005: 344). Türkler tarih boyunca bağlı oldukları kültür 

                                                           
*Sampson (1985:32) yazı sistemlerini öncelikle semasiografik ve glottografik olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra glottografik 
yazıyı da logografik ve fonografik olmak üzere ikiye ayırmaktadır.    
*Hecesel yazı sistemlerinde heceler sesli+sessiz, sessiz+sesli, sessiz+sesli+sessiz şeklinde oluşmaktadır. Bu dillere örnek 
olarak Akkadça ve Etiyopyaca örnek olarak verilebilir (Pulgram, 1975: 4).  
2https://www.omniglot.com/writing/syllabic.htm(Erişim Tarihi: 09.09.2017) 
3https://www.omniglot.com/writing/alphabets.htm(Erişim Tarihi: 09.09.2017) 

çevresine ve girdikleri dinlere göre çok farklı yazı sistemleri kullanmışlardır. Bu yazı sistemlerinin 
Türkçe’nin seslerini göstermekte yetersiz kaldığı ve kullanılan alfabeye göre bu eksikliklerin ya 
ünsüzlerin ya da ünlülerin gösterimi ile ilgili olduğu ifade edilebilir. Örneğin eski Türk runik yazısı 
ünsüzlerin yazımında fazla bir sorun içermezken ünlülerin yazımında belirli güçlükler içermektedir. 
Semitik kökenli Arami-Süryani, Soğd ve Arap alfabelerinden geliştirilen yazı sistemlerinde ise 
ünlülerin genelde gösterilmemesinden ötürü Türkçe gibi ünlüsü çok olan bir dil için iltibasa mahal 
vermiştir. Eski Sovyet coğrafyasındaki Türk dilleri ise Kiril alfabesini kullanmışlardır. Çin 
coğrafyasındaki bazı Türk dilleri için ise Çince’nin Latinize edilmiş hali olan “HànyŭPīnyīn” yazı 
sistemi kullanılmıştır (Ölmez, 2011: 7).   

Alfabe sistemleri bağlamında Türklerin ilk kullandıkları Köktürk yazısının Uygur ve Arap 
alfabelerine nazaran Türkçe’nin ses dizgesine ve sesçil yazıma daha uygun bir nitelik gösterdiği 
görülmektedir.38 harften oluşan Köktürk alfabesine göre 18 harften oluşan Uygur alfabesi dilin ses 
özellikleri yansıtmaya elverişli olmamıştır. Arap alfabesi ise Türkçe’nin ses ve biçim açısından 
taşıdığı niteliklere karşıt bir dile daha uygun olduğu ifade edilebilir. Türkçe’nin Arap alfabesi ile 
yazımı hem öğrenimde hem de uygulamada çeşitli sorunlar doğurmuştur. Latin alfabesinin 29 harften 
oluşan belli bir sistemle kabulü neticesinde Türkçe’nin gereksinimleri karşılanmıştır (Aksan, 2004: 
206).  

Dünya Dillerindeki ve Türkçe’deki Piktografik ve Semitik Etkiye Örnekler  

Anında mesaj uygulamalarının yazı sistemleri üzerindeki etkisi çok farklı şekillerde tezahür 
edebilmektedir*. En yaygın uygulamalardan biri piktogram ve logogramların kullanılmasıdır. Böylesi 
durumlarda tekil harflerin, sayıların ya da tipografik sembollerin kelime ya da bir kelime parçasını 
temsil edebilir. Örneğin b/be, 2/to, @/at gibi. Grafik birimlerin bu şekilde kullanılmasına logografik 
uygulama adı verilmektedir. Logografik birimler bir metin içinde tek olarak da kullanılabilir başka 
grafik birimlerle birlikte de kullanılabilir. Örneğin b4/before, @toms/atoms, xxx/kisses, zzz/sleeping 
gibi. Bir nesne ya da kavramı temsil etmek amacıyla görsel şekillerin veya resimlerin kullanılmasına 
piktografik uygulama adı verilir.En çok kullanılan piktogramlaremoticon (smiley) uygulamalarıdır. 
Örneğin :-)   (gülen yüz), ;-) ya da   (göz kırpma) gibi. Anlam bakımından logogram 
uygulamalarını, piktogram uygulamalarından ayıran özellik logogramların telaffuz edilebilmesi buna 
karşın piktogramların anlamlarının görsel olarak anlamı verebilmesidir (Crystal, 2008: 37-39). 
Günümüzde doğrudan ve gerçek-zamanlı bilgisayarlarla iletişim en genel geçer iletişim yollarından 
birini teşkil etmektedir. Hızlı ve doğrudan iletişim ihtiyacını karşılamak amacıyla temelde yazı dili ile 
sözlü dilin birarada kullanılmasıyla meydana gelen yeni bir yazı istemi oluşturulmuştur. Bu melez yazı 
sistemi daha çok kısaltmaların ve semitik yazı sistemlerinin mümeyyiz vasfını teşkil eden ünsüzlerin 
kullanılması ile piktografik ve ideografik yazı sistemlerinin bir türü olan emojilerin (emoticon) 
kullanılması ile tebarüz etmektedir (Epitropou, 2012:7).  

Hız ve hızlı iletişim olgusundan dolayı piktografik ve semitik değişimin sadece Türkçe 
üzerinde değil, diğer dünya dilleri üzerinde de çeşitli etkileri olmaktadır. Dünya dilleri üzerindeki 
piktografik etkiye baktığımızda emoji ya da piktogramlardan oluşan klavyelerin üretilmesi örnek 
olarak gösterilebilir. Bu yenilikle böylece bilgi aktarmak için insanlığın ilk buluşu olan hiyeroglifler 
geri dönmüş oluyor. Resim simgelerden oluşan bir dil kullanan bu klavyelerle anında mesajlaşmalar 
daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir4. İkinci bir dil olarak da ifade edilen piktogramlar 
aracılığıyla daha hızlı kültürler üstü iletişim olanağı da sağlanabiliyor5.Özellikle mobil telefonların ve 
diğer elde taşınan aygıtların ortaya çıkması, günümüzde insani duyguların ve ifadelerin tümü için 
stenografik temelli emojilerin (ilk olarak gülen yüz ikonunun oluşturulması) popülaritesinin artmasına 

                                                           
* ABD’de kolej öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada öğrenciler daha çok tipik kısa mesaj kısaltmalarını (hrs, cuz gibi), 
akronimleri (initialisms/lol, brb gibi), emonticonları ve derilmeleri (contractions) kullandıklarını ifade etmişleridir 
(Tagliamento ve Dennis, 2008: 8).  
4http://www.egitimkutuphanesi.com/zlango-nedir-piktogram-bazinda-cagdas-iletisim-araclarinda-kullanilan-resimsel-
simgelerden-olusan-dil-kullanimi-zlango-dilinin-ozellikleri/(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
5http://www.teknotalk.com/ikinci-dil-emoji-51989/(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
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katkıda bulunmuştur. Böylece emojiler elli yıldan daha az bir süre içinde basit bir halkla ilişkiler 
becerisinden kendi çağında uluslararası görsel bir dile dönüşmüştür* (Piercy, 2014: 88).    

Piktografik etki içerisinde değerlendirilebilecek olan piktofonetikve ideografiketki de üzerinde 
durulması gereken bir diğer konudur. Piktofonetik karakterlerin piktogramlardanfonogramlara geçiş 
sürecinde ara form olarak insanoğlunun yarattığı ve günümüzde Çince’de de kullanılan bir yazı 
sistemi olduğu ifade edilebilir. Bir nevi resimli bulmaca olarak işlev gören piktofonetik karakterlerde 
doğrudan doğruya bir nesneyi canlandıran bir resimden değil de, ses açısından ona yakın bir nesneden 
yararlanma düşüncesi hakimdir. Örneğin Fransızca kedi anlamına gelen “chat” kelimesi (okunuşu 
“şa”) ve çömlek anlamına gelen “pot” (okunuşu “po”) kelimelerinin birlikte söylenmesi şapka 
anlamına gelen “chapeau” kelimesinin okunuşunu verir (Jean, 2010: 16). Dolayısıyla 
Mısırlılar’ın“rebus” adını da verdikleripiktofonetik yazı sisteminde sembollerin kombinasyonu hem 
kavramları hem de seslere tekabül etmektedir. Örneğin İngilizce “bee” şeklinde yazılan ve “bi” 
şeklinde okunan “arı” piktogramının yanına “st” fonemleri artarda yazılarak (resim+fonemler) 
“hayvan” anlamına gelen “beast” kelimesinin “bist” şeklinde okunması (Crystal, 2008: 39-40).  

Günümüzde bunun örneklerine hızlı iletişim gayesiyle sıkça rastlanmaktadır. Szilvia ve Pelcz 
(2014: 68)’e göre Macarca “hafta sonunda” anlamına gelen “hétvégén” kelimesi “yedi” anlamına 
gelen “hét” kelimesinin rakam olarak yazılarak aynı ibarenin “7végén” şeklinde yazılması ya da 
“buluşalım” anlamına gelen “találkozhatunk” kelimesindeki “altı” anlamına gelen “hat” kelimesinin 
rakamla yazılması suretiyle “talalkoz6unk” şeklini alması örnek olarak verilebilir.Bright (1992: 
403)için de aynı durum söz konusudur. Şöyle ki:İngilizce’deise “senin için” anlamına gelen “foryou” 
ifadesi yerine edat olan “for” (causal-final case) yerine onunla aynı sesi veren dört anlamına gelen “4 
(four)” rakamının ve “you” zamiri içinse yine onunla İngilizce aynı okunuşu veren “u” harfinin 
kullanılarak ibarenin “4u” şeklinde yazılması örnek olarak gösterilebilir. Ya da “görüşürüz” 
anlamındaki “seeyou” ibaresi için aynı sesi veren “CU” harflerinin kullanılması6ya da İngilizce “göz” 
anlamındaki “eye” kelimesi ile “ben” anlamına gelen “I” zamirinin aynı şekilde telaffuz edilmesinden 
(phoneticism) ötürü göz piktogramının kullanılması örneklerinde olduğu gibi.Ya da “yüzyüze” 
anlamına gelen “facetoface” ibaresinin “F2F” şeklinde ya da “önce” anlamına gelen “before” 
kelimesinin “B4” şeklindeki gösterilmesi örnek olarak verilebilir7.Ya da aynı 
ideografiketkiyerakamsal göstergelerin kullanılması suretiyle oluşturulan örneklere Rusça’da da 
rastlanmaktadır. Buna “aile” anlamına gelen “семья” kelimesinin “yedi” anlamına gelen “семь” 
kelimesinin rakamla gösterilmesi suretiyle birlikte  “7я” şeklinde yazılması8 ya da “birgün/bir 
keresinde” anlamına gelen “однажды” kelimesinin dişil “bir” anlamına gelen “одна” kelimesinin 
rakamla gösterilmesi suretiyle “1жды” şeklinde yazılması ya da noktalama işaretlerinin kullanıldığı  
“soru” anlamına gelen “вопрос” kelimesinin “?с” şeklinde ve “cevap” anlamına gelen “ответ” 
kelimesinin “!т” şeklinde yazılması örnek olarak gösterilebilir9 

İdeogramlar üzerinden iletişim kurmaya örnek olarak ise Portekizce “sonra görüşürüz” 
anlamına gelen “atémais” ibaresi için “T” ve “+” ibarelerinin birlikte (T+) şeklinde kullanılması 
suretiyle logogramlardan oluşan bir yapının tesisi gösterilebilir10. Yunanca ise Latin alfabesi 
kullanılmadığı için “Greeklish” adı verilen biraz daha farklı bir uygulama gözlemlenmektedir. Örneğin 
“onlarca” anlamına gelen “dekaria” kelimesindeki “on” anlamına gelen “deka” kelimesinin rakamla 
yazılması sonucu “10aria/δεκάρια” şeklinde bir görünüme sahip olması ya da “oniki dakika” anlamına 
gelen “dodekalepto” kelimesinde “oniki” anlamına gelen “dodeka” kelimesinin rakamla 

                                                           
*İlk oluşturulan gülen yüz emojisi Pennsylvania’daki Carnigie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar öğretmeni 
ScottFahlmann’a atfedilir. Fahlmann, 1982 senesinde öğrencileri için bir mesaj panosu oluşturmuş ve yan duran 
gülümsemenin neşeli gönderileri ifade etmek için kullanılmasını önermiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 
yan duran gülümseme e-postalarda, sohbet odalarında ve ilan panolarında standart bir sembol haline gelmiş ve daha karmaşık 
duyguları ifade etmek maksadıyla başka birçok emoji geliştirilmiştir. 1997 senesinde ise Nicolas Loufrani hareketli gülen 
yüzlerle deneyler yapmış ve 2000’den fazla giriş yapılan bir online duygu ikonu sözlüğü derlemiştir (Piercy, 2014: 88).   
6 http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce (Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
7 http://hvg.hu/tudomany/Lerantjuk_a_leplet_a_tinik_titkos_SMSrovidi_6F5NU1 
8http://www.aif.ru/dontknows/about/1129682 (Erişim Tarihi: 26.10.2017) 
9http://sms-besplatno.rabotayvinter.net/1/E/C1_sms_sokrashcheniya_v_russkom.php(Erişim Tarihi: 27.10.2017) 
10http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
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keresinde” anlamına gelen “однажды” kelimesinin dişil “bir” anlamına gelen “одна” kelimesinin 
rakamla gösterilmesi suretiyle “1жды” şeklinde yazılması ya da noktalama işaretlerinin kullanıldığı  
“soru” anlamına gelen “вопрос” kelimesinin “?с” şeklinde ve “cevap” anlamına gelen “ответ” 
kelimesinin “!т” şeklinde yazılması örnek olarak gösterilebilir9 

İdeogramlar üzerinden iletişim kurmaya örnek olarak ise Portekizce “sonra görüşürüz” 
anlamına gelen “atémais” ibaresi için “T” ve “+” ibarelerinin birlikte (T+) şeklinde kullanılması 
suretiyle logogramlardan oluşan bir yapının tesisi gösterilebilir10. Yunanca ise Latin alfabesi 
kullanılmadığı için “Greeklish” adı verilen biraz daha farklı bir uygulama gözlemlenmektedir. Örneğin 
“onlarca” anlamına gelen “dekaria” kelimesindeki “on” anlamına gelen “deka” kelimesinin rakamla 
yazılması sonucu “10aria/δεκάρια” şeklinde bir görünüme sahip olması ya da “oniki dakika” anlamına 
gelen “dodekalepto” kelimesinde “oniki” anlamına gelen “dodeka” kelimesinin rakamla 

                                                           
*İlk oluşturulan gülen yüz emojisi Pennsylvania’daki Carnigie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar öğretmeni 
ScottFahlmann’a atfedilir. Fahlmann, 1982 senesinde öğrencileri için bir mesaj panosu oluşturmuş ve yan duran 
gülümsemenin neşeli gönderileri ifade etmek için kullanılmasını önermiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 
yan duran gülümseme e-postalarda, sohbet odalarında ve ilan panolarında standart bir sembol haline gelmiş ve daha karmaşık 
duyguları ifade etmek maksadıyla başka birçok emoji geliştirilmiştir. 1997 senesinde ise Nicolas Loufrani hareketli gülen 
yüzlerle deneyler yapmış ve 2000’den fazla giriş yapılan bir online duygu ikonu sözlüğü derlemiştir (Piercy, 2014: 88).   
6 http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce (Erişim Tarihi: 30.09.2017) 
7 http://hvg.hu/tudomany/Lerantjuk_a_leplet_a_tinik_titkos_SMSrovidi_6F5NU1 
8http://www.aif.ru/dontknows/about/1129682 (Erişim Tarihi: 26.10.2017) 
9http://sms-besplatno.rabotayvinter.net/1/E/C1_sms_sokrashcheniya_v_russkom.php(Erişim Tarihi: 27.10.2017) 
10http://tr.bab.la/cumle-kaliplari/kisisel/sms-sohbet/turkce-portekizce(Erişim Tarihi: 30.09.2017) 

yazılmasısonucu “12lepto/δωδεκάλεπτο” şeklinde bir görünüme sahip olması “Greeklish” 
uygulamasına örnek olarak verilebilir. (Epitropou, 2012:52).   

Dünya dilleri içerisinde kelime içerisinde sadece sessizlerin gösterildiği semitik etkiye 
(consonantalwriting) de birçok örnek gösterilebilir. Semitik uygulamalardan kasıt genellikle kelime 
içerisindeki sesli harflerin gösterilmemesi (omittedletters) şeklinde tezahür etmektedir. Bazen de 
semitik etki ortadaki bazı seslerin yazılmaması yani derilme (contraction) şeklinde ya da sondaki 
harfin yazılmaması (clippings) şeklinde tezahür edebilmektedir. Ancak en çok kullanılan uygulama 
kelime içerisinde sadece sessizlerin gösterilmesi şeklindeki uygulama olduğu gözlemlenmektedir 
(Crystal, 2008: 45). Örneğin “ne yapacağımı anlamadım” anlamına gelen cümlenin (Δεν κατάλαβα τι 
να κάνω) içerisindeki seslilerin yazılmayarak “Δνκτλβ τνκν” görünümünü alması semitik etkiye* 
örnek olarak gösterilebilir(Epitropou, 2011:27). 

Sonuç ve Öneriler 

Çağın mümeyyiz vasfını teşkil eden hız ve hızlı iletişim olgusuna bağlı olarak düşünce 
sistemimiz ve buna bağlı olarak düşünce sisteminin üzerinde aktarıldığı yazı sistemleridedeğişime 
uğramaktadır. Öyle ki hızlı iletişim ihtiyacına bağlı olarak zaman konusunda tasarruf yapma 
ihtiyacından hareketle başlı başına bir iletişim dili bile oluşmuştur. Hatta SMS dilinin milyonlarca 
insanın ikinci dili haline gelmesi neticesinde yeni SMS kısaltmalar sözlüğü bile çıkarılmıştır11.  

Günümüzde piktografik ve semitik yazı sistemlerinin kullanımındaki artışın insanların daha 
hızlı iletişim kurma ihtiyacından kaynaklandığı ifade edilebilir. Günümüzde de bilgiyi paylaşım, 
tüketim ve yönlendirme yollarının birçoğu yüzlerce yıl geriye giden bir alışkanlıklar ve uzlaşımlar 
üzerine inşa edildiğini söylemek yanlış olmasa gerektir. Bir başka deyişle bugünün sosyal medya 
kullanıcıları derin tarihsel köklere sahip bir mirasın varisleri konumundadır (Standage, 2013:5). 
Dolayısıyla sosyal medya kullanıcıları Türkçedeolduğu gibi birbiriyle daha hızlı iletişim sağlamanın 
aracı olarak piktografik ve semitik yazı sistemlerini kullanılmak suretiyle hem yeni iletişim tarzını 
yaratmışlar hem de geçmişle yeniden bir bağ kurmuşlardır.    

Sonuç olarak yazı sistemlerinin tarihsel olarak piktogram-ideogram/logogram-fonogram 
şeklinde bir evrim geçirdiği söylenebilir. Bir başka deyişle bilinen bütün arkeolojik kanıtlara göre 
piktogramların zorunlu olarak doğrusal yazılara evrimleşmeleri gerektiği veya doğrusal yazıların 
piktografik kökenlere dayanması gerektiği gibi bir argümanda bulunulabilir. Örneğin Sümer, Babil, 
Akkad çiviyazısı, Mısır hiyeroglifleri ve bunların zamanla işlek formunu teşkil eden hiyeratik ve 
demotik (halk yazısı) biçimleri, Çince karakterler ve tabi ki alfabelerin sahip oldukları şematik 
biçimler piktografik kökenlerden türemiştir (Crowley ve Heyer, 2010: 85). 
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Öz 
 

Türkiye Türkçesi, Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde olduğu kadar diğer 
Türk Cumhuriyetlerinde de “y” ünsüzünün önemli işlevleri vardır. Daha önce kullandığımız alfabelerde yer 
aldığı gibi bugün kullandığımız Latin alfabesinde de yer alan “y” ünsüzü, yardımcı sesler arasında büyük öneme 
sahiptir. Ayrıca bu ünsüz; yapım eki, zarf-fiil eki, ses türemesi ve ses düşmesi gibi daha birçok yönü ile de 
karşımıza çıkmaktadır.  Bu ünsüz, kullanılış yönüyle bizim dilimizde olduğu kadar diğer dillerde de önemli bir 
yere sahiptir. Hatta bizde ünsüzler arasında yer alan bu harf, Arapça’da “elif” ve “vav” ile birlikte ünlü 
harflerden sayılır.  Arap alfabesiyle yazılan bir eser, günümüzde kullandığımız alfabeye dönüştürüldüğünde “y” 
ünsüzü, ı, i ya da a ile gösterilmektedir. Meydana geliş itibariyle ünlülere çok yakın özellikler göstermesine 
rağmen, yalnız başına hece oluşturamama ve yalnız başına okunamama gibi özelliklerinden dolayı da ünlü olarak 
kabul edilmemektedir. Bu sebeple söz konusu sese “yarım ünlü” tabiri uygun düşmektedir. 

Bu ünsüzün asıl işlevlerinde biri de yardımcı ses olarak kullanılmasıdır. Hatta Türkçede yardımcı ses 
olarak kullanılan başka bir yardımcı ünsüz olmasına rağmen, asıl umumi yardımcı ses olarak “y” 
gösterilmektedir.  Bu ses, kök ve gövdelere getirilerek kelime yapımına katkı sağlamanın yanında yardımcı ses 
işleviyle çekim eklerine işlerlik kazandırmada da önemli bir yer tutar. Y ünsüzü, işlev bakımından diğer 
yardımcı ses olan “n”ye oranla daha büyük bir kullanılış alanına sahiptir. Her ses gibi bu sesin de teşekkülü 
farklıdır. Bu sesin teşekkülünde ses organları arasında hava için geniş bir yol bulunmaktadır. Temas derecesi en 
az olan ünsüzlerden olan bu ses, söz konusu yönüyle ünlülerden sonra gelir. Bu sebeple söz konusu sese; l, m, n, 
r ile birlikte vokal-konsonant (ünlü-ünsüz) adı verilir. Tabiî ki y ünsüzü işlevlerinin Türkçede sadece bu 
özelliklerden ibaret olduğunu söylemek yanlış olur. Y ünsüzü, Türkçe konuşan diğer ülkelerde de farklı seslerle 
karşılanır. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe, ünsüz, y, ses, işlev 
 

Abstract 
In Turkish, Old Turkish, Old Anatolian Turkish, Ottoman Turkishand Turkic Republics as well, 

consonant  Y  has substantial functions. Consonant which appeared both in the alphabet we used in the pastand 
Latin alphabet we use today, has great importance amongt he auxiliary sounds.  Inaddition, this consonant Y has 
more functions such as derivational affix, verbal adverb affix, epenthesis, elision. In terms of usage, this 
consonant Y has great importance not only in our language, but also in others. Moreover, this letter counted as a 
consonant in our language, it is counted as a vowel with “Aleph” and “Waw”.  When a writing written with 
Arabic alphabet is transformed the alphabet we use today, consonant Y is shown with ı, i or a. Although this 
letter resembles vowels in many aspects, consonant Y is not accepted as a vowel because of its features such as 
not being able to form a syllable alone and also not being able to be sounded alone. That is why so-called sound 
is considered a “semivowel”. 

 One of the main functions of the consonant mentioned above is the usage of auxiliary sound. 
Moreover, the common auxiliary sound is considered as “y” even though there is another consonant which 
functions as an auxiliary sound.   This sound has a place in terms of forming a word by being adjoined to bases 
and stems and also assisting to in flectional suffix function as an auxiliary sound. The usage area of consonant Y 
is more widenth another auxiliary sound “n” in terms of function. The place where this sound is made in them 
outh is different like others. In the place where this sound is made, there is a wide path to passair freely between 
speech organs. This sound comes after vowels in terms of touch degree. Therefore, the so-called sound is called 
“vocal-consonant” (vowel-consonant) with l, m, n, and r.  It is entirely wrong to say that the functions of 
consonant Y consist of these. Consonant Y, met with Turkish speaking in different voices in other countries. 

 
Keywords: Turkish, consonant, y, sound, function 
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Giriş 
Türkiye Türkçesinde kullanılan Latin alfabesinin 21 ünsüzünden biri olan “y”,değişik 

işlevlerinin yanında yardımcı ses olarak da kullanılan iki ünsüzden biri hatta asıl olanıdır. (ERGİN, 
2013: 145), Aynı zamanda sürekli ağız akıcısı sedalı bir damak ünsüzü de denilen bu “ y” sesinin 
meydana geliş şekli göz önüne alındığında “yarı ünlü ”demek de mümkündür. Türkçe’nin çeşitli 
dönemlerinde uzun süre kullandığımız Arap alfabesinin üç ünlüsünden birinin “y” olduğu düşünülürse 
bu sese, Türkçe Latin Alfabesinde de meydana geliş şekli göz önünde bulundurularak“yarım ünlü” 
demek yanlış olmaz. Y ünsüzü, sözcüklerin baş, orta ve sonlarında düşen ve türeyen bir ses olmanın 
yanında;  yardımcı ses,yapım ve çekim eki, zarf-fiil ve sıfat-fiil eki gibi daha birçok görevler 
üstlenmektedir. 

Ses Bilgisi 
Ünsüz Düşmesi: Türk yazı dilinin çeşitli dönemleri ve Türk lehçeleri arasında bu sesin farklı 

görevlerine tanık olmaktayız. Bunlardan birisi de“y” ünsüzünün düşmesi hadisesidir. Bu ses düşmesi, 
en çok iç seslerde olmasına rağmen, başta ve sonda da hiç azımsanmayacak ölçülerdedir. 

Başta Ünsüz Düşmesi 
yırak (ET) >ıraak (Tk.T) , yigde (ET) >iğde (Tkm), yiriñ (ET) >irin (Tk.T) 
yıl>il, yıldırım >ildırım, yılan >ilan, yıldız>ulduz (Az.T.) 
yılan >ilan, yüreğim >üregim, yüzün>üzin(Dy.A.) (ERTEN; 2011: 18) 
igirmi  “yirmi”, uharı  “yukarı”, üzüh “yüzük” (ERCİLASUN, 2002a: 135) 
yıraḳ> ırak “uzak”, yinçü>incü“inci (ÖZKAN, 1993: 123) 
yığaç>ağaç, yığla- >aġla- , yırak>ıraḳ, yinçü>incü (SEVİNÇLİ, 2007: 81) 
yukarıdan>oḳarıdan (AKAR, 2006: 42) 
Bazı yöre ağızlarında ( Urfa, Kars, Diyarbakır) olduğu gibi Irak Türkmen ağızlarında da “y” 

ünsüzü genellikle başta düşmektedir. ( BAYATLI, 1996: 358) 
yüksek>üskeg, yüzük >üzük,  yürek >ürek, yut- >ut->, yılan >ilan vb. (Ir.T.T.) 
yoldırım>ildırım, yiğit >igit, yüz (çehre) > üz, yüz- >üz-,yüksel- >üsgel-(GEMALMAZ, 1995: 

198) 
Orta(iç ses)da Ünsüz Düşmesi 

şei“şeyi”, ġaıtdı “kayıttı”, kitdiir “kilitliyor”, ġooruḫ “koyuyoruz” 
(ERCİLASUN, 2002a: 136) 

haliyle >halile, böyle >bele (GEMALMAZ, 1995: 200),  öyle >öle, söylüyorsun >sölisen 
(Dy.A.)(ERTEN, 2011: 18) 

söyle>söle,  peyğamber>peġamber,keyf>kef, haydi  >hadi (ÖZÇELİK, 2001: 72) 

aleyh>aleh, gazyağı >gazaği,böyle>böle, söylerler>söleller (ÖZTÜRK, 2001: 24) 
Hüseyin >hüsen 
“selledin bu ḳerrını” dizesinde geçen selledin sözcüğü yazı dilinde söyleyin olarak geçer. 

(BAYATLI, 1996: 358) 
Sonda Ünsüz Düşmesi 
şey>şe(Dy.A) (ERTEN, 2011: 18) 
buğday>buğda(ÖZTÜRK, 2001: 24) 
bir şey >bişe, buğday >buğda(Erz. A) (GEMALMAZ, 1995: 200) 
koy- >ġo-, şey > şe (ERDEM - DAĞDELEN, 2012: 109) 

 
Ünsüz Türemesi 
 Tıpkı ünsüz düşmesinde olduğu gibi, Türk yazı dilinin farklı dönemleri ve diğer Türk 

lehçeleri arasında da bu sesin değişik şekillerine rastlamak mümkündür. Bu ses türemesi başta, ortada 
ve sonda olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. 

Başta Ünsüz Türemesi 
eki>(y)eki“iki”, eski >(y)eski, eñ>(y) eñ “en) (Kz.T.) 
indiriyordu >yendirdi,yüzümimizi>üzümümüzü (Dy.A) (ERTEN, 2011: 17) 
indi>yendi, esir >yesir, eriş >yeriş(ERCİLASUN, 2002a: 140) 
yeriş- > eriş- (Dy.Ç.Y) 
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Giriş 
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bu sese, Türkçe Latin Alfabesinde de meydana geliş şekli göz önünde bulundurularak“yarım ünlü” 
demek yanlış olmaz. Y ünsüzü, sözcüklerin baş, orta ve sonlarında düşen ve türeyen bir ses olmanın 
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(Dy.A.)(ERTEN, 2011: 18) 
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“selledin bu ḳerrını” dizesinde geçen selledin sözcüğü yazı dilinde söyleyin olarak geçer. 

(BAYATLI, 1996: 358) 
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şey>şe(Dy.A) (ERTEN, 2011: 18) 
buğday>buğda(ÖZTÜRK, 2001: 24) 
bir şey >bişe, buğday >buğda(Erz. A) (GEMALMAZ, 1995: 200) 
koy- >ġo-, şey > şe (ERDEM - DAĞDELEN, 2012: 109) 

 
Ünsüz Türemesi 
 Tıpkı ünsüz düşmesinde olduğu gibi, Türk yazı dilinin farklı dönemleri ve diğer Türk 

lehçeleri arasında da bu sesin değişik şekillerine rastlamak mümkündür. Bu ses türemesi başta, ortada 
ve sonda olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. 

Başta Ünsüz Türemesi 
eki>(y)eki“iki”, eski >(y)eski, eñ>(y) eñ “en) (Kz.T.) 
indiriyordu >yendirdi,yüzümimizi>üzümümüzü (Dy.A) (ERTEN, 2011: 17) 
indi>yendi, esir >yesir, eriş >yeriş(ERCİLASUN, 2002a: 140) 
yeriş- > eriş- (Dy.Ç.Y) 

erin> yerin “erinmek”, ıġla- >yıġla- “ağlamak”, inçü>yinçü “inci”, inçke>yinçke “ince” 
(ERASLAN, 2012: s.83) 

aldat- >yaldat-, esir >yessir (GEMALMAZ, 1995: 203) 
yüzerinden, yüzerine (Muğ.A.) (AKAR, 2006: 32) 
esir>yesir 
Ortada Ünsüz Türemesi 
Bu “y” ünsüzünün ortada türemesi genellikle yabancı ve aslî imlasında hemze olan 

kelimelerde ortaya çıkarak, yardımcı ses değil de âdeta kelimenin yapımında rol oynayan bir ek 
görünümü vermektedir. Tabi ki bu sesi bu yapıların dışında da görmek mümkündür. 

Aslî imlâsında “hemze” bulunan kelimelerde ortaya çıkan “y” ünsüzüne başka örneklerde de 
rastlamaktayız. 

ʿacâ’ib>ʿacâyib, garâ’ib>garâyib, ḫalâ’iḳ>ḫalâyıḳ, ḫâ’in>ḫâyin(KARAHAN, 1994: 60) 
kâ’inât>kâyinât, sâ’ir>sayir,mâ’il>mâyil, zâ’il>zayil(ARGUNŞAH, 1999: 58-59) 
daire>dayire, acaib>acayip, faide>fayda(VURAL - BÖLER,  2015: 93) 
ait>ayit, reis >reyis, müsait >müsayit, hain >hayın(ÖZTÜRK, 2001: 24) 
zaten>zayti, müsait >müsayit, saʿid> sayıt, aitizdir >ayıtızdır(AKAR, 2006: 32) 
ayrıca 
ağacı-y-la, hava-y-a, alma-y-an, eyle-y-en, dünye-y-i, çüri-y-e(SEVİNÇLİ, 2007: 80) 
ihale>eyhale, tabiat>tabiyat, aile >ayle(ERDEM – DAĞDELEN, 2012: 111) 
Sonda Ünsüz Türemesi 
ana>aney, dedi ki >dediy ki, kişi >kişiy (VURAL - BÖLER, 2015: 95) 
 
Ünsüz Değişmeleri 
Ünsüz değişmeleri başta, ortada ve sonda olmak üzere değişik şekillerde karşımıza 

çıkmaktadır. 
g, ğ, ġ > y 
 Bu ses değişikliği, yazı dili olarak Batı Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesinden sonra 

meydana gelmiş (ERGİN, 2013: 87) ve ağızlarda da hükmünü sürdürmüştür. Örneklerde de görüleceği 
üzere bu ses değişikliğine kelime başı, kelime ortası ve kelime sonunda rastlanmaktadır. 

beg>bey “bey”, yıġ- >cıy- “yığmak, toplamak” (KT.T.) ( YÜKSEL, 2012: 824) 
iyel- “eğilmek”, üyren- “öğrenmek”, tiy- “değmek” ( PEKAÇAR, 2012: 956) 
sıġıt>sıyıt “feryat, ağlama”, yığın >cıyın “grup, topluluk”, yıġ- >cıy- “toplamak”, küg>küy 

“ağıt”, tüg- > tüy- “bağlamak” ( TAVKUL, 2012: 897) 
Kars Terekemeleri ağzında kelime başında  g- > y- değişmesi önemli bir yer tutar. 
onu gördüm >onu yordum,  onu görürsen >onu yörürsen; Kars Azeri ağzında da (daha çok 

Arpaçay yöresinde) görülmektedir. (ERCİLASUN, 2002a, 116) 
basdı yeldi, öteberi yetirdim 
düğün>düyün ( ERCİLASUN, 2002a: 118)  
 
ḍ, d > y 
Eski Türkçede görülen “ḍ” ünsüzü daha sonraki dönemlerde gelişerek yerini “y” ünsüzüne 

bırakmıştır. Bu ses değişikliğine genellikle kelime ortası ve kelime sonlarında rastlanmaktadır. 
aḍır- >ayır-, aḍruḳ>ayruḳ, boḍ>boy, ḳaḍgu>ḳaygu, uḍıḳu>uyḳu(KARAHAN, 1994: 60) 
adrı>ayrı“yaba, çatal”, budut- >buyuq- “uyuşmak, miskinleşmek”, yod- >coy- “yok etmek, 

harcamak” (KM.T.)(TAVKUL, 2012: 121) 
tedbir>teybir 
ṭoy-, ayruḳ, ayru, uyḳu (SEVİNÇLİ, 2007: 74) 
h> y 
Genellikle ağızlarda görülen bir ses değişikliğidir. Bu ses değişikliği genellikle kelime 

ortalarında görülür. 
ḳahveye>ġayveye, sabaha >sabaya, ihtiyaç >iytiyaç, şehit >şeyit(ERDEM – DAĞDELEN, 

2012: 95) 
k> ğ > y 
Kars Azeri ağzında karakteristik olarak görülmektedir. Kelime başı, ortası ve sonunda görülür. 
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götüreceksiniz>götüreceysiniz, köy  >göy, seksen >seysen, felek >feley(ERCİLASUN, 2002a: 
116) 

g> y 
Batı Türkçesinde, Eski Anadolu Türkçesinden sonra meydana gelen bu değişiklik g-ğ (y) 

şeklinde görülmektedir: beg> bey, değmek> değmek(ERGİN, 2013: 87) 
y> g 
Irak Türkmen ağzında bu değişim görülmemesine rağmen, yaz dilinde bu değişikliklere 

rastlanmaktadır. (BAYATLI, 1996: 350) 
bey >beg, yine >gene,  yirmi >girmi (Ir.T.T.) 
ñ>y 
Urfa yöresi ağızlarıda görülen II. Teklik iyelik ve II. Teklik şahıs eki ñ (nazal n), y’ye dönüşür. 

Bu duruma, bildirme ve tasarlama kiplerinin yanında ek fiil(cevher fiili)’in Teklik II. şahıslarında da 
büyük oranda rastlanır. (EDİP, 1991: 24) 

çalışkandıñ>çalışkandiy,evsizdin>evsizdiy, çalışkansañ>çalışkansay,evsizseñ>evsizsey, 
(EDİP, 1991: 73-74-76-77) 

memeñ( =memen >memey, babañ (=baban) babay 
r> y 
ertesi>eytesi (AKAR, 2006: 38) 
v> y 
 Bu ses değişikliğine çeşitli ağızlarda olmakla beraber, Kars Terekeme’lerinin karakteristik bir 

hususiyeti olarak göze çarpar. Genellikle kelime ortalarında görülür. 
sevinç>söyünç, dövdü >döydü, sövdüler >söydüler, pehlivan >pehlüyen(ERCİLASUN, 2002a: 

121) 
y- > c- 
yap- >cap- “örtmek”, yalbar- >calbar- “ yalvarmak”, yal > cal “at yelesi”, yay > cay “yaz”, 

yamız> camız “kasık” (KM.T.) (TAVKUL, 2012: 898) 
y- > n- 
 Eski Türkçe’de kelime başındaki “y-“ ünsüzlerinin “n-“ye dönüşmesi hiç de azımsanmayacak 

ölçüdedir.(HT) (ARIKOĞLU, 2012: 1093) 
Yangak>naah, yağmur >nañmır, yen >nin, yumşat- >nımzat- (HT) (ARIKOĞLU, 2012: 1093)  
-y- / -h-  
çeyiz>cehiz (ÖZTÜRK, 2001: 21) 
kahvesinde>ġayfasında(AKAR, 2006: 38) 
y- / g-  
yine>gine, yirmi >girmi, tüy >tüg (ÖZTÜRK, 2001: 21) 
y / v 
Çok nadir görülen bir ses değişikliğidir. Eski Türkçede öd (zaman)  kelimesinden gelen öyün, 

Anadolu ağızlarında (Adilcevaz ağzı) hâlâ hükmünü sürdürmektedir. 
öyün> övün(ERGİN, 2013: 93) 
d/y/z 
Eski Türkçenin sonlarında oluşmuş, d’ler önce peltek z(zel)’ye sonra da “y” ve “z”ye 

çevrilmiştir: adak-ayak-azak misallerinde olduğu gibi.( ERGİN, 2013: 93-94) 
ny / n, y 
 Eski Türkçenin başlarında görülen ses değişmelerindendir. Kelime içinde yer alan “ny” 

sesleri daha sonra “n” ve “y”ye ayrılmıştır: ḳanyu- ḳayu- ḳanı gibi. (ERGİN, 2013: 94) 
Ünlü Ünsüz Değişmeleri 
i> y  
“Ne” ve “için” kelimelerinin birleşik yapı oluşturmasında “i” ünlüsünün “y” ünsüzüne 

dönüşmesine tanık olmaktayız. 
Ne-y-çüngüyegüñetîmâritdürmezsin (ÖZKAN, 1993: 116) 
Yardımcı Ses 
Ünlü ile biten bir kelimeye, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya giren yardımcı ünsüz 

genellikle y’dir. 
sıra-y-ı, sevgi-y-e, Ayşe-y-i, masa-y-a, üniversite-y-e, fakülte-y-i vb. 
Uslati+y+e “Uslati’ye (Çv.T) (ERSOY, 2012: 1305) 
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götüreceksiniz>götüreceysiniz, köy  >göy, seksen >seysen, felek >feley(ERCİLASUN, 2002a: 
116) 
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Batı Türkçesinde, Eski Anadolu Türkçesinden sonra meydana gelen bu değişiklik g-ğ (y) 

şeklinde görülmektedir: beg> bey, değmek> değmek(ERGİN, 2013: 87) 
y> g 
Irak Türkmen ağzında bu değişim görülmemesine rağmen, yaz dilinde bu değişikliklere 

rastlanmaktadır. (BAYATLI, 1996: 350) 
bey >beg, yine >gene,  yirmi >girmi (Ir.T.T.) 
ñ>y 
Urfa yöresi ağızlarıda görülen II. Teklik iyelik ve II. Teklik şahıs eki ñ (nazal n), y’ye dönüşür. 

Bu duruma, bildirme ve tasarlama kiplerinin yanında ek fiil(cevher fiili)’in Teklik II. şahıslarında da 
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(EDİP, 1991: 73-74-76-77) 

memeñ( =memen >memey, babañ (=baban) babay 
r> y 
ertesi>eytesi (AKAR, 2006: 38) 
v> y 
 Bu ses değişikliğine çeşitli ağızlarda olmakla beraber, Kars Terekeme’lerinin karakteristik bir 

hususiyeti olarak göze çarpar. Genellikle kelime ortalarında görülür. 
sevinç>söyünç, dövdü >döydü, sövdüler >söydüler, pehlivan >pehlüyen(ERCİLASUN, 2002a: 

121) 
y- > c- 
yap- >cap- “örtmek”, yalbar- >calbar- “ yalvarmak”, yal > cal “at yelesi”, yay > cay “yaz”, 

yamız> camız “kasık” (KM.T.) (TAVKUL, 2012: 898) 
y- > n- 
 Eski Türkçe’de kelime başındaki “y-“ ünsüzlerinin “n-“ye dönüşmesi hiç de azımsanmayacak 

ölçüdedir.(HT) (ARIKOĞLU, 2012: 1093) 
Yangak>naah, yağmur >nañmır, yen >nin, yumşat- >nımzat- (HT) (ARIKOĞLU, 2012: 1093)  
-y- / -h-  
çeyiz>cehiz (ÖZTÜRK, 2001: 21) 
kahvesinde>ġayfasında(AKAR, 2006: 38) 
y- / g-  
yine>gine, yirmi >girmi, tüy >tüg (ÖZTÜRK, 2001: 21) 
y / v 
Çok nadir görülen bir ses değişikliğidir. Eski Türkçede öd (zaman)  kelimesinden gelen öyün, 

Anadolu ağızlarında (Adilcevaz ağzı) hâlâ hükmünü sürdürmektedir. 
öyün> övün(ERGİN, 2013: 93) 
d/y/z 
Eski Türkçenin sonlarında oluşmuş, d’ler önce peltek z(zel)’ye sonra da “y” ve “z”ye 

çevrilmiştir: adak-ayak-azak misallerinde olduğu gibi.( ERGİN, 2013: 93-94) 
ny / n, y 
 Eski Türkçenin başlarında görülen ses değişmelerindendir. Kelime içinde yer alan “ny” 

sesleri daha sonra “n” ve “y”ye ayrılmıştır: ḳanyu- ḳayu- ḳanı gibi. (ERGİN, 2013: 94) 
Ünlü Ünsüz Değişmeleri 
i> y  
“Ne” ve “için” kelimelerinin birleşik yapı oluşturmasında “i” ünlüsünün “y” ünsüzüne 

dönüşmesine tanık olmaktayız. 
Ne-y-çüngüyegüñetîmâritdürmezsin (ÖZKAN, 1993: 116) 
Yardımcı Ses 
Ünlü ile biten bir kelimeye, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya giren yardımcı ünsüz 

genellikle y’dir. 
sıra-y-ı, sevgi-y-e, Ayşe-y-i, masa-y-a, üniversite-y-e, fakülte-y-i vb. 
Uslati+y+e “Uslati’ye (Çv.T) (ERSOY, 2012: 1305) 

İnceltici Ses 
Türkçede kullanılan üç inceltici ses (ç, ş, y)’den biridir. Kelimelerde yanında bulunan kalın 

ünlüleri inceltme gücüne sahiptirler. 
yaşıl> yeşil, yanı >yeni, yana >yine 
baña>biye, saña>siye(TDK, 2009: 713-3652) 
Daraltıcı Ses 
Y ünsüzü yanında bulunduğu geniş ünlüleri daraltma gücüne de sahiptir. Bu ses bazen tek ses 

hâlinde bazen de kendisinin de içinde bulunduğu ek şeklinde (-yor) bulunur. Y sesinin içinde 
bulunduğu bu ek yanındaki geniş ünlüleri daraltmada çok güçlüdür. Hemen hemen yazı dilinde geniş 
ünlüleri tamamen daraltır. 

ince-le-y-en >ince-li-y-en, bek-le-y-en >bek-li-y-envs. 
baş-la-yor > baş-lı-yor, gel-me-yor >gel-mi-yor, bil-me-yor >bil-mi-yor, yap-ma-yor >yap-mı-

yor, gör-me-yor >gör-mü-yor. 
İsim Fiil Eki 
İsim Fiil Çekimi 
Eski Türkçede “er-“ fiilinin e-i değişmesi ve” r” sesinindüşmesi neticesinde ortaya çıkan şekli 

olan “i-” fiiline, isim fiil, ana yardımcı fiil, ek fiil ve cevher fiili gibi farklı adlar verilmektedir. Bu 
fiilin görevlerinden biri de isimleri fiilleştirmektir. Bu nedenle “isim fiil” dediğimiz bu fiilin diğer 
fiillerin aksine sadece “şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart”  
olmak üzere sadece dört çekimli şekli bulunmaktadır. Ünsüz ile biten fiilden sonra genellikle düşen bu 
i- fiili, ünlü ile biten bir isimden sonra birleşme tam manasıyla gerçekleşmemekte, gerçekleşen 
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Uygur ve Özbek Türkçesinde ünlü ile biten fiil kök ve gövdelerinde Teklik 1. Şahıs eki “-
y”dir. 

Uygur Türkçesi     Özbek Türkçesi 
Teklik    işle-y    işlӓ-y 
  işle-    işlӓ- 
  işli-sun    işlӓ-sin 
Çokluk  işle-yli    işlӓ-ylık 
  işle-ñler   işlӓ-ñgiz 
  işli-sun    işlӓ-sin (ÖZTÜRK, 1997: 190) 
Birleşik Fiil 
Fiil+Zarffiil+Yardımcı Fiil (Tasvir Fiil ) 
çugaalay al- “konuşabil-“, bijiy al- “yazabilmek” (Tv.T) (ARIKOĞLU, 2012: 1205) 
oqıyjüre“okıyaokıya” , jorıygör- “düşü yorumlamaya devam etmek” (KK.T) (UYGUN, 2012: 

594) 
Zarf Fiil Eki 
eriyeriy“eriye eriye”, yığlayyığlay“ağlayaağlaya”soraysoray“sora sora”(Öz. T.) 
qarayqaray“baka baka” (Kz.T.) 
söyleysöyley“söyleye söyleye” (KK.T.) (UYGUN, 2012: 596) 
bekleybekley“bekleye bekleye”, ağlayağlay“ağlaya ağlaya” (KT.T) (YÜKSEL, 2012: 862) 
 
Sonuç 
Türkçede yazı ve konuşma dilinde bütün ünlü ve ünsüzler,önemli bir yere sahiptir. Bunlar 

arasında yer alan “y” ünsüzü, dilde üstlendiği görevler itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu ünsüz, 
kelime başı, ortası ve sonlarında “ses düşmesi ”özelliğinin yanında; kelime başı ve kelime ortası ve 
kelime sonunda “türeme ses” olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu ünsüz, türeyen ve düşen bir ses 
özelliğine sahip olmanın yanında,dillerin zenginleşmesinde önemli bir yere sahip olan yapım eki 
olarak almanın yanında,dillerin akıcı bir şekilde kullanışa çıkmasında önem arz eden çekim eki, duygu 
ve düşüncelerin ifade edilmesinde etkili olan kelime grubu oluşturmakta önemli görevler 
üstlenmektedir. Bu ses, ister yazı dilinde olsun, ister konuşma dilinde (ağızlarda) olsun özellikleri 
itibariyle müstesna bir yere sahiptir.  

 
KISALTMALAR 
a.g.e.  : Adı Geçen Eser 
a.g.t.  : Adı Geçen Tez 
AT  : Altay Türkçesi 
Az.T.  : Azerbaycan Türkçesi 
Dy.A  : Diyarbakır Ağzı 
Dy.Ç.Y  : Diyarbakır Çermik Yöresi 
Erz. A.  : Erzurum Ağzı 
ET  : Eski Türkçe 
HT  : Hakas Türkçesi 
Ir.T.T.  : Irak Türkmen Türkçesi 
Kır.T.  : Kırgız Türkçesi 
KK.T.  : Kara Kalpak Türkçesi 
KT.T.  : Kırım Tatar Türkçesi 
Kz.T.  : Kazak Türkçesi 
Öz.T.  : Özbek Türkçesi 
s  : Sayfa 
Tk.T  : Türkmence 
Tv.T  : Tuva Türkçesi 
Uy.T  : Uygur Türkçesi 
vb.  : Ve benzeri 
vs.  : Ve saire 
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                                   Öz  
Çalışma, Erken Orta Çağ Dönemi Türkçesinin ilk ürünlerinden 

seçilmiş dini terimlerden oluşmaktadır. İslamiyet’in kabulüyle birlikte dilde 
etkisini gösteren yabancı etkilere karşı oluşturulmuş dini literatür Arapça ve 
Farsça ögeleri karşılayacak düzeydedir. Arapça ve Farsça tesiri karşısında 
Türkçeden yana bir tutumun olduğu gözlemlenmektedir. Bu tutum dilin iç ve 
dış yapıları içerisinde kendini göstererek özellikle dilin iç yapısı içerisinde 
hem birebir Türkçe terim türetme hem de ekler vasıtasıyla karşılıklar 
oluşturma yaklaşımı söz konusudur. Eldeki çalışma Erken Orta Çağ dönemi 
Türkçesini yansıtan dilsel tavırdan hareketle, sözcük türetmede özellikle 
eylemsi grubu içerisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinden dini 
terminoloji oluşturulduğu görülmektedir 

Anahtar Kelimeler: Erken Orta Türkçe, İslami terimler, sözcük 
türetme 

Abstract 
The study is made up of religious terms chosen from the early 

products of the Early Middle Ages Turkic. The religious literature created 
against the foreign influences that are effected on the tongue with acceptance 
of Islam is at a level that will meet Arabic and Persian things. It is observed 
that there is an attitude towards the Turkish side in the face of Arabic and 
Persian influence. This attitude language manifests itself in internal and 
external structures, in particular in the inner structure of the language, both 
the derivation of the Turkish term as an individual and the approach of 
creating responses by means of attachments. At the present study, it is seen 
that religious nomenclature is formed from the adjective-adjective, adjective-
verb and adverb-verb suffixes in the group of the action-driven group with 
the movement from the linguistic attitude that reflects the Turkic language of 
the Early Middle Ages. 

Keywords: Early Middle Ages Turkic, religious terms, word 
derivation 

 
Giriş 

Aysu Ata'nın (2004) Türkçe İlk Kur’an Tercümesi adlı 
eserinden hareketle, oluşturduğumuz bu çalışma, Türkçe İslamî 
terimlerin oluşumu ve sahip oldukları kavram dairesi içerisinde 
sınıflandırmalarından oluşmaktadır.  

Türkçenin ilk yazılı belgelerinin verildiği Orhon Türkçesi 
dönemi içerisinde tanıklanan sınırlı söz varlığının gelişkinliği üzerine 
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yapılan araştırmalar (Aksan, 2000; Çelikel, 2007) göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkçenin hemen her dönemde dilin iç unsurları 
yoluyla terimler türetme yolunda olduğu Uygur Türkçesi ve Karahanlı 
dönemlerinde verilen dini metinlerden anlaşılmaktadır.   

 Türk dilinin dinsel terminolojisi hakkında ilk 
değerlendirmeler, Saadet Çağatay tarafından dile getirilmiştir. 
Çağatay, Türk dilinin dini terminoljisi içerisinde yer alan “teŋri, ıduk, 
yir sub” gibi Orhon Türkçesine özgü sözcüklerin Uygur Türkçesi 
dönemiyle Maniheizm ve Budizm doğrultusunda ilerlediğini ifade 
etmektedir (1968:191-198/1972:385-391).  

Türkçenin dini terminolojisi hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Sema Barutçu Kutadgu Bilig bağlamında Erken Orta Türkçe 
dönemi hakkında değerlendirmelerinden oluşan çalışmasında ilk 
dönem eserlerindeki dini terimler hakkında genel değerlendirmelerle 
birlikte Yusuf Has Hacib’in üstlenmiş olduğu misyona atıfta 
bulunarak Türk dilinin Türk İslam felsefesini yansıtan özelliklere 
sahip olduğunu belirtmektedir (Barutçu, 2003:13-31).  

Yusuf Tepeli, Türkçedeki dini terminoloji hakkında bilgiler 
verip dini içerikli yabancı sözcüklerin dile girişi ve Türkçe dini 
terimlerin kullanılışı noktasında Türkçedeki dini terminoloji hakkında 
detaylı bilgiler veren teorik bir eser ortaya koymuştur(1997: 13).  

Türklerin İslamiyet'i kabul edip kitleler halinde bu dine dahil 
olmalarıyla birlikte yeni bir literatür de dilin alanına girmeye 
başlamıştır. İslamiyet'in kabulüyle birlikte mevcut dinsel ve Tanrısal 
terminoloji bu dinin geniş kavram alanına paralel olarak var olan 
kısıtlı terimlerin kullanılmasının yanında yeni kelime türetme yoluna 
da gitmiştir. Bu noktada Türkler, geniş bir kavram yelpazesine sahip 
olan İslamî terimlerin Türkçeleştirilmesi için hem mevcut 
kelimelerden yararlanmış hem de yeni kelime türetme yollarına 
gitmişlerdir. Bunun da en iyi örneklerinin görüleceği yer şüphesiz 
İslam'ın kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm'dir. Bilinen ilk Kur’ân 
Tercümesi (Ata, 2004) esas alınarak tanıklanan madde başları 
gramatikal ve ad bilimsel olarak ele alınmıştır.     

Türkçe İslami Terimler Üzerine Gramatikal İnceleme 
1. İsim Kategorisi İçerisinde Yer alan Türkçe Dini Terimler 

 1.1. İsim-Fiil Ekleriyle Oluşan Dini Terimler 

 -mA  

Taŋrını barlama Tanrıyı inkar etme, küfre girme 

yigrentürdi silerke Taŋrını barlamamaķnı taķı yarlıġdın çıķmaķnı. 
37/58b2=49:7 

-mAk : 

 açmaķ  Fetih  

yanut bėrdi olarķa açmaķ yaķın. 37/39b3=48:18 

 bitmek  iman 

arturur olarķa bitmek. 28/65a3=8:2 

 keçürmek  (günahları) affetmek, bağışlamak  

 tutġıl geçürmekni, fermānlaġıl eđgülükin. 28/60b2=7:199 
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kirtgünmek  inman 

Taŋrı sewdürdi sizke kirtgünmeki taķı bezedi anı köŋlüŋiz içinde. 
37/58b1=49:7 

 ķopmaķ  ahiret 

çıķardı anlarnı kim tandılar bitig bitig iđilerindin kendü sarāylarındın 
ilk ķopmaķķā. 38/17b1=59:2 

örtmek  affetme, bağışlama 

bütünlükin örtmek Taŋrıdın hem yarlıķamaķlıķ. 25/21b3=3:157 

saķınmaķ takva 

dād ķılıŋlar ol yaķınraķ saķınmaķķa. 27/24a3=5:8 

sunmaķlıķ kulluk etme, ibadet 

ol kim ol iki ara turur, tapġıl aŋar, sergil aŋar sunmaķlıķķa. 
31/26a1=19:65 

tanmaķ  küfr, inkar etme 

tanmaķları birle, aymaķları birle Meryem üze yoķ söz uluġ. 
27/2a1=4:156 

tanmaķlıķ küfr, inkar etme 

kim kim açılsa tanmaķlıķ birle köküz anlarnıŋ üze ol öwke Taŋrıdın. 
30/89a1=16:106 

ŧapmaķķa tapılacak olan, ilah 

Taŋrı yoķ tapmaķķa meger ol Taŋrı üze köŋül evveli men. 
36/70b3=64:13 

tapmaķķa Taŋrı ilah, Tanrı 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

toķuş ķılmaķ cihat 

sizke taŋrıdın hem yalavaçındın toķuş ķılmaķ anıŋ yolı içinde. 
29/18a2=9:24 

törütmek yaratılış, yaratma 

arturur törütmek içre nė kim tilese. 33/64a2=33:1 

yanmaķ tövbe, istiğfar 

ey anlar kim taptılar yaŋınlar Taŋrıķa yanmaķ çın bütün tevbe, bolġay 
kim iđiŋiz örtgey sizdin yawuzlarıŋıznı. 38/94a1=66:8 

yarlıġ ıđmaķ vahiy 

bolmaz bir yaŋluķķa sözlese aŋar Taŋrı meger yarlıġ ıđmaķ. 
36/34b1=42:51 

yolġa köndürmek hidayet, doğru yolu bulma, sırat-ı 
müstakim 

anlarnı kim kirtgündiler yolķa köndürmek, sewünçi boyun 
bėriglilerke. 30/86b3=16:102 

1.2. Zarf-Fiil Ekleriyle Oluşanlar 

-I: 
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-I: 

Taŋrı/Teŋri  Tanrı, Allah 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

 -gULUk: 

tapunġuluķ iđi  tapılacak, ilah 

yoķ tapunġuluķ iđi meger ol. 28/35b1=7:158 

 
1.3.  Yapım Ekleriyle Oluşan İslami Terimler 

1.3.1. İsimden İsim Yapan Eklerle Oluşanlar 

+çI: 

sawçı peygamber 

kirtgünüŋler Taŋrıķa, yalvaçıŋa, anasındın tuġa bitig bilmegli 
sawçıķa. 28/35b3=7:158 

+gU: 

Belgü (<*bel “işaret, iz” +gü.)  ayet, Kur'an ayeti 

Taŋrını mu hem belgülerini mü, yalvaçını mu füsūs tutuġlu erür siz? 
29/46a2=9:65 

+ki: Aitlik eki olarak da kullanılan bu ek, kidin “sonra” 
sözcüğü ile kalıplaşarak ahiret manasına gelmiştir.  

kiđinki  ahiret  

bėrdimiz aŋar yaķınraķ içinde eđgülük kim ol kiđinki içinde 
eđgülerdin ol. 30/97b2=16:122 

+lIk: 

açuķluķ Zafer, galibiyet, fetih 

anlar kim köz tutup tururlar siziŋ birle eger bolsa sizke açuķluķ 
Taŋrudın. 26/96a2=4:141 

aġırlıķ  kutsal, mübarek (aġırlıķ mezgit:Mescid-i 
haram) 

olar yüz ewrerler/yıġarlar aġırlıķ mezgitdin. 28/82b1=8:34 

arıġlıķ  münezzeh, sübhan 

ayurlar teŋrike ķızlar, anıŋ arıġlıķı olarķa ol ne kim küser erse sizler. 
30/57a2=16:57 

eđgülük  iyi amel, salih amel 

ķıldılar eđgülükler.26/82b1=4:122 

esenlik  selam 

ayurlar: esenlik siziŋ üze, kiriŋler uştmaĥķa. 30/44a1=16:32 

ķulluķ  kulluk, ibadet 

kim kim Ǿārlansa anıŋ ķulluķındın hem boynaġuluķ ķılsa. 
27/12b1=4:172 

kutluġ mübarek 

bitig indürdümiz saŋa ķutluġ. 34/59a1=28:30 

saķnuķluķ takva, muttakilik 
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arıttı Taŋrı köŋüllerini saķnuķluķķa. 37/55b1=49:3 

tüplüg ölümsüz 

bāķį yaǾnį tüplüg. 36/48a2=43:28 

yaruķluķ nur 

çın-oķ keldi sizke Taŋrıdın yaruķluķ hem belgülüg bitig. 27/29b1=5: 

1.3.2. Fiilden İsim Yapan Eklerle Oluşanlar  

 -di:  

ögdi hamd 

ögdi Teŋrike yoķ kim üküşrekleri bilmesler. 30/69a3=16:75 

-(X)g: 

 arıġ (1)  helal 

ruzį ķıldı/bėrdi sizke arıġlardın, bolġay kim şükr ötegey sizler. 
28/78a2=8:26 

arıġ (3)  süphan, münezzeh Allah 

Ol arıġ Taŋrı musaħħar ķıldı munı. 36/41b1=43:13 

 bıçıġ yemin, ahd 

ançada buzarlar bıçıġını. 28/16a1=7:134 

 bitig (2) kitap, Kur'an-ı Kerim 

mįrāŝ aldılar bitigni. 28/44a1=7:169 

bitig (2) levh-i mahfuz 

uzun Ǿömr bėrilmiş eksütülmez anıŋ Ǿömrindin meger bitig içre. 
33/71b3=35:11 

saķnuķ  takva sahibi, muttaki 

uştmaĥ, anıŋ ėni köklerçe, yerlerçe anutuldı saķnuķlarķa. 
25/6a1=3:133 

tapuġ  ibadet 

anlar kim iđiŋ üskinde uluġsıġlıķ ķılmazlar anın tapuġdın. 
28/63b3=7:206 

yaratıġ  yaratılış, halk etmek 

ol kimerse kim uzun Ǿömr bėrür-miz aŋa, ķođı ewrer-miz anı yaratıġ 
içinde. 34/17a3=36:68 

yarlıġ1 peygamberlik (verilmesi), risalet 

                                                           
1 Karahanlı Türkçesi İlk Kur’an Tercümesinde her iki sözcük de, “affetmek, bağışlamak, merhamet etmek” (Ata 2004:759-
628) anlamındadır. Yarlıkamak fiili hakkında Clauson, sözcüğün *yarlığka- ya da *yarlıka- şeklinin olduğunu, sözcüğün 
üzerine gelen +ka- ekinin isimden fiil yapan bir ek olduğunu(1972:968) belirtmektedir. Yarlığ sözcüğü hakkında “merhamet, 
bağışlayıcı, emir” gibi anlamlarda olduğunu belirtmektedir. Yarlığ sözcüğünün kökenine dair Hamilton iki farklı görüş 
belirtmektedir. Bunlardan ilki, sözcüğün *yar ”tükürük” +lıġ şeklinde “acınacak durumda, yürekler acısı” (Hamilton 
2011:140) diğeri ise yarlıġ “emir, üstün asta söyledikleri, izin” şeklinde *yarıl-“ yarılmak, açılmak, kesilmek, karar verilmek” 
– fiilden isim eki –ġ “kesilmiş ya da kararlaştırılmış olan” (Hamilton 2011:140) şeklinde iki farklı görüşü dile getirmektedir. 
Yarlıkamak sözcüğü ile aynı bağlamda olan soyurkamak sözcüğü ise, Mehmet Ölmeze göre, Çince tsu sözcüğünden Uygurca 
bir ek olan +rka- ile eylem yapılan Budist metinlerinde “acımak, merhamet etmek, şefkat göstermek” (Ölmez 2010:173) 
anlamlarında kullanılan bir fiildir. Fiil üzerine gelen –mAk eylemsi eki ile sözcük “merhamet, rahmet” anlamlarında 
kullanılmaktadır. 
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ey Mūsā, men üđürdüm sėni bođun üze meniŋ yarlıġlarım birle, sözüm 
birle. 28/23a1=7:144 

yazuķ günah     

ol kim ķorķsa yazuķdın sizdin ... 26/5b3=4:25 

-gu: 

 boġuzlaġu kurban 

yuluġ bėrdimiz aŋar uluġ boġuzlaġu. 34/31b3=37:102 

 oķıġu Kur’ân 

ol bitig belgüleri ol oķıġu belgülüg. 30/19b1=15:1  

tapunġu ilah, Tanrı 

yer içinde hem ķođar sėni hem tapunġularıŋıznı. 28/11b1=7:127 

 -(X)ş: 

alķış selam, esenlik, dua. 

Alķış aymaķ yarlıķaġan iđidin. 34/14a1=36:58 

küsüş  esma-i hüsnada aziz 

ol Taŋrı küsüş bütün işlig turur. 28/69a2=8:10 

 (X)m: 

ölüm ölüm, mevt 

berāber olarnıŋ tiriglikleri, ölümleri. 36/99b1=45:21 
1.4. Yalın İsimler 

iđi  Tanrı, Rabb 

anıŋ bilmeki iđim üskinde ol. 28/56a3=7:187 

 iş  amel, iş 

oŋarsın sizke işleriŋizni hem örtsün siziŋ yazuķlarıŋıznı. 
33/26a1=33:71 

ķın  azap 

belgürtürler ökünmişlerni ķaçan körseler ķınnı. 33/50b3=34:33 

 ķul  kul, abd 

ündeyürler Taŋrıda ađındın, ķullar mu erür sizler teg. 28/60a4=7:194 

ot cehennem ateşi 

yalġan tuttılar anı olar ĥāżır ķılınmışlar oŧķa. 34/36a2=3737:127 

öz nefs, can 

ol kim kömdüŋüz özleriŋizke, tatıŋlar anıŋ yanutın kim kömdüŋüz. 
29/26b2=9:35 

tamuġ cehennem 

bu ögür tamuġ ėşleri ol. 27/25a2=5:10 

borġu  sur, İsrafil adlı meleğin kıyamette üfleyeceği 
söylenen boru 

ol kün kim ürlür borġu içiŋe. 31/69b3=20:102 
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1.5. Ödünçlenen İsimler 

yalavaç/yalawaç (1) nebi, peygamber 

vaǾde kıldı Taŋrı rāst aydı yalavaçlar. 34/12a3=36:52 

yalavaç/yalawaç (2) elçi, vahiy meleği, Cebrail 

aldımız bir awuç topraķ yalawaç izindin. 31/67a3=20:96, 

uçmaĥ/uçtmaĥ/uştmaĥ cennet 

kigürgi üçün müǾminlerni hem müǾminlerni uçtmahlarķa aķar 
astında arıķlar ... 37/28b3=48:5 

1.6. İsim Tamlaması 

ķoy tewe  kurban edilecek küçük veya büyük baş hayvan 

yıġdılar sizni mescid-i ĥarāmdın ķoyuŋızlarnı teweŋizlerni yıġmış 
erdiler tegmekdin orunlarıŋa. 37/43b2=48:25 

 ten tileki şehvet, nefsin kötü arzuları 

uđmaŋ ten tilekine. 26/92a1=4:135 

uçmaĥ ķızları huri 

bütünlükin uştmaĥ bođnı bu kün meşġūlluķ içre uçmā ķızları 

 birle. 34/13b1=36:55 
2. Sıfat Kategorisi İçerisinde Yer alan Türkçe Dini Terimler 

2.1.Sıfat-Fiil Ekleriyle Oluşan Dini Terimler 
-gAn: 

açġan En doğru hüküm veren, esma-i hüsnada Fettah 

ol açġan bitgen. 33/46a1=34:26 

bitgen iman eden, mü'min 

bėrgenler zekātnı hem bitgenler. 27/6a1=4:162 

eşitgen  duyan, işiten, esma-i hüsnada semi 

ol Taŋrı eşitgen bilgen ol. 25/2b3=3:121 

igitgen  İlah, Rab 

barġıl sen, sėni igitgen, toķuşuŋlar ikegü, biz munda olduruġlılar-miz.  
27/36b1=5:24 

keçürgen / örtgen bağışlayıcı, affeden, esma-i hüsnada afuvv 

erür Taŋrı keçürgen örtgen ulaştı yarlıķaġan. 26/66b1=4:43 

örtgen  bağışlayıcı, affedici, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrıka örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

saķışlaġan hesap görücü (Allah) 

tap Taŋrı saķışlaġan. 33/8b3=33:39 

tanġan  inkar eden, küfre giren, kafir 

ol Taŋrı köndürmez anı kim ol yalġançı tanġan turur. 34/78b2=39:3 

tapġan tapan, kulluk eden, abid 

men tapġanlarnıŋ evveli men. 36/72b2=43:81 

toķuşġan Allah yolunda cihat eden, mücahit 
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2. Sıfat Kategorisi İçerisinde Yer alan Türkçe Dini Terimler 

2.1.Sıfat-Fiil Ekleriyle Oluşan Dini Terimler 
-gAn: 

açġan En doğru hüküm veren, esma-i hüsnada Fettah 

ol açġan bitgen. 33/46a1=34:26 

bitgen iman eden, mü'min 

bėrgenler zekātnı hem bitgenler. 27/6a1=4:162 

eşitgen  duyan, işiten, esma-i hüsnada semi 

ol Taŋrı eşitgen bilgen ol. 25/2b3=3:121 

igitgen  İlah, Rab 

barġıl sen, sėni igitgen, toķuşuŋlar ikegü, biz munda olduruġlılar-miz.  
27/36b1=5:24 

keçürgen / örtgen bağışlayıcı, affeden, esma-i hüsnada afuvv 

erür Taŋrı keçürgen örtgen ulaştı yarlıķaġan. 26/66b1=4:43 

örtgen  bağışlayıcı, affedici, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrıka örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

saķışlaġan hesap görücü (Allah) 

tap Taŋrı saķışlaġan. 33/8b3=33:39 

tanġan  inkar eden, küfre giren, kafir 

ol Taŋrı köndürmez anı kim ol yalġançı tanġan turur. 34/78b2=39:3 

tapġan tapan, kulluk eden, abid 

men tapġanlarnıŋ evveli men. 36/72b2=43:81 

toķuşġan Allah yolunda cihat eden, mücahit 

sınayur sizni ançaķa tegi biginçe toķuşġanlarnı sizdin. 37/21b2=47:31 

Törütgen yaratan, yaratıcı, rab 

şükr ol Taŋrıķa kökler törütgen hem yerlerni. 33/63b1=35:1 

kirtgüngen iman eden 

eger iki ögür kirtgüngenlerdin öldürüşseler yaraşturuŋlar. 
37/59a3=49:9 

uġan her şeye gücü yeten, muktedir, esma-i hüsnada kadir 

ol Taŋrı ķamuġ neŋ üze uġan ol. 27/31a3=5:17 

uķġan haberdar olan, esma-i hüsnada habir 

ķturdı maŋa anı bilgen uķġan. 38/90b1=66:3 

üküş bėrgen çok bağışta bulunan, esma-i hüsnada vehhab 

bergil maŋa mülkni, kerekmez kim kimerseke mėndi kiđin, sen sen 
üküş bėrgen. 34/61a3=38:35 

üküş örtgen çok bağışlayan, affedici, esma-i hüsnada 
gaffar 

kökler iđisi hem yerler idisi hem ol iki ara Ǿazįz üküş örtgen. 
34/71a1=38:66 

yarlıķaġan(1) merhametli, esma-i hüsnada rahim 

yarlıķaġay Taŋrı sizni, ol yarlıķaġanlarda yarlıķaġanraķı ol. 
30/10a2=12:92 

yarlıķaġan(2) bağışlayıcı, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrı örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

 -DAçI: 

ķorķuttaçı  uyarıcı, peygamber 

her-āyine men ķorķuttaçı men belgülüg.30/31b1=15:89 

törütteçi yoktan var eden, yaratıcı 

men törütteçi men bir yaŋluk ādeminį ķuruġ balçıķdın, kök tınçımış 
livādın. 30/21b1=15:28 

 -(X)glI: 

bitigli  inanan, iman eden, mü'min 

ayġaylar: kendü ermez erdiŋizler bitigliler. 34/23a2=37:29 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2=15:2 

bütügli   inanan, iman eden 

nėni kim keldürse sen onu bizke nişāndın ... ermez miz saŋa bütügliler. 
28/14b3=7:132 

ķorķutuġlı  korkutucu, uyarıcı 

ķaçan ĥükm ķılındı erdw yandılar bođunlarıŋa ķorķutuġlılar. 
31/83b1=46:29 

könügli  doğru yola giren, hidayete eren 
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kimni kim köndürse Taŋrı ol könügli taķı kimni kim ķışursa bu ögür 
ķamuġ ziyānlıġlar. 28/51b2=7:178 

tanıġlı  kafir, iman etmeyen, inkar eden 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

törütüglü yaratan, yaratıcı 

yā Taŋrı, ey kökler törütügli hem hem yer törütügli. 35/4a2=39:46 

yarlıķaġlı(1) merhamet eden, esma-i hüsnada rahim 

örtgen yarlıķaġlı. 28/30a2=7:153 

yarlıķaġlı(2) çokça bağışlayan, esma-i hüsnada vahhab 

azu olar üskinde mü iđiŋiŋ ħazineleri Ǿazįz yarlıķaġlı. 34/49b1=38:9 

yarlıķaġlı(3) bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

bitig indürmek Taŋrıdın Ǿazįz bilgen yazuķ yarlıķaġlı.35/23a1=40:3 

yükünügli secde eden, sacid 

tüşüŋler aŋar yüknügliler. 30/22a2=15:29  

-mIş 

atanmış öđ ecel 

Yaġumış oķ bolġay atanmış öđleri. 28/55b1=7:185 

 buyrulmış  farz 

bėriŋ olarķa terlerini, buyrulmuş. 26/3a3=4:24 

ıđılmış  peygamber, nebi, elçi 

aydı: ne ol işinŋiz ey ıđılmışlar. 30/27b2=15:57 

 ķınanmış  (cehennemde) azap edilmiş, muazzeb 

ermez-miz ķınanmışlar. 35/52a3=34:35 

kirtgünmis  inanmış, iman etmiş kimse, mümin 

ķamuġları anlarķa kitgünmiş tururlar. 33/56a1=34:41 
2.2. Zarf-fiil Ekleriyle Oluşanlar 

-I: 

Köni2  

-gUçI: 

ķorķu/ıġġuçı  uyarıcı, peygamber, nebi 

ķorķutġuçılar cezā küniŋizke ķarışġu bu. 35/19a2=39:71 
2.3. Sıfat Tamlaması Şeklinde Oluşanlar 

Arıġ Cān yaǾnį Cibrįl vayih meleği, Cebrail 

ayġıl: indürdi anı Arıġ Cān yaǾnį Cibrįl İđiŋdin. 30/86b12=16:102 

                                                           
2 köni sözcüğünün “düz, doğru” anlamında çeşitli metafor yapıları içerisinde kullanıldığını belirterek sözcüğün *kön- 
fiilinden geldiği belirtilmektedir. kön- fiili hakkında Clauson, şaşırtıcı şekilde geniş anlamlara sahip olup temelde “düz bir 
yolda olmak” anlamında kullanıldığını ve çeşitli metaforlar oluşturduğunu (Clauson 1972:726) belirtmektedir. Sözcük, 
Arapça hidayet sözcüğünün dilde tutulmasına karşı direnç göstermeyerek yerini bu sözcüğe bırakmıştır.  
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bir Taŋrı tek Allah 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

iki yüzlüg  münafık 

müjde bėrgil iki yüzlüglege anlarķa ķın açıtıġlı. 35/28b3=4:138 

kiđinki kün  ahiret  

anlar kim kirtgünmesler kiđinki künke. 30/58b1=16:60 

kiđinki sarāy   ahiret, ahiret sarayı 

kiđinki sarāy eđgürek nėme körklüg ol saķnuķluķ sarāyı. 
30/42b3=16:30 

köni işlig  hüküm ve hikmet sahibi, esma-i hüsnada 
hakim 

Taŋrı bigen turur köni işlig. 37/59a2=49:8 

köni yol  doğru yol, hidayet 

bu, belgürtmek bođunķa hem köni yol hem pend saķnuķlarķa. 
25/8b3=3:138 

körklüg ķılıġlı  iyi amelli, ameli iyi olan kimse, muhsin 

ol ikiniŋ Ǿayāllarındın körklüg ķılıġlı, žulm ķılıġlı öziŋe belgülüg. 
34/33a1=37:113 

saķış küni kıyamet 

bütünlükin seniŋ üze ol ķarġış saķış küniŋge tegi. 30/23b3=15:35 

uluġ kün kıyamet günü 

tėrer sizni uluġ kün tuta kim sėzig yoķ. 36/103a1=45:26 

uluġ yazuķ büyük günah, kebair 

eger sınardın tursa siz uluġ yazuķlardın andın kim yıġlur siz. 
26/8b3=4:31 

yaķın tiriglık dünya hayatı, fani dünya 

topladıŋız yaķın tiriglikni soŋ saraydın. 29/29b2=9:38 

yaruķ yol şeriat 

ķamuġķa ķıldımız sizdin yaruķ yol hem çerāġ. 27/53b3=5:48 

yazuķluķ (kişi)  günahkar, mücrim 

ol Taŋrı sewmez kim kim bolsa ħıyānet ķılġan yazuķluġ. 
26/73b3=4:107 

 Sıfat tamlamaları kategorisi içerisinde sıfat-fiil eklerini alarak 
sıfat +isim şeklinde sıfat tamlamaları oluşturulabilmektedir.  

bitgen ķunçuy iman eden kadın, mü'mine 

eger ŧalāķ ķılsa sizni tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin boyun 
suġanlar, bitgen ķunçuylar. 38/91b3=66:5 

boyun bėrmiş ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

boyun bėrmiş ķunçuylar... 33/3b2=33:35  

boyun suġan ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 
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15:2 38/91b3=9:79 

kirtgünmiş eren  mümin erkek 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

 kirtgünmiş ķunçuy  mümin kadın 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

tapmış ķunçuy  inaçlı kadın, mümine 

ey peyġāmber, ķaçan kelseler saŋa tapmış ķunçuylar beyǾet ķılsalar 
seniŋ birle ortaķ ķatmaķları üze.. 38/37a3=64:13 

arıġ (2)  kutsal, mukaddes 

  suçulġıl iki naǾleynniŋi, sen özde arıġ ŧuvā atlıġ. 31/39a3=20:12 

 yüksek yüce, ulu, esma-i hüsnada aliyy 

ol taŋrı erür yüksek uluġ. 26/12b1=4:35 

tapunġan ... ķunçuy ibadet eden kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... namāz ķılġanlar, tevbe 
ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar. 
38/92a1=66:5 

3. Fiil Kategorisi İçerisinde Türkçe Dini Terimler 

3.1. Türkçe Fiiller 

 arıġla-  tesbih etmek  

uluġ tutuŋ anı hem aġırlaŋ anı yime arıġlaŋlar anı erte taķı kėçe. 
37/31b1=48:9 

az-  azmak, doğru yoldan çıkmak 

çın oķ azdı, azmaķ ıraķ. 26/80a1=4:116 

bit-(1)  ibadet  

ıđtımız tegme ögür içinde bir yalavaç kim bitiŋler Taŋrıķa. 
30/46b3=16:36 

bit-(2)  İman 

ey anlar kim bittiler, yėmeŋler ribānı.25/4b3=3:130 

büt- inanmak, iman etmek 

andaġ ermez kim anlar bütmezler āħiretķa. 33/32a3=34:8 

ötel- (namaz) eda edilmek 

ķaçan ötelse namāz, saçıŋ yer içinde, tileŋ Allāhınıŋ fażlındın. 
38/55a3=62:10 

seç- vahyetmek, bidirmek 

seçtimiz aŋar ol işni kim bularnıŋ ķuđruķları kesilmiş ol taŋ başında 
kirgenler. 30/28a1=15:66 

arıt-  günahlardan arıtmak 

arıturlar özlerini kendü Taŋrı arıtur kimni kim tilese. 26/24a1=4:49 

yan- tövbe etmek 
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15:2 38/91b3=9:79 

kirtgünmiş eren  mümin erkek 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

 kirtgünmiş ķunçuy  mümin kadın 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

tapmış ķunçuy  inaçlı kadın, mümine 

ey peyġāmber, ķaçan kelseler saŋa tapmış ķunçuylar beyǾet ķılsalar 
seniŋ birle ortaķ ķatmaķları üze.. 38/37a3=64:13 

arıġ (2)  kutsal, mukaddes 

  suçulġıl iki naǾleynniŋi, sen özde arıġ ŧuvā atlıġ. 31/39a3=20:12 

 yüksek yüce, ulu, esma-i hüsnada aliyy 

ol taŋrı erür yüksek uluġ. 26/12b1=4:35 

tapunġan ... ķunçuy ibadet eden kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... namāz ķılġanlar, tevbe 
ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar. 
38/92a1=66:5 

3. Fiil Kategorisi İçerisinde Türkçe Dini Terimler 

3.1. Türkçe Fiiller 

 arıġla-  tesbih etmek  

uluġ tutuŋ anı hem aġırlaŋ anı yime arıġlaŋlar anı erte taķı kėçe. 
37/31b1=48:9 

az-  azmak, doğru yoldan çıkmak 

çın oķ azdı, azmaķ ıraķ. 26/80a1=4:116 

bit-(1)  ibadet  

ıđtımız tegme ögür içinde bir yalavaç kim bitiŋler Taŋrıķa. 
30/46b3=16:36 

bit-(2)  İman 

ey anlar kim bittiler, yėmeŋler ribānı.25/4b3=3:130 

büt- inanmak, iman etmek 

andaġ ermez kim anlar bütmezler āħiretķa. 33/32a3=34:8 

ötel- (namaz) eda edilmek 

ķaçan ötelse namāz, saçıŋ yer içinde, tileŋ Allāhınıŋ fażlındın. 
38/55a3=62:10 

seç- vahyetmek, bidirmek 

seçtimiz aŋar ol işni kim bularnıŋ ķuđruķları kesilmiş ol taŋ başında 
kirgenler. 30/28a1=15:66 

arıt-  günahlardan arıtmak 

arıturlar özlerini kendü Taŋrı arıtur kimni kim tilese. 26/24a1=4:49 

yan- tövbe etmek 

emdi kim yansa taķı bitse ķılsa eđgülük bolġay kim kim bolsa 
ķurtulmuşlardın. 32/42a2=28:67 

yarlıķat- günahları bağışlatmak 

eger yıġılsalar küfrdin yarlıķatur olar anlarnı. 28/85a2=8:38 
3.2. İsim+ Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşanlar 

Bu grup içerisinde yer alan birleşik fiiller, sıfat-fiil eklerini 
alarak Arapça ve Farsça terimlere karşılık Türkçe terimler oluşturulur. 

ađaķın ķıl- namazı tam erkanı ile yerine getirmek 

anlar kim yapşurlar bitigke, ađaķın ķılurlar namāznı. 28/45b1= 7:170 

ađaķın ķılıġlı namaz kılan (kişi) 

ađaķın ķılıġlılar namāznı, bėrgenler zekātnı. 27/5b3=4:162 

ađaķın turġan namaz kılan (kişi) 

kim ol ađaķın turġan tün vaķtlerinde secde ķılıġlı. 34/84a3=39:9 

ađaķın turġan eren Allah'a itaat eden erkek  

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın turġan tişi Allah'a itaat eden kadın 

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın tut- (namazda) kıyam etmek, ayakta durmak 

Tevbe bėrdi Taŋrı sizlerke ađaķın tutuŋlar namāznı. 38/9a3=58:13 

arıġ ay- tesbih etmek 

arıġ ayur aŋar ol kim kökler içinde azu yer içinde. 38/32b2=59:24 

arıġ yād ķıl- tesbih etmek 

arıġ yād ķılur Taŋrını nė kim yėti ķat kök içinde nė kim yėr içinde 
turur. 38/49b1=62:1 

arıġlık birle yād ķıl- tesbih etmek 

arıġlıķ birle yād ķılur Taŋrını ol kim kökler içinde ol kim yerler içinde 
turur. 38/65b1=64:29 

artuķ ķat- şirk koşmak 

kim kim artuķ ķatsa Taŋrıķa çın-oķ yalġan ķoştı uluġ yazuķnı. 
26/23b2=4:48 

boynaġu boynun sıġan esma-i hüsnada Kahhar 

ol erk bu kün ol Taŋrıķakim bir turur boynaġukarnıŋ boynın sıġan 
turur. 35/31b2=40:16 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2= 

ķatıġsız ķılıġlı   günahtan arınmış, muhlis 

senin ķıllarıŋ anlardın ķatıġsız ķılıġlılar. 30/25a1=15:40 

köni yolķa kirigli hidayete eren, doğru yola giren 
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ol bilgenrek ol köni yolķa kirigliler. 30/99b2=16:125 

köni yolķa könmiş  hidayete eren, doğru yola giren 

bolġay kim bu ögür bolġalar köni yolķa könmişlerdin. 29/13b3=9:18 

köŋül urġan tevekkül eden, mütevekkil 

tap turur maŋa Taŋrı, anıŋ üze köŋül urur, köŋül urġanlar. 
31/74b1=39:38 

taġda yatġan rahip 

ey anlar kim bittiler üküş bilgelerden, taġda yatġanlardın, yėryürler 
bođunnuŋ māllarını. 29/25a2=9:34 

Taŋrı fermānındın çıķġan  fasık 

Taŋrı fermānındın çıķġanlar. 38/30b3=59:19 

Taŋrıķa yanġan Allah'a yönelen, muhib 

nişān bar ķamug Taŋrıķa yanġan ķulķa. 33/33a3=34:9 

Taŋrı tuta and Allah'a and olsun ki! 

Taŋrı tuta and sorlur sizler andın kim yalġan yaratur sizler. 
30/56b3=16:56 

ulaşu yarlıķaġan  merhameti bol olan, esma-i hüsnada 
rahim, rahman, gafur 

erür Taŋrı atı birle ulaşu yarlıķaġan, üküş raĥmetlig. 26/66b1=15 

yarlıġdın çıķıġlı yoldan çıkan, fasık 

munu körkitür men sizke yarlıgdın çıķıġlarķa. 28/24a1=7:145 

yazuķ ķılġan günahkar 

boynaġuluķ ķıldıŋız, erdiŋiz yazuķ ķılġan bođun. 36/106a3=45:31 

yazuķ ķılıġlı günahkar 

üđürdi Taŋrı biziŋ üze neçeme bolsa-miz yazuķ ķılıġlılar. 
30/9b3=12:91 

yazuķ ört- (Allah'ın) günahları bağışlaması 

sen biziŋ erkligimiz sen örte bėrgil yazuķumıznı. 28/32a2=7:155 

yazuķ örtgen günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

Taŋrı yazuķ örtgen yarlıķaġan ol. 37/56b1=49:5 

yazuķ örtügli günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur  

yarlıķaġıl bizni sen, yazuķ örtüglilerde yėgreki sen. 28/32a3=7:155 

yazuķ tök- günahlardan arınmak 

aytıŋlar: yazuķlarımıznı töke bėrgil kiriŋ ķapuġķa yüknü. 
28/38b2=7:161 

yinçke körüglü laŧįf lütfu bol olan, esma-i hüsnada latif 

Taŋrı yinçke körklü laùįf turur. 36/13b3=42:19 
3.3. Fiil+Zarf-Fiil Eki+ Fiil 

yarlıķatu ķol- istiğfar etmek, (Allah'tan) bağışlanma dilemek 
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ol bilgenrek ol köni yolķa kirigliler. 30/99b2=16:125 

köni yolķa könmiş  hidayete eren, doğru yola giren 

bolġay kim bu ögür bolġalar köni yolķa könmişlerdin. 29/13b3=9:18 

köŋül urġan tevekkül eden, mütevekkil 

tap turur maŋa Taŋrı, anıŋ üze köŋül urur, köŋül urġanlar. 
31/74b1=39:38 

taġda yatġan rahip 

ey anlar kim bittiler üküş bilgelerden, taġda yatġanlardın, yėryürler 
bođunnuŋ māllarını. 29/25a2=9:34 

Taŋrı fermānındın çıķġan  fasık 

Taŋrı fermānındın çıķġanlar. 38/30b3=59:19 

Taŋrıķa yanġan Allah'a yönelen, muhib 

nişān bar ķamug Taŋrıķa yanġan ķulķa. 33/33a3=34:9 

Taŋrı tuta and Allah'a and olsun ki! 

Taŋrı tuta and sorlur sizler andın kim yalġan yaratur sizler. 
30/56b3=16:56 

ulaşu yarlıķaġan  merhameti bol olan, esma-i hüsnada 
rahim, rahman, gafur 

erür Taŋrı atı birle ulaşu yarlıķaġan, üküş raĥmetlig. 26/66b1=15 

yarlıġdın çıķıġlı yoldan çıkan, fasık 

munu körkitür men sizke yarlıgdın çıķıġlarķa. 28/24a1=7:145 

yazuķ ķılġan günahkar 

boynaġuluķ ķıldıŋız, erdiŋiz yazuķ ķılġan bođun. 36/106a3=45:31 

yazuķ ķılıġlı günahkar 

üđürdi Taŋrı biziŋ üze neçeme bolsa-miz yazuķ ķılıġlılar. 
30/9b3=12:91 

yazuķ ört- (Allah'ın) günahları bağışlaması 

sen biziŋ erkligimiz sen örte bėrgil yazuķumıznı. 28/32a2=7:155 

yazuķ örtgen günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

Taŋrı yazuķ örtgen yarlıķaġan ol. 37/56b1=49:5 

yazuķ örtügli günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur  

yarlıķaġıl bizni sen, yazuķ örtüglilerde yėgreki sen. 28/32a3=7:155 

yazuķ tök- günahlardan arınmak 

aytıŋlar: yazuķlarımıznı töke bėrgil kiriŋ ķapuġķa yüknü. 
28/38b2=7:161 

yinçke körüglü laŧįf lütfu bol olan, esma-i hüsnada latif 

Taŋrı yinçke körklü laùįf turur. 36/13b3=42:19 
3.3. Fiil+Zarf-Fiil Eki+ Fiil 

yarlıķatu ķol- istiğfar etmek, (Allah'tan) bağışlanma dilemek 

anlar ançada küç ėtseler özleriŋe, kelseler saŋa, yarlıķanı ķolsalar 
Taŋrıdın.26/36b3=4:64  

yarlıķatu tile- istiğfar etmek 

yarlıķatu tilegil olardın. 25/22b3=3:159 

 Yabancı İslami Terimler Üzerine Gramatik İnceleme 
1. İsim Kategorisi İçerisinde Yer Alan Yabancı Arapça ve Farsça 

Terimler 
1.1. Yapım Ekleriyle Oluşanlar 

Ǿaybsuz Her istediğini yapmaya gücü yeten, esma-i hüsnada 
Cebbar 

yoķ anda ađın Taŋrı meger ol erklig, ... miśl yoķ, Ǿaybsuz. 
38/32a1=59:23 

ħaberli  her şeyden haberi olan, esma-i hüsnada habir 

 ol Taŋrı erür bilgen ĥaberli. 26/13a3=4:35 

kāfirlıķ  küfe, kafirlik 

kim kim tansa anıŋ üze turur kāfirlıķı. 33/79b2=35:39 

peyġāmberlıķ peygamberlik, risalet 

yaǾķūp oġlanlarıķa bitig hem ĥikmet hem peyġāmberlıķ rūzį 
bėrdimiz. 36/96a2=45:16 

yad ķılġu Kur’ân-ı Kerim, zikr 

belgülüklerni, bitilmişlerni indürdümiz seniŋ tapa yād ķılġu. 
30/51b2=16:44 

1.2. İsim-Fiil Ekiyle Oluşanlar 

şükr aymaķ  hamdetme, şükretme 

tesbįĥ ayġıl iđiŋe şükr aymaķ birle. 37/80a3=50:39 
1.3. Yalın ve Türemiş İsimler  

ķıyamet ... yanį ķopmaķ  kıyamet 

hįç asıġ ķılmaz sizke yaġuķlarıŋız yime oġlanlarıŋız ķıyamet yaǾnį 
ķopmaķ küninde. 38/36a2=60:3 

resūl yaǾnį yalavaç peygamber 

sizdin tutmadılarTaŋrıda ađın, resūli yaǾnį yalavaçıda ađın. 
29/12a1=9:16 

1.4. Tamlama Şeklinde Oluşunlar 

İsrāfįl üni Kıyametin kopacağı saatte üflenecek olan borunun 
sesi, sur, korkunç ses 

anıŋ üçün ol bir ün/İsrāfįl üni ançada olar baķarlar. 34/20b2=37:19 

peyġāmber ėwi bođnı  peygamber ailesi, ehl-i beyt 

tileyür Taŋrrı kiterse sizdin Ǿaźābnı, ey peyġāmber ėwi bođnı, arıtsa 
sizlerni. 33/3a1=33:33 

2. Sıfat Kategorisi İçerisinde Yer Alan Arapça ve Farsça Dini 
Terimler 

2.1. Sıfat Tamlaması Şeklinde Oluşanlar 

āzād tişi imanlı hür kadın, mümine 
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alın āzād tişiler uraġutlardın. 26/1b1=4:24 

bėş namāz beş vakit namaz 

körklüg bāķįler yaǾnį bėş namāz eđgürek İđiŋ üskinde yanutın hem 
eđgeürek asıġdın.  31/30a3=19:76 

eđgü körklüg vaǾde  en güzel vaat, cennet 

ķamuġķa vaǾde ķıldı Taŋrı eđgü körklüg vaǾde. 26/64a1=4:95  

kėŋ raĥmetlig   geniş merhamet sahibi, esma-i hüsnada vasi 

erür Taŋrı kėŋ raĥmetlig ĥakįm. 26/89a1=4:130 

ķutluġ namāzlı  zekātlı  mübarek 

ķıldı mėni peyġāmber hem ķıldı mėni ķutluġ namāzlı zekātlı.  

müǿmine uraġut  iman eden kadın, mümine 

nikāh ķılmaķķa āzād müǿmine araġutlarnı. 26/4a2=4:25 

müǿmin eren   iman eden erkek, mümin 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

 müǿmin ħatun  iman eden kadın, mümine 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

müǿmin uraġut  iman eden erkek, mümin 

müǿminler, müǿmin uraġutlar amarıları amarınıŋ dōstları. 
29/50b3=9:71 

 raĥmetlig/ġ merhametli (Tanrı)  

üküş raĥmetlig Taŋrı. 31/17b3=19:45 

rūze tutġan eren oruçlu tutan erkek 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

rūze tutġan ... ķunçuy  oruç tutan kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, 
rūze tutġanlar, yüzi açuk ķunçuylar. 38/92a1=4:92 

rūze tutġan tişi  oruç tutan kadın 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

soŋ sarāy  ahiret 

terk bolġay kim ayġay soŋ ķalġanlar. 37/35b2=48:15 

şefįǾçi şefaat eden, şefaatçi 

azu tuttılar mu Taŋrıdın ađın şefįǾçi. 35/2a3=39:43 

ŧalāķ küni kavuşma, kıyamet (günü) 

ķođı ıđur ķurǾānnı fermānındın kimnüŋ üze tilese ķullarındın ķorķıtġu 
üçün ŧalāķ küninde. 35/31a2=40:15 

üküş raĥmetlig rahmeti bol olan, esma-i hüsnada 
rahman, rahim 

başladım Taŋrı atı birleulaşu yarlıķaġan üküş raĥmetlig. 30/18b1=15 
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alın āzād tişiler uraġutlardın. 26/1b1=4:24 

bėş namāz beş vakit namaz 

körklüg bāķįler yaǾnį bėş namāz eđgürek İđiŋ üskinde yanutın hem 
eđgeürek asıġdın.  31/30a3=19:76 

eđgü körklüg vaǾde  en güzel vaat, cennet 

ķamuġķa vaǾde ķıldı Taŋrı eđgü körklüg vaǾde. 26/64a1=4:95  

kėŋ raĥmetlig   geniş merhamet sahibi, esma-i hüsnada vasi 

erür Taŋrı kėŋ raĥmetlig ĥakįm. 26/89a1=4:130 

ķutluġ namāzlı  zekātlı  mübarek 

ķıldı mėni peyġāmber hem ķıldı mėni ķutluġ namāzlı zekātlı.  

müǿmine uraġut  iman eden kadın, mümine 

nikāh ķılmaķķa āzād müǿmine araġutlarnı. 26/4a2=4:25 

müǿmin eren   iman eden erkek, mümin 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

 müǿmin ħatun  iman eden kadın, mümine 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

müǿmin uraġut  iman eden erkek, mümin 

müǿminler, müǿmin uraġutlar amarıları amarınıŋ dōstları. 
29/50b3=9:71 

 raĥmetlig/ġ merhametli (Tanrı)  

üküş raĥmetlig Taŋrı. 31/17b3=19:45 

rūze tutġan eren oruçlu tutan erkek 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

rūze tutġan ... ķunçuy  oruç tutan kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, 
rūze tutġanlar, yüzi açuk ķunçuylar. 38/92a1=4:92 

rūze tutġan tişi  oruç tutan kadın 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

soŋ sarāy  ahiret 

terk bolġay kim ayġay soŋ ķalġanlar. 37/35b2=48:15 

şefįǾçi şefaat eden, şefaatçi 

azu tuttılar mu Taŋrıdın ađın şefįǾçi. 35/2a3=39:43 

ŧalāķ küni kavuşma, kıyamet (günü) 

ķođı ıđur ķurǾānnı fermānındın kimnüŋ üze tilese ķullarındın ķorķıtġu 
üçün ŧalāķ küninde. 35/31a2=40:15 

üküş raĥmetlig rahmeti bol olan, esma-i hüsnada 
rahman, rahim 

başladım Taŋrı atı birleulaşu yarlıķaġan üküş raĥmetlig. 30/18b1=15 

yād ķılġan eren Allah'ı zikreden erkek, zakir 

yād ķılġan erenler Taŋrını, üküş yād ķılġan tişiler. 33/5a1=33:35 

yād ķılġan tişi  Allah'ı zikreden kadın 

Taŋrını, üküş yād ķılġan tişiler. 33/5a1=33:35 
3. Fiil Kategorisi İçerisinde Sıfat-Fiil Eki Almış Yabancı Terimler 

Ǿamel ķıl- (dinin buyruklarını tastamam) yerine getirmek 

peridin ol kim Ǿamel ķılur anıŋ utrusında İđi yarlıġı birle 

ġalebe ķılġan  üstün gelen, esma-i hüsnada kahhar 

yoķ ađın Taŋrı meger bir Taŋrı ġalebe ķılġan. 34/70b2=38:65 

ĥarām ķılınmış  haram edilmiş şey, yasak 

aydı Taŋrı: ĥarām ķılınmış erür olar üze. 27/37a2=5:26 

ĥaŧā ķılıġlı  günah işleyen, günahkar 

bütünlükin bu ķāfįr taķı Hāmān, ol ikiŋ süleri erdiler ħaùā ķılıġlılar. 
32/7a1=28:8 

işāret ķıl(ı)n-  vahyedilmek 

ançada işāret ķıldımız seniŋ anaŋķa ol kim işāret ķılnur.  
29/42b3=9:60 

müǿmin yaǾnį bitigli iman eden, mümin 

bütünlükin anıŋ içinde belgü müǿminler yaǾnį bitiglilerke. 
32/45a3=29:44 

rūzį bėrgen rızk veren, rızıklandıran, esma-i hüsnada razık 
ve rahim 

Taŋrı atı birle rūzį bėrgen yarlıķaġan.37/83a1=19:44 

secde ķılıġlı secde eden, sacid 

kemşildiler cādūlar secde ķılıġlılar. 31/55b2=20:70 

tesbįĥ aytıġlı Allah'ı tesbih eden kimse, müsebbih 

biz musaħħar ķıldımız taġlarnı anıŋ birle tesbįĥ ķılurlar kėçe hem kün 
tuġmuş vaķtta. 34/52b1=40:7 

tevbe ķabūl ėtken affedici, tövbeyi kabul eden, esmai 
hüsnada tevvab 

tevbe ķabūl ėtken ulaşu yarlıķaġan ol. 26/37a2=4:64 

tevbe ķılġan ... ķunçuy tövbe eden (müslüman) kadın 

tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar hem 
ķızlar. 38/92a1=66:5 

Türkçe İslami Terimler Üzerine Ad bilimsel İnceleme 

1. “Tanrı” kavramı ilgili terimler  

1.1. “Yaratıcı “kavramıyla ilgili terimler 

arıġ ay- tesbih etmek 

arıġ ayur aŋar ol kim kökler içinde azu yer içinde. 38/32b2=59:24 

arıġ yād ķıl-  tesbih etmek 
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arıġ yād ķılur Taŋrını nė kim yėti ķat kök içinde nė kim yėr içinde 
turur. 38/49b1=62:1 

arıġlık birle yād ķıl- tesbih etmek 

arıġlıķ birle yād ķılur Taŋrını ol kim kökler içinde ol kim yerler içinde 
turur. 38/65b1=64:29 

arıġla-  tesbih etmek 

uluġ tutuŋ anı hem aġırlaŋ anı yime arıġlaŋlar anı erte taķı kėçe. 
37/31b1=48:9 

arıġlıķ  münezzeh, sübhan 

ayurlar teŋrike ķızlar, anıŋ arıġlıķı olarķa ol ne kim küser erse sizler. 
30/57a2=16:57 

baħşįşlıġ rahmet eden 

uluġ baħşįşlıġ. 34/46b1=38 

Bār/Bār ħudāyā (Far.) Tanrı 

Ey Bār ħudāyā... 28/81a3=8:32 

bir Taŋrı tek Allah 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

iđi  Tanrı, Rabb 

anıŋ bilmeki iđim üskinde ol. 28/56a3=7:187 

igitgen  İlah, Rab 

barġıl sen, sėni igitgen, toķuşuŋlar ikegü, biz munda olduruġlılar-miz.  
27/36b1=5:24 

ögdi hamd 

ögdi Teŋrike yoķ kim üküşrekleri bilmesler. 30/69a3=16:75 

örtgen  bağışlayıcı, affedici, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrıka örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

raĥmetlig/ġ merhametli (Tanrı) 

üküş raĥmetlig Taŋrı. 31/17b3=19:45 

şefįǾçi şefaat eden, şefaatçi 

azu tuttılar mu Taŋrıdın ađın şefįǾçi. 35/2a3=39:43 

Taŋrı/Teŋri  Tanrı, Allah 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

ŧapmaķķa tapılacak olan, ilah 

Taŋrı yoķ tapmaķķa meger ol Taŋrı üze köŋül evveli men. 
36/70b3=64:13 

tapunġu ilah, Tanrı 

yer içinde hem ķođar sėni hem tapunġularıŋıznı. 28/11b1=7:127 

tapmaķķa Taŋrı ilah, Tanrı 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 
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arıġ yād ķılur Taŋrını nė kim yėti ķat kök içinde nė kim yėr içinde 
turur. 38/49b1=62:1 

arıġlık birle yād ķıl- tesbih etmek 

arıġlıķ birle yād ķılur Taŋrını ol kim kökler içinde ol kim yerler içinde 
turur. 38/65b1=64:29 

arıġla-  tesbih etmek 

uluġ tutuŋ anı hem aġırlaŋ anı yime arıġlaŋlar anı erte taķı kėçe. 
37/31b1=48:9 

arıġlıķ  münezzeh, sübhan 

ayurlar teŋrike ķızlar, anıŋ arıġlıķı olarķa ol ne kim küser erse sizler. 
30/57a2=16:57 

baħşįşlıġ rahmet eden 

uluġ baħşįşlıġ. 34/46b1=38 

Bār/Bār ħudāyā (Far.) Tanrı 

Ey Bār ħudāyā... 28/81a3=8:32 

bir Taŋrı tek Allah 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

iđi  Tanrı, Rabb 

anıŋ bilmeki iđim üskinde ol. 28/56a3=7:187 

igitgen  İlah, Rab 

barġıl sen, sėni igitgen, toķuşuŋlar ikegü, biz munda olduruġlılar-miz.  
27/36b1=5:24 

ögdi hamd 

ögdi Teŋrike yoķ kim üküşrekleri bilmesler. 30/69a3=16:75 

örtgen  bağışlayıcı, affedici, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrıka örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

raĥmetlig/ġ merhametli (Tanrı) 

üküş raĥmetlig Taŋrı. 31/17b3=19:45 

şefįǾçi şefaat eden, şefaatçi 

azu tuttılar mu Taŋrıdın ađın şefįǾçi. 35/2a3=39:43 

Taŋrı/Teŋri  Tanrı, Allah 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

ŧapmaķķa tapılacak olan, ilah 

Taŋrı yoķ tapmaķķa meger ol Taŋrı üze köŋül evveli men. 
36/70b3=64:13 

tapunġu ilah, Tanrı 

yer içinde hem ķođar sėni hem tapunġularıŋıznı. 28/11b1=7:127 

tapmaķķa Taŋrı ilah, Tanrı 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

tapunguluķ iđi  tapılacak, ilah 

yoķ tapunġuluķ iđi meger ol. 28/35b1=7:158 

tapunguluķ iđi  tapılacak, ilah 

yoķ tapunġuluķ iđi meger ol. 28/35b1=7:158 

törütgen yaratan, yaratıcı, rab 

şükr ol Taŋrıķa kökler törütgen hem yerlerni. 33/63b1=35:1 

törütmek yaratılış, yaratma 

arturur törütmek içre nė kim tilese. 33/64a2=33:1 

törütteçi yoktan var eden, yaratıcı 

men törütteçi men bir yaŋluk ādeminį ķuruġ balçıķdın, kök tınçımış 
livādın. 30/21b1=15:28 

törütüglü yaratan, yaratıcı 

yā Taŋrı, ey kökler törütügli hem hem yer törütügli. 35/4a2=39:46 

yaratıġ yaratılış, halk etmek 

ol kimerse kim uzun Ǿömr bėrür-miz aŋa, ķođı ewrer-miz anı yaratıġ 
içinde. 34/17a3=36:68 

1.2. “Esma-i Hüsna” ile ilgili terimler 

açġan  En doğru hüküm veren, esma-i hüsnada Fettah 

ol açġan bitgen. 33/46a1=34:26 

arıġ (3)  münezzeh Allah, esma-i hüsnada süphan 

Ol arıġ Taŋrı musaħħar ķıldı munı. 36/41b1=43:13 

artuķluķ bėrmek iđisi  lütuf sahibi (Allah), esma-i hüsnada 
latif 

Taŋrı uluġ artuķluķ bėrmek idisi ol. 28/79b3=8:29 

Ǿaybsuz her istediğini yapmaya gücü yeten, esma-i hüsnada 
Cebbar 

yoķ anda ađın Taŋrı meger ol erklig, ... miśl yoķ, Ǿaybsuz. 
38/32a1=59:23 

boynaġu boynun sıġan esma-i hüsnada Kahhar 

ol erk bu kün ol Taŋrıķakim bir turur boynaġukarnıŋ boynın sıġan 
turur. 35/31b2=40:16 

eşitgen  duyan, işiten, esma-i hüsnada semi 

ol Taŋrı eşitgen bilgen ol. 25/2b3=3:121 

ġalebe ķılġan  üstün gelen, esma-i hüsnada kahhar 

yoķ ađın Taŋrı meger bir Taŋrı ġalebe ķılġan. 34/70b2=38:65 

ħaberli  her şeyden haberi olan, esma-i hüsnada habir 

 ol Taŋrı erür bilgen ĥaberli. 26/13a3=4:35 

keçürgen / örtgen  bağışlayıcı, affeden, esma-i hüsnada afuvv 

erür Taŋrı keçürgen örtgen ulaştı yarlıķaġan. 26/66b1=4:43 
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kėŋ işlig  rahmeti bol olan, geniş ihsan sahibi, esma-i hüsnada 
vasi 

Taŋrı kėŋ işlig bigen ol. 27/59b2=5:54 

kėŋ raĥmetlig   geniş merhamet sahibi, esma-i hüsnada vasi 

erür Taŋrı kėŋ raĥmetlig ĥakįm. 26/89a1=4:130 

köni işlig  hüküm ve hikmet sahibi, esma-i hüsnada hakim 

Taŋrı bigen turur köni işlig. 37/59a2=49:8 

küsüş  esma-i hüsnada aziz 

ol Taŋrı küsüş bütün işlig turur. 28/69a2=8:10 

rūzį bėrgen rızk veren, rızıklandıran, esma-i hüsnada razık ve 
rahim 

Taŋrı atı birle rūzį bėrgen yarlıķaġan.37/83a1=19:44 

saķışlaġan  hesap görücü (Allah), esma-i hüsnada hasib 

tap Taŋrı saķışlaġan. 33/8b3=33:39 

uġan her şeye gücü yeten, muktedir, esma-i hüsnada kadir 

ol Taŋrı ķamuġ neŋ üze uġan ol. 27/31a3=5:17 

uķġan haberdar olan, esma-i hüsnada habir 

ķturdı maŋa anı bilgen uķġan. 38/90b1=66:3 

ulaşu yarlıķaġan  merhameti bol olan, esma-i hüsnada rahim, 
rahman, gafur 

erür Taŋrı atı birle ulaşu yarlıķaġan, üküş raĥmetlig. 26/66b1=15 

uluġ baħşįşlıġ  esma-i hüsnada rahman 

başladım Taŋrı atı birle uluġ baħşįşlıġ ulaşu yarlıķaġan. 34/46b1=38 

üküş bėrgen çok bağışta bulunan, esma-i hüsnada vehhab 

bergil maŋa mülkni, kerekmez kim kimerseke mėndi kiđin, sen sen 
üküş bėrgen. 34/61a3=38:35 

üküş örtgen çok bağışlayan, affedici, esma-i hüsnada gaffar 

kökler iđisi hem yerler idisi hem ol iki ara Ǿazįz üküş örtgen. 
34/71a1=38:66 

yarlıķaġlı(1) merhamet eden, esma-i hüsnada rahim 

örtgen yarlıķaġlı. 28/30a2=7:153 

yarlıķaġlı(2) çokça bağışlayan, esma-i hüsnada vahhab 

azu olar üskinde mü iđiŋiŋ ħazineleri Ǿazįz yarlıķaġlı. 34/49b1=38:9 

yarlıķaġlı(3) bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

bitig indürmek Taŋrıdın Ǿazįz bilgen yazuķ yarlıķaġlı.35/23a1=40:3 

yarlıķaġan(1) merhametli, esma-i hüsnada rahim 

yarlıķaġay Taŋrı sizni, ol yarlıķaġanlarda yarlıķaġanraķı ol. 
30/10a2=12:92 

yarlıķaġan(2) bağışlayıcı, esma-i hüsnada gafur 
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kėŋ işlig  rahmeti bol olan, geniş ihsan sahibi, esma-i hüsnada 
vasi 

Taŋrı kėŋ işlig bigen ol. 27/59b2=5:54 

kėŋ raĥmetlig   geniş merhamet sahibi, esma-i hüsnada vasi 

erür Taŋrı kėŋ raĥmetlig ĥakįm. 26/89a1=4:130 

köni işlig  hüküm ve hikmet sahibi, esma-i hüsnada hakim 

Taŋrı bigen turur köni işlig. 37/59a2=49:8 

küsüş  esma-i hüsnada aziz 

ol Taŋrı küsüş bütün işlig turur. 28/69a2=8:10 

rūzį bėrgen rızk veren, rızıklandıran, esma-i hüsnada razık ve 
rahim 

Taŋrı atı birle rūzį bėrgen yarlıķaġan.37/83a1=19:44 

saķışlaġan  hesap görücü (Allah), esma-i hüsnada hasib 

tap Taŋrı saķışlaġan. 33/8b3=33:39 

uġan her şeye gücü yeten, muktedir, esma-i hüsnada kadir 

ol Taŋrı ķamuġ neŋ üze uġan ol. 27/31a3=5:17 

uķġan haberdar olan, esma-i hüsnada habir 

ķturdı maŋa anı bilgen uķġan. 38/90b1=66:3 

ulaşu yarlıķaġan  merhameti bol olan, esma-i hüsnada rahim, 
rahman, gafur 

erür Taŋrı atı birle ulaşu yarlıķaġan, üküş raĥmetlig. 26/66b1=15 

uluġ baħşįşlıġ  esma-i hüsnada rahman 

başladım Taŋrı atı birle uluġ baħşįşlıġ ulaşu yarlıķaġan. 34/46b1=38 

üküş bėrgen çok bağışta bulunan, esma-i hüsnada vehhab 

bergil maŋa mülkni, kerekmez kim kimerseke mėndi kiđin, sen sen 
üküş bėrgen. 34/61a3=38:35 

üküş örtgen çok bağışlayan, affedici, esma-i hüsnada gaffar 

kökler iđisi hem yerler idisi hem ol iki ara Ǿazįz üküş örtgen. 
34/71a1=38:66 

yarlıķaġlı(1) merhamet eden, esma-i hüsnada rahim 

örtgen yarlıķaġlı. 28/30a2=7:153 

yarlıķaġlı(2) çokça bağışlayan, esma-i hüsnada vahhab 

azu olar üskinde mü iđiŋiŋ ħazineleri Ǿazįz yarlıķaġlı. 34/49b1=38:9 

yarlıķaġlı(3) bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

bitig indürmek Taŋrıdın Ǿazįz bilgen yazuķ yarlıķaġlı.35/23a1=40:3 

yarlıķaġan(1) merhametli, esma-i hüsnada rahim 

yarlıķaġay Taŋrı sizni, ol yarlıķaġanlarda yarlıķaġanraķı ol. 
30/10a2=12:92 

yarlıķaġan(2) bağışlayıcı, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrı örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3: 129 

yazuķ örtgen günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

Taŋrı yazuķ örtgen yarlıķaġan ol. 37/56b1=49: 5 

yazuķ örtügli günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur  

yarlıķaġıl bizni sen, yazuķ örtüglilerde yėgreki sen. 28/32a3=7: 155 

yinçke körüglü laùįf lütfu bol olan, esma-i hüsnada latif 

Taŋrı yinçke körklü laùįf turur. 36/13b3=42: 19 

yüksek yüce, ulu, esma-i hüsnada aliyy 

ol taŋrı erür yüksek uluġ. 26/12b1=4:35 

2.  “Hz. Muhammed” ve “peygamberlik” kavramıyla ilgili 
terimler 

ıđılmış  peygamber, nebi, elçi 

aydı: ne ol işinŋiz ey ıđılmışlar. 30/27b2=15:57 

ķorķu/ıġġuçı  uyarıcı, peygamber, nebi 

ķorķutġuçılar cezā küniŋizke ķarışġu bu. 35/19a2=39:71 

ķorķutuġlı  korkutucu, uyarıcı 

ķaçan ĥükm ķılındı erdw yandılar bođunlarıŋa ķorķutuġlılar. 
31/83b1=46:29 

ķorķuttaçı  uyarıcı, peygamber 

her-āyine men ķorķuttaçı men belgülüg.30/31b1=15:89 

peyġāmber ėwi bođnı peygamber ailesi, ehl-i beyt 

tileyür Taŋrrı kiterse sizdin Ǿaźābnı, ey peyġāmber ėwi bođnı, arıtsa 
sizlerni. 33/3a1=33:33 

peyġāmberlıķ peygamberlik, risalet 

yaǾķūp oġlanlarıķa bitig hem ĥikmet hem peyġāmberlıķ rūzį 
bėrdimiz. 36/96a2=45:16 

resūl yaǾnį yalavaç peygamber 

sizdin tutmadılarTaŋrıda ađın, resūli yaǾnį yalavaçıda ađın. 
29/12a1=9:16 

sawçı peygamber, elçi, sözcü  

kirtgünüŋler Taŋrıķa, yalvaçıŋa, anasındın tuġa bitig bilmegli 
sawçıķa. 28/35b3=7:158 

yalavaç/yalawaç (1) nebi, peygamber 

vaǾde kıldı Taŋrı rāst aydı yalavaçlar. 34/12a3=36:52 

yarlıġ peygamberlik (verilmesi), risalet 

ey Mūsā, men üđürdüm sėni bođun üze meniŋ yarlıġlarım birle, sözüm 
birle. 28/23a1=7:144 

3. “İman” kavramıyla ilgili terimler 

ađaķın turġan eren Allah'a itaat eden erkek  
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kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın turġan tişi Allah'a itaat eden kadın 

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

āzād tişi imanlı hür kadın, mümine 

alın āzād tişiler uraġutlardın. 26/1b1=4:24 

bit-(2)  İman 

ey anlar kim bittiler, yėmeŋler ribānı.25/4b3=3:130 

bitgen  iman eden, mü'min 

bėrgenler zekātnı hem bitgenler. 27/6a1=4:162 

bitgen ķunçuy iman eden kadın, mü'mine 

eger ŧalāķ ķılsa sizni tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin boyun 
suġanlar, bitgen ķunçuylar. 38/91b3=66:5 

bitigli inanan, iman eden, mü'min 

ayġaylar: kendü ermez erdiŋizler bitigliler. 34/23a2=37:29 

bitmek  iman 

arturur olarķa bitmek. 28/65a3=8:2 

boyun bėrmiş ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

boyun bėrmiş ķunçuylar... 33/3b2=33:35  

boyun suġan ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

38/91b3=9:79 

büt- inanmak, iman etmek 

andaġ ermez kim anlar bütmezler āħiretķa. 33/32a3=34:8 

bütügli  inanan, iman eden 

nėni kim keldürse sen onu bizke nişāndın ... ermez miz saŋa bütügliler. 
28/14b3=7:132 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2=15:2 

ķatıġsız ķılıġlı   günahtan arınmış, muhlis 

senin ķıllarıŋ anlardın ķatıġsız ķılıġlılar. 30/25a1=15:40 

kirtgüngen  iman eden 

eger iki ögür kirtgüngenlerdin öldürüşseler yaraşturuŋlar. 
37/59a3=49:9 

kirtgünmek  iman 

Taŋrı sewdürdi sizke kirtgünmeki taķı bezedi anı köŋlüŋiz içinde. 
37/58b1=49:7 

kirtgünmis  inanmış, iman etmiş kimse, mümin 

ķamuġları anlarķa kitgünmiş tururlar. 33/56a1=34:41 
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kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın turġan tişi Allah'a itaat eden kadın 

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

āzād tişi imanlı hür kadın, mümine 

alın āzād tişiler uraġutlardın. 26/1b1=4:24 

bit-(2)  İman 

ey anlar kim bittiler, yėmeŋler ribānı.25/4b3=3:130 

bitgen  iman eden, mü'min 

bėrgenler zekātnı hem bitgenler. 27/6a1=4:162 

bitgen ķunçuy iman eden kadın, mü'mine 

eger ŧalāķ ķılsa sizni tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin boyun 
suġanlar, bitgen ķunçuylar. 38/91b3=66:5 

bitigli inanan, iman eden, mü'min 

ayġaylar: kendü ermez erdiŋizler bitigliler. 34/23a2=37:29 

bitmek  iman 

arturur olarķa bitmek. 28/65a3=8:2 

boyun bėrmiş ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

boyun bėrmiş ķunçuylar... 33/3b2=33:35  

boyun suġan ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

38/91b3=9:79 

büt- inanmak, iman etmek 

andaġ ermez kim anlar bütmezler āħiretķa. 33/32a3=34:8 

bütügli  inanan, iman eden 

nėni kim keldürse sen onu bizke nişāndın ... ermez miz saŋa bütügliler. 
28/14b3=7:132 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2=15:2 

ķatıġsız ķılıġlı   günahtan arınmış, muhlis 

senin ķıllarıŋ anlardın ķatıġsız ķılıġlılar. 30/25a1=15:40 

kirtgüngen  iman eden 

eger iki ögür kirtgüngenlerdin öldürüşseler yaraşturuŋlar. 
37/59a3=49:9 

kirtgünmek  iman 

Taŋrı sewdürdi sizke kirtgünmeki taķı bezedi anı köŋlüŋiz içinde. 
37/58b1=49:7 

kirtgünmis  inanmış, iman etmiş kimse, mümin 

ķamuġları anlarķa kitgünmiş tururlar. 33/56a1=34:41 

kirtgünmiş eren  mümin erkek 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

 kirtgünmiş ķunçuy  mümin kadın 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

könügli  doğru yola giren, hidayete eren 

kimni kim köndürse Taŋrı ol könügli taķı kimni kim ķışursa bu ögür 
ķamuġ ziyānlıġlar. 28/51b2=7:178 

köni yol  doğru yol, hidayet 

bu, belgürtmek bođunķa hem köni yol hem pend saķnuķlarķa. 
25/8b3=3:138 

köni yolķa kirigli hidayete eren, doğru yola giren 

ol bilgenrek ol köni yolķa kirigliler. 30/99b2=16:125 

köni yolķa könmiş  hidayete eren, doğru yola giren 

bolġay kim bu ögür bolġalar köni yolķa könmişlerdin. 29/13b3=9:18 

köŋül urġan tevekkül eden, mütevekkil 

tap turur maŋa Taŋrı, anıŋ üze köŋül urur, köŋül urġanlar. 
31/74b1=39:38 

müǿmine uraġut  iman eden kadın, mümine 

nikāh ķılmaķķa āzād müǿmine araġutlarnı. 26/4a2=4:25 

müǿmin eren   iman eden erkek, mümin 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

 müǿmin ħatun  iman eden kadın, mümine 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

müǿmin uraġut  iman eden erkek, mümin 

müǿminler, müǿmin uraġutlar amarıları amarınıŋ dōstları. 
29/50b3=9:71 

müǿmin yaǾnį bitigli iman eden, mümin 

bütünlükin anıŋ içinde belgü müǿminler yaǾnį bitiglilerke. 
32/45a3=29:44 

rūze tutġan eren oruçlu tutan erkek 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

rūze tutġan ... ķunçuy  oruç tutan kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, 
rūze tutġanlar, yüzi açuk ķunçuylar. 38/92a1=4:92 

rūze tutġan tişi  oruç tutan kadın 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

Taŋrıķa yanġan Allah'a yönelen, muhib 

nişān bar ķamug Taŋrıķa yanġan ķulķa. 33/33a3=34:9 
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tapġan  tapan, kulluk eden, abid 

men tapġanlarnıŋ evveli men. 36/72b2=43:81 

tapmış ķunçuy inançlı kadın, mümine 

ey peyġāmber, ķaçan kelseler saŋa tapmış ķunçuylar beyǾet ķılsalar 
seniŋ birle ortaķ ķatmaķları üze. 38/37a3=64:13 

4. “Küfr” kavramıyla ilgili terimler 

artuķ ķat- şirk koşmak 

kim kim artuķ ķatsa Taŋrıķa çın-oķ yalġan ķoştı uluġ yazuķnı. 
26/23b2=4:48 

az- azmak, doğru yoldan çıkmak 

çın oķ azdı, azmaķ ıraķ. 26/80a1=4:116 

iki yüzlüg  münafık 

müjde bėrgil iki yüzlüglege anlarķa ķın açıtıġlı. 35/28b3=4:138 

kāfirlıķ  küfe, kafirlik 

kim kim tansa anıŋ üze turur kāfirlıķı. 33/79b2=35:39 

Taŋrını barlama Tanrıyı inkar etme, küfre girme 

yigrentürdi silerke Taŋrını barlamamaķnı taķı yarlıġdın çıķmaķnı. 
37/58b2=49:7 

Taŋrı fermānındın çıķġan  fasık 

Taŋrı fermānındın çıķġanlar. 38/30b3=59:19 

tanıġlı  kafir, iman etmeyen, inkar eden 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

tanmaķ  küfr, inkar etme 

tanmaķları birle, aymaķları birle Meryem üze yoķ söz uluġ. 
27/2a1=4:156 

tanmaķlıķ küfr, inkar etme 

kim kim açılsa tanmaķlıķ birle köküz anlarnıŋ üze ol öwke Taŋrıdın. 
30/89a1=16:106 

5. “İbadet” Kavramıyla İlgili terimler 

5.1. ”kulluk”  ile ilgili genel terimler 

Ǿamel ķıl- (dinin buyruklarını tastamam) yerine getirmek 

peridin ol kim Ǿamel ķılur anıŋ utrusında İđi yarlıġı birle 

bit-(1)  ibadet  

ıđtımız tegme ögür içinde bir yalavaç kim bitiŋler Taŋrıķa. 
30/46b3=16:36 

buyrulmış  farz 

bėriŋ olarķa terlerini, buyrulmuş. 26/3a3=4:24 

eđgülük  iyi amel, salih amel 

ķıldılar eđgülükler. 26/82b1=4:122 
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tapġan  tapan, kulluk eden, abid 

men tapġanlarnıŋ evveli men. 36/72b2=43:81 

tapmış ķunçuy inançlı kadın, mümine 

ey peyġāmber, ķaçan kelseler saŋa tapmış ķunçuylar beyǾet ķılsalar 
seniŋ birle ortaķ ķatmaķları üze. 38/37a3=64:13 

4. “Küfr” kavramıyla ilgili terimler 

artuķ ķat- şirk koşmak 

kim kim artuķ ķatsa Taŋrıķa çın-oķ yalġan ķoştı uluġ yazuķnı. 
26/23b2=4:48 

az- azmak, doğru yoldan çıkmak 

çın oķ azdı, azmaķ ıraķ. 26/80a1=4:116 

iki yüzlüg  münafık 

müjde bėrgil iki yüzlüglege anlarķa ķın açıtıġlı. 35/28b3=4:138 

kāfirlıķ  küfe, kafirlik 

kim kim tansa anıŋ üze turur kāfirlıķı. 33/79b2=35:39 

Taŋrını barlama Tanrıyı inkar etme, küfre girme 

yigrentürdi silerke Taŋrını barlamamaķnı taķı yarlıġdın çıķmaķnı. 
37/58b2=49:7 

Taŋrı fermānındın çıķġan  fasık 

Taŋrı fermānındın çıķġanlar. 38/30b3=59:19 

tanıġlı  kafir, iman etmeyen, inkar eden 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

tanmaķ  küfr, inkar etme 

tanmaķları birle, aymaķları birle Meryem üze yoķ söz uluġ. 
27/2a1=4:156 

tanmaķlıķ küfr, inkar etme 

kim kim açılsa tanmaķlıķ birle köküz anlarnıŋ üze ol öwke Taŋrıdın. 
30/89a1=16:106 

5. “İbadet” Kavramıyla İlgili terimler 

5.1. ”kulluk”  ile ilgili genel terimler 

Ǿamel ķıl- (dinin buyruklarını tastamam) yerine getirmek 

peridin ol kim Ǿamel ķılur anıŋ utrusında İđi yarlıġı birle 

bit-(1)  ibadet  

ıđtımız tegme ögür içinde bir yalavaç kim bitiŋler Taŋrıķa. 
30/46b3=16:36 

buyrulmış  farz 

bėriŋ olarķa terlerini, buyrulmuş. 26/3a3=4:24 

eđgülük  iyi amel, salih amel 

ķıldılar eđgülükler. 26/82b1=4:122 

iş  amel, iş 

oŋarsın sizke işleriŋizni hem örtsün siziŋ yazuķlarıŋıznı. 
33/26a1=33:71 

körklüg ķılıġlı  iyi amelli, ameli iyi olan kimse, muhsin 

ol ikiniŋ Ǿayāllarındın körklüg ķılıġlı, žulm ķılıġlı öziŋe belgülüg. 
34/33a1=37:113 

ķul  kul, abd 

ündeyürler Taŋrıda ađındın, ķullar mu erür sizler teg. 28/60a4=7:194 

ķulluķ  kulluk, ibadet 

kim kim Ǿārlansa anıŋ ķulluķındın hem boynaġuluķ ķılsa. 
27/12b1=4:172 

saķınmaķ takva 

dād ķılıŋlar ol yaķınraķ saķınmaķķa. 27/24a3=5:8 

saķnuķ  takva sahibi, muttaki 

uştmaĥ, anıŋ ėni köklerçe, yerlerçe anutuldı saķnuķlarķa. 
25/6a1=3:133 

saķnuķluķ takva, muttakilik 

arıttı Taŋrı köŋüllerini saķnuķluķķa. 37/55b1=49:3 

sunmaķlıķ kulluk etme, ibadet 

ol kim ol iki ara turur, tapġıl aŋar, sergil aŋar sunmaķlıķķa. 
31/26a1=19:65 

şükr aymaķ  hamdetme, şükretme 

tesbįĥ ayġıl iđiŋe şükr aymaķ birle. 37/80a3=50:39 

tanġan  inkar eden, küfre giren, kafir 

ol Taŋrı köndürmez anı kim ol yalġançı tanġan turur. 34/78b2=39:3 

tapuġ ibadet 

anlar kim iđiŋ üskinde uluġsıġlıķ ķılmazlar anın tapuġdın. 
28/63b3=7:206 

tapunġan ... ķunçuy ibadet eden kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... namāz ķılġanlar, tevbe 
ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar. 
38/92a1=66:5 

5.2.”Namaz” Kavramıyla İlgili Terimler 

ađaķın ķıl- namazı tam erkanı ile yerine getirmek 

anlar kim yapşurlar bitigke, ađaķın ķılurlar namāznı. 28/45b1= 7:170 

ađaķın ķılıġlı namaz kılan (kişi) 

ađaķın ķılıġlılar namāznı, bėrgenler zekātnı. 27/5b3=4:162 

ađaķın turġan namaz kılan (kişi) 

kim ol ađaķın turġan tün vaķtlerinde secde ķılıġlı. 34/84a3=39:9 

ađaķın tut- (namazda) kıyam etmek, ayakta durmak 
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Tevbe bėrdi Taŋrı sizlerke ađaķın tutuŋlar namāznı. 38/9a3=58:13 

bėş namāz beş vakit namaz 

körklüg bāķįler yaǾnį bėş namāz eđgürek İđiŋ üskinde yanutın hem 
eđgeürek asıġdın.  31/30a3=19:76 

ötel- (namaz) eda edilmek 

ķaçan ötelse namāz, saçıŋ yer içinde, tileŋ Allāhınıŋ fażlındın. 
38/55a3=62:10 

secde ķılıġlı secde eden, sacid 

kemşildiler cādūlar secde ķılıġlılar. 31/55b2=20:70 

yükünügli secde eden, sacid 

tüşüŋler aŋar yüknügliler. 30/22a2=15:29  

5.3.”günah” ve  ”tövbe” kavramıyla ilgili terimler 

arıt- günahlardan arıtmak 

arıturlar özlerini kendü Taŋrı arıtur kimni kim tilese. 26/24a1=4:49 

ĥarām ķılınmış  haram edilmiş şey, yasak 

aydı Taŋrı: ĥarām ķılınmış erür olar üze. 27/37a2=5:26 

ĥaùā ķılıġlı günah işleyen, günahkar 

bütünlükin bu ķāfįr taķı Hāmān, ol ikiŋ süleri erdiler ħaùā ķılıġlılar. 
32/7a1=28:8 

keçürmek  (günahları) affetmek, bağışlamak  

 tutġıl geçürmekni, fermānlaġıl eđgülükin. 28/60b2=7:199 

örtmek affetme, bağışlama 

bütünlükin örtmek Taŋrıdın hem yarlıķamaķlıķ. 25/21b3=3:157 

öz nefs, can 

ol kim kömdüŋüz özleriŋizke, tatıŋlar anıŋ yanutın kim kömdüŋüz. 
29/26b2=9:35 

ten tileki şehvet, nefsin kötü arzuları 

uđmaŋ ten tilekine. 26/92a1=4:135 

yarlıķat- günahları bağışlatmak 

eger yıġılsalar küfrdin yarlıķatur olar anlarnı. 28/85a2=8:38 

yarlıķatu ķol- istiğfar etmek, (Allah'tan) bağışlanma dilemek 

anlar ançada küç ėtseler özleriŋe, kelseler saŋa, yarlıķanı ķolsalar 
Taŋrıdın.26/36b3=4:64  

yarlıķatu tile- istiğfar etmek 

yarlıķatu tilegil olardın. 25/22b3=3:159 

yan- tövbe etmek 

emdi kim yansa taķı bitse ķılsa eđgülük bolġay kim kim bolsa 
ķurtulmuşlardın. 32/42a2=28:67 

yanmaķ tövbe, istiğfar 
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Tevbe bėrdi Taŋrı sizlerke ađaķın tutuŋlar namāznı. 38/9a3=58:13 

bėş namāz beş vakit namaz 

körklüg bāķįler yaǾnį bėş namāz eđgürek İđiŋ üskinde yanutın hem 
eđgeürek asıġdın.  31/30a3=19:76 

ötel- (namaz) eda edilmek 

ķaçan ötelse namāz, saçıŋ yer içinde, tileŋ Allāhınıŋ fażlındın. 
38/55a3=62:10 

secde ķılıġlı secde eden, sacid 

kemşildiler cādūlar secde ķılıġlılar. 31/55b2=20:70 

yükünügli secde eden, sacid 

tüşüŋler aŋar yüknügliler. 30/22a2=15:29  

5.3.”günah” ve  ”tövbe” kavramıyla ilgili terimler 

arıt- günahlardan arıtmak 

arıturlar özlerini kendü Taŋrı arıtur kimni kim tilese. 26/24a1=4:49 

ĥarām ķılınmış  haram edilmiş şey, yasak 

aydı Taŋrı: ĥarām ķılınmış erür olar üze. 27/37a2=5:26 

ĥaùā ķılıġlı günah işleyen, günahkar 

bütünlükin bu ķāfįr taķı Hāmān, ol ikiŋ süleri erdiler ħaùā ķılıġlılar. 
32/7a1=28:8 

keçürmek  (günahları) affetmek, bağışlamak  

 tutġıl geçürmekni, fermānlaġıl eđgülükin. 28/60b2=7:199 

örtmek affetme, bağışlama 

bütünlükin örtmek Taŋrıdın hem yarlıķamaķlıķ. 25/21b3=3:157 

öz nefs, can 

ol kim kömdüŋüz özleriŋizke, tatıŋlar anıŋ yanutın kim kömdüŋüz. 
29/26b2=9:35 

ten tileki şehvet, nefsin kötü arzuları 

uđmaŋ ten tilekine. 26/92a1=4:135 

yarlıķat- günahları bağışlatmak 

eger yıġılsalar küfrdin yarlıķatur olar anlarnı. 28/85a2=8:38 

yarlıķatu ķol- istiğfar etmek, (Allah'tan) bağışlanma dilemek 

anlar ançada küç ėtseler özleriŋe, kelseler saŋa, yarlıķanı ķolsalar 
Taŋrıdın.26/36b3=4:64  

yarlıķatu tile- istiğfar etmek 

yarlıķatu tilegil olardın. 25/22b3=3:159 

yan- tövbe etmek 

emdi kim yansa taķı bitse ķılsa eđgülük bolġay kim kim bolsa 
ķurtulmuşlardın. 32/42a2=28:67 

yanmaķ tövbe, istiğfar 

ey anlar kim taptılar yaŋınlar Taŋrıķa yanmaķ çın bütün tevbe, bolġay 
kim iđiŋiz örtgey sizdin yawuzlarıŋıznı. 38/94a1=66:8 

yazuķ günah     

ol kim ķorķsa yazuķdın sizdin ... 26/5b3=4:25 

yazuķ ķılġan günahkar 

boynaġuluķ ķıldıŋız, erdiŋiz yazuķ ķılġan bođun. 36/106a3=45:31 

yazuķ ķılıġlı günahkar  

üđürdi Taŋrı biziŋ üze neçeme bolsa-miz yazuķ ķılıġlılar. 
30/9b3=12:91 

yazuķ ört- (Allah'ın) günahları bağışlaması 

sen biziŋ erkligimiz sen örte bėrgil yazuķumıznı. 28/32a2=7:155 

yazuķluķ günahkar, mücrim 

ol Taŋrı sewmez kim kim bolsa ħıyānet ķılġan yazuķluġ. 
26/73b3=4:107 

yolġa köndürmek hidayet, doğru yolu bulma, sırat-ı müstakim 

anlarnı kim kirtgündiler yolķa köndürmek, sewünçi boyun 
bėriglilerke. 30/86b3=16:102 

yaruķ yol şeriat 

ķamuġķa ķıldımız sizdin yaruķ yol hem çerāġ. 27/53b3=5:48 

5.4.”Kurban” Kavramıyla İlgili Terimler 

boġuzlaġu kurban 

yuluġ bėrdimiz aŋar uluġ boġuzlaġu. 34/31b3=37:102 

ķoy tewe  kurban edilecek küçük veya büyük baş hayvan 

yıġdılar sizni mescid-i ĥarāmdın ķoyuŋızlarnı teweŋizlerni yıġmış 
erdiler tegmekdin orunlarıŋa. 37/43b2=48:25 

6. “Cihat” Kavramıyla İlgili Terimler 

açmaķ  Fetih 

yanut bėrdi olarķa açmaķ yaķın. 37/39b3=48:18 

açuķluķ Zafer, galibiyet, fetih 

anlar kim köz tutup tururlar siziŋ birle eger bolsa sizke açuķluķ 
Taŋrudın. 26/96a2=4:141 

toķuş ķılmaķ cihat 

sizke taŋrıdın hem yalavaçındın toķuş ķılmaķ anıŋ yolı içinde. 
29/18a2=9:24 

toķuşġan  Allah yolunda cihat eden, mücahit 

sınayur sizni ançaķa tegi biginçe toķuşġanlarnı sizdin. 37/21b2=47:31 

7. “Vahiy” Kavramıyla İlgili Terimler 

Arıġ Cān yaǾnį Cibrįlvayih meleği, Cebrail 

ayġıl: indürdi anı Arıġ Cān yaǾnį Cibrįl İđiŋdin. 30/86b12=16:102 

işāret ķıl(ı)n-  vahyedilmek 
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ançada işāret ķıldımız seniŋ anaŋķa ol kim işāret ķılnur.  
29/42b3=9:60 

seç- vahyetmek, bidirmek 

seçtimiz aŋar ol işni kim bularnıŋ ķuđruķları kesilmiş ol taŋ başında 
kirgenler. 30/28a1=15:66 

yalavaç/yalawaç (2) elçi, vahiy meleği, Cebrail 

aldımız bir awuç topraķ yalawaç izindin. 31/67a3=20:96 

yarlıġ ıđmaķ vahiy 

bolmaz bir yaŋluķķa sözlese aŋar Taŋrı meger yarlıġ ıđmaķ. 
36/34b1=42:51 

8. “And ve Yemin” İfadeleri 

bıçıġ yemin, ahd 

ançada buzarlar bıçıġını. 28/16a1=7:134 

Taŋrı tuta and Allah'a and olsun ki! 

Taŋrı tuta and sorlur sizler andın kim yalġan yaratur sizler. 
30/56b3=16:56 

9. “ahiret” kavramıyla ilgili terimler 

atanmış öđ ecel 

Yaġumış oķ bolġay atanmış öđleri. 28/55b1=7:185 

borġu  sur, İsrafil adlı meleğin kıyamette üfleyeceği söylenen 
boru 

ol kün kim ürlür borġu içiŋe. 31/69b3=20:102 

ķın  azap 

belgürtürler ökünmişlerni ķaçan körseler ķınnı. 33/50b3=34:33 

ķınanmış  (cehennemde) azap edilmiş, muazzeb 

ermez-miz ķınanmışlar. 35/52a3=34:35 

ķıyamet ... yaǾnį ķopmaķ   kıyamet 

hįç asıġ ķılmaz sizke yaġuķlarıŋız yime oġlanlarıŋız ķıyamet yaǾnį 
ķopmaķ küninde. 38/36a2=60:3 

kiđinki  ahiret  

bėrdimiz aŋar yaķınraķ içinde eđgülük kim ol kiđinki içinde 
eđgülerdin ol. 30/97b2=16:122 

kiđinki kün  ahiret  

anlar kim kirtgünmesler kiđinki künke. 30/58b1=16:60 

kiđinki sarāy   ahiret, ahiret sarayı 

kiđinki sarāy eđgürek nėme körklüg ol saķnuķluķ sarāyı. 
30/42b3=16:30 

ķopmaķ  ahiret 

çıķardı anlarnı kim tandılar bitig bitig iđilerindin kendü sarāylarındın 
ilk ķopmaķķā. 38/17b1=59:2 
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ançada işāret ķıldımız seniŋ anaŋķa ol kim işāret ķılnur.  
29/42b3=9:60 

seç- vahyetmek, bidirmek 

seçtimiz aŋar ol işni kim bularnıŋ ķuđruķları kesilmiş ol taŋ başında 
kirgenler. 30/28a1=15:66 

yalavaç/yalawaç (2) elçi, vahiy meleği, Cebrail 

aldımız bir awuç topraķ yalawaç izindin. 31/67a3=20:96 

yarlıġ ıđmaķ vahiy 

bolmaz bir yaŋluķķa sözlese aŋar Taŋrı meger yarlıġ ıđmaķ. 
36/34b1=42:51 

8. “And ve Yemin” İfadeleri 

bıçıġ yemin, ahd 

ançada buzarlar bıçıġını. 28/16a1=7:134 

Taŋrı tuta and Allah'a and olsun ki! 

Taŋrı tuta and sorlur sizler andın kim yalġan yaratur sizler. 
30/56b3=16:56 

9. “ahiret” kavramıyla ilgili terimler 

atanmış öđ ecel 

Yaġumış oķ bolġay atanmış öđleri. 28/55b1=7:185 

borġu  sur, İsrafil adlı meleğin kıyamette üfleyeceği söylenen 
boru 

ol kün kim ürlür borġu içiŋe. 31/69b3=20:102 

ķın  azap 

belgürtürler ökünmişlerni ķaçan körseler ķınnı. 33/50b3=34:33 

ķınanmış  (cehennemde) azap edilmiş, muazzeb 

ermez-miz ķınanmışlar. 35/52a3=34:35 

ķıyamet ... yaǾnį ķopmaķ   kıyamet 

hįç asıġ ķılmaz sizke yaġuķlarıŋız yime oġlanlarıŋız ķıyamet yaǾnį 
ķopmaķ küninde. 38/36a2=60:3 

kiđinki  ahiret  

bėrdimiz aŋar yaķınraķ içinde eđgülük kim ol kiđinki içinde 
eđgülerdin ol. 30/97b2=16:122 

kiđinki kün  ahiret  

anlar kim kirtgünmesler kiđinki künke. 30/58b1=16:60 

kiđinki sarāy   ahiret, ahiret sarayı 

kiđinki sarāy eđgürek nėme körklüg ol saķnuķluķ sarāyı. 
30/42b3=16:30 

ķopmaķ  ahiret 

çıķardı anlarnı kim tandılar bitig bitig iđilerindin kendü sarāylarındın 
ilk ķopmaķķā. 38/17b1=59:2 

bitig (2) levh-i mahfuz 

uzun Ǿömr bėrilmiş eksütülmez anıŋ Ǿömrindin meger bitig içre. 
33/71b3=35:11 

ot cehennem ateşi 

yalġan tuttılar anı olar ĥāżır ķılınmışlar oŧķa. 34/36a2=3737:127 

ölüm ölüm, mevt 

berāber olarnıŋ tiriglikleri, ölümleri. 36/99b1=45:21 

saķış küni kıyamet 

bütünlükin seniŋ üze ol ķarġış saķış küniŋge tegi. 30/23b3=15:35 

soŋ sarāy  ahiret 

terk bolġay kim ayġay soŋ ķalġanlar. 37/35b2=48:15 

ŧalāķ küni kavuşma, kıyamet (günü) 

ķođı ıđur ķurǾānnı fermānındın kimnüŋ üze tilese ķullarındın ķorķıtġu 
üçün ŧalāķ küninde. 35/31a2=40:15 

tamuġ cehennem 

bu ögür tamuġ ėşleri ol. 27/25a2=5:10 

uçmaĥ/uçtmaĥ/uştmaĥ cennet 

kigürgi üçün müǾminlerni hem müǾminlerni uçtmahlarķa aķar 
astında arıķlar ... 37/28b3=48:5 

uçmaĥ ķızları huri 

bütünlükin uştmaĥ bođnı bu kün meşġūlluķ içre uçmā ķızları birle. 
34/13b1=36:55 

uluġ kün kıyamet günü 

tėrer sizni uluġ kün tuta kim sėzig yoķ. 36/103a1=45:26 

uluġ yazuķ büyük günah, kebair 

eger sınardın tursa siz uluġ yazuķlardın andın kim yıġlur siz. 
26/8b3=4:31 

yaķın tiriglık dünya hayatı, fani dünya 

topladıŋız yaķın tiriglikni soŋ saraydın. 29/29b2=9:38 

10. “Kur’ân” kavramıyla ile ilgili terimler 

belgü ayet, Kur’ân ayeti 

Taŋrını mu hem belgülerini mü, yalvaçını mu füsūs tutuġlu erür siz? 
29/46a2=9:65 

bitig (2)  kitap, Kur'an-ı Kerim 

mįrāŝ aldılar bitigni. 28/44a1=7:169 

oķıġu Kur’ân 

ol bitig belgüleri ol oķıġu belgülüg. 30/19b1=15:1 

11. “kutsal” kavramıyla ilgili terimler 

aġırlıķ kutsal, mübarek (aġırlıķ mezgit: Mescid-i Haram) 
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olar yüz ewrerler/yıġarlar aġırlıķ mezgitdin. 28/82b1=8:34 

arıġ (2)  kutsal, mukaddes 

suçulġıl iki naǾleynniŋi, sen özde arıġ ŧuvā atlıġ. 31/39a3=20:12 

kutluġ mübarek 

bitig indürdümiz saŋa ķutluġ. 34/59a1=28:30 

ķutluġ namāzlı zekātlı mübarek 

ķıldı mėni peyġāmber hem ķıldı mėni ķutluġ namāzlı zekātlı. 

12. dinin günlük kullanımlarıyla ilgili terimler 

alķış selam, esenlik, dua 

Alķış aymaķ yarlıķaġan iđidin. 34/14a1=36:58 

esenlik  selam 

ayurlar: esenlik siziŋ üze, kiriŋler uştmaĥķa. 30/44a1=16:32 

 

Sonuç 

Aysu Ata tarafından Türk diline kazandırılan Türkçe İlk 
Kur’an Tercümesi adlı eserde yer alan Türkçe ve Arapça-Farsça 
İslamî terimlerin ele alındığı bu çalışma, gerek türetilen Türkçe 
sözcüklerin şekil ve işlevsel olarak kaynak dillerle uyumu gerekse 
anlamsal bütünlüğü sağlama adına Türk dili terminolojisinin geniş 
zenginliğini göstermesi bakımından değerli bir eserdir.  

Eserde incelenen terimlerden hareketle, Türkçenin söz 
varlığının sahip olduğu tipoloji dâhilinde terimlerin eklerle 
oluşturulduğunu görülmektedir. İsim, sıfat ve fiil kategorisi içerisinde 
sınıflandırdığımız İslami terimler şekil ve işlev bakımından fiilimsi 
kategorisi içerisinde isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiil ekleriyle; 
yapım eki kategorisinde isimden isim ve fiilden isim yapan eklerle 
oluşturulma eğilimindedir. Bunun dışında isim ve sıfat kategorisi 
içerisinde tamlamalar şeklinde oluşan biçimlerinde var olması, 
terimlerin geniş bir yelpaze dâhilinde oluşturulduğunu göstermektedir.  

Fiilimsi kategorisi içerisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil 
ekleri alan fiil kökleri sahip oldukları eylem biçimini isim düzlemine 
indirgeyerek “isim” kategorisi içerisinde yeni türetmelerle söz 
varlığının kaynak dillere karşılık gelmesine yoğun çaba 
harcamaktadır. Fiilimsi ekleriyle isim düzlemine indirgenen bu 
isimler, ödünçleme yoluna gidilmeden kaynak dildeki terimi dilin 
doğası gereği karşılama eğiliminde hareket ederek ödünçleme olayının 
uzağında kalmaktadır.  

Fiilimsi kategorisi dışında tespit ettiğimiz diğer bir şekilsel 
birim de yapım ekleri kategorisinde isim ve fiil tabanlarına gelen 
eklerle sözcükler türetmedir. Bu grup içerisinde özellikle isimden isim 
yapan ek olarak tanımlanan +lIg eki, isim köklerine gelerek İslami 
felsefenin özünü anlatan “arığlık, kutluğ ve ölümlüg “gibi kalıcı 
isimleri İslamî terminolojisi içerisinde bugün de yaşatmaktadır.  

Çeşitli eklerin isim ve sıfat kategorisi içerisinde yer alan 
terimler ürettiği Türkçe İlk Kur’an Tercümesi adlı eserde, dikkatimizi 
çeken diğer yapı “isim + yardımcı fiil” şeklinde oluşan birleşik 
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sözcüklerin şekil ve işlevsel olarak kaynak dillerle uyumu gerekse 
anlamsal bütünlüğü sağlama adına Türk dili terminolojisinin geniş 
zenginliğini göstermesi bakımından değerli bir eserdir.  

Eserde incelenen terimlerden hareketle, Türkçenin söz 
varlığının sahip olduğu tipoloji dâhilinde terimlerin eklerle 
oluşturulduğunu görülmektedir. İsim, sıfat ve fiil kategorisi içerisinde 
sınıflandırdığımız İslami terimler şekil ve işlev bakımından fiilimsi 
kategorisi içerisinde isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiil ekleriyle; 
yapım eki kategorisinde isimden isim ve fiilden isim yapan eklerle 
oluşturulma eğilimindedir. Bunun dışında isim ve sıfat kategorisi 
içerisinde tamlamalar şeklinde oluşan biçimlerinde var olması, 
terimlerin geniş bir yelpaze dâhilinde oluşturulduğunu göstermektedir.  

Fiilimsi kategorisi içerisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil 
ekleri alan fiil kökleri sahip oldukları eylem biçimini isim düzlemine 
indirgeyerek “isim” kategorisi içerisinde yeni türetmelerle söz 
varlığının kaynak dillere karşılık gelmesine yoğun çaba 
harcamaktadır. Fiilimsi ekleriyle isim düzlemine indirgenen bu 
isimler, ödünçleme yoluna gidilmeden kaynak dildeki terimi dilin 
doğası gereği karşılama eğiliminde hareket ederek ödünçleme olayının 
uzağında kalmaktadır.  

Fiilimsi kategorisi dışında tespit ettiğimiz diğer bir şekilsel 
birim de yapım ekleri kategorisinde isim ve fiil tabanlarına gelen 
eklerle sözcükler türetmedir. Bu grup içerisinde özellikle isimden isim 
yapan ek olarak tanımlanan +lIg eki, isim köklerine gelerek İslami 
felsefenin özünü anlatan “arığlık, kutluğ ve ölümlüg “gibi kalıcı 
isimleri İslamî terminolojisi içerisinde bugün de yaşatmaktadır.  

Çeşitli eklerin isim ve sıfat kategorisi içerisinde yer alan 
terimler ürettiği Türkçe İlk Kur’an Tercümesi adlı eserde, dikkatimizi 
çeken diğer yapı “isim + yardımcı fiil” şeklinde oluşan birleşik 

fiillerin özellikle sıfat-fiil ekleri alarak İslami terimler 
oluşturmalarıdır. Nitekim, fiil yapısı içerisinde yer alan biçimleri isim 
düzeyine indirgeyen sıfat-fiillerin varlığı, Türkçenin sistematik yapısı 
içerisinde bu grup içerisinde yer alan türetmeleri oluşturması 
bakımından gelişkin bir kategori olduklarını yansıtması bakımından 
dikkat çekicidir. 

İncelemede Tanrı kavramına karşılık gelen kelimelerin yoğun 
bir şekilde Türkçeleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Allah'ın güzel 
isimlerini muhteva eden esma-i hüsnayı karşılayan açġan, törütgen, 
işitgen gibi isimlerin genel olarak fiilimsiler yardımıyla 
Türkçeleştirildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında nübeüvvet yani 
peygamberlik vasfı için kullanılan Arapça nebį, resūl gibi ifadelerin 
yanında yalavaç, sawçı, ķorķuttaçı vs. ifadeleri kullanılırken yer yer 
Farsça bir kelime olan peyġāmber sözcüğünün karşılanmadan 
kullanılması da dikkat çekicidir. 
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Öz 
Bugün, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk toplulukları, Türkçe'nin değişik lehçe ve şivelerini 

konuşmaktadırlar. Bunlardan İdil-Ural bölgesinde yaşayan Kazan Tatarları, kültürel bakımdan oldukça ileri 
seviyededirler. Türkler arasında birçok siyasî ve fikri cereyanlar burada filizlenmiş ve yayılmıştır. 19. 
Yüzyılda başlayan ve Türk dünyasında ortak dil oluşturma çabalarının öncülüğünü, Kırım Türklerinden İsmail 
Gaspıralı, çıkardığı Tercüman gazetesi vasıtasıyla yapmıştır. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" sloganıyla başlatılan 
bu hareket meyvelerini vermiş ve gazete Türk dünyasının hemen her tarafına yayılmıştır. Bu harekete katılan 
ve bu yolda çalışmalar yapan Fatih Kerimi Kazan Tatarlarındandır. 1903 yılında Tercüman gazetesinin 20. 
kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yazdığı yazılarında ve genellikle bütün çalışmalarında Türk 
dünyasında dil birliğine doğru gidişin önemine dikkat çektiğini ve ortak dil oluşturma yolunda çabalarını 
görmekteyiz. Yazar eserlerinde Tercüman gazetesinin oluşturduğu dili kullanırken, yer yer Kıpçak 
Türkçesinin özelliklerini de korumaktadır.  
           Anahtar Kelimeler: Fatih Kerimi, Türk Dünyası, dil birliği 

 
Abstract 

 Today Turkish groups living in different parts of the world are speaking different dialects of Turkish. 
The Kazan tatars living in İdil-Ural region are at a very high cultural level. Many political and cultural 
movements among the Turks have been originated here, and have spread from here. İsmail Gaspıralı from the 
Crimean Turks has been the forerunner of the struggle to have a common language in the Turkish world with 
the Tercüman newspaper which he published. This movement which began with "Unity in Language, Trought 
an Action" principle bore fruits, and the newspaper was distributed nearly at any point of the Turkish world. 
Fatih kerimi, who joined this movement and worked accordingly, was Kazan tatar. İn his works we can easily 
see his aim and his efforts on this way to create a common language in Turkish World. At the 20th foundation 
anniversary of Tercüman, he shows examples of moving in the Turkish World in the direction of language 
unity and efforts to create a common language. While using the language created by Tercüman the writer also 
preserves here and there the properties of Kipchak Turks. 

              Keywords: Fatih Kerimi, Turkish World, unity in language. 
 
             Giriş 

Kırım Yarımadası, Karadeniz’in kuzeyinde yer alan ve Türklük geçmişi çok eski çağlara giden 
bir coğrafya parçasıdır. Burası, tarihin hemen her döneminde İskit, Hun, Hazar, Peçenek ve Kıpçak 
Türklerinin yaşadığı bir yerdir. Burada Rum, Ermeni, Venedikli ve Cenevizliler de yaşamışlardır. Ama 
Kırım’ın bir Rus geçmişi yoktur. Altun Orda Devleti’nin tarihe karışmasından sonra burada merkezi 
Bahçesaray olan Kırım Hanlığı kurulmuştur (1441). Kırım Yarımadası’nın dışına taşan, Azak Denizi 
çevresi ile bugünkü Ukrayna’nın Karadeniz sahilini de içine alan Kırım Hanlığı, 1475 yılında Osmanlı 
Devleti’ne katılmıştır. Hanlığı’nı ele geçiren Ruslar, Kırım’a göz dikmiş ve bir taraftan savaşırken 
diğer taraftan da içeriden çökertmenin yollarını bulmuşlardır. Nihayet 1774 yılında imzalanan Küçük 
Kaynarca Antlaşması’yla Osmanlı’dan koparılarak bağımsız konuma getirilen Kırım Hanlığı, 21 
Nisan 1783’te de Çariçe II. Katerina’nın emriyle Rus ordusu tarafından işgal edilmiştir. Artık bir 
zamanlar vergi verdikleri Kırım Hanlığı’nı ortadan kaldırıp buraya akın akın Rus göçmenleri sevk 
edilecektir. 

Böylelikle, 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra Rusya Türkistan topraklarının önemli bir 
bölümüne hakim oldu. Çarlık Rusya’sında büyük bir Türk düşmanlığı vardı ve Türk halkları 
yönetimin her türlü baskı ve zulmüne maruz kalmakta idiler. Ruslar, işgal ettikleri toprakları sürekli 
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yönetimin her türlü baskı ve zulmüne maruz kalmakta idiler. Ruslar, işgal ettikleri toprakları sürekli 

kontrol altında tutabilmek adına bu topraklara Rusya’dan Rus kökenli insanları getirip yerleştirerek, 
onlara en iyi, en verimli toprakları vererek yerli Türk halklarını bu şekilde sindirmeye çalışıyor, onları 
aşağılayarak baskı altında tutuyorlardı. Bütün bu haksızlıklara karşı sessiz kalamayan isyan eden 
bilinçli kesim ve aydınlar yönetim tarafından birer birer veya topluca öldürülerek ortadan 
kaldırılıyordu. Rus işgalinin başladığı yıllardan itibaren Stalin’in ölümüne kadar Rus yönetimi 
tarafından Türk halklarının milli ve manevi değerleri, tarihi kimlikleri yok sayılarak, baskı, sürgün ve 
toplu katillerle korkutularak, asimile etme siyaseti başarılı bir şekilde gerçekleştirilmekteydi.  

Cedit Harekatı ve Milli Bilincin Uyanması 
 Cedit Hareketi Türk milli bilincinin gelişimi ve Türk halklarının bağımsızlık mücadelelerine 
fikri etkisi olmuş önemli bir hareket olarak nitelendirilebilir. Osmanlı Devletinin yıkılış sürecine 
girmesiyle beraber, devletin kurtuluş reçeteleri olarak ileri sürülen Osmanlıcılık ve İslamcılık 
ideolojilerinin Müslüman ve gayrimüslim azınlıkların ayaklanmasıyla bir anlamda “anlamsızlaşması”,  
Türk milliyetçiliği ideolojisini güçlü bir seçenek olarak ortaya çıkarmıştır. İşte bu dönemde Tatar 
toplumunda bir yenileşme hareketi olarak başlayan Cedit Hareketinin fikri etkisi, zamanla tüm Türk 
topluluklarına yayılmış, bağımsızlık mücadelesi veren Türk halklarına olumlu etkilerde bulunmuştur.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Rus yönetimindeki Türk halklarının en önemli kültür ve siyaset 
merkezleri, Kazan, Kırım, Bakü, Ufa, Taşkent, Semerkant, Fergana ve Buhara gibi şehirlerdi. Aydınlar 
genellikle bu merkezlerde bulundukları için fikir, bilim, edebiyat gibi siyaset de yine böyle 
merkezlerde üretiliyordu. Mesela, dönemin en önemli dergileri ve gazeteleri bu merkezlerde basılıyor 
ve dağıtılıyordu. Bu fikrimizi sabitlemek adına, bütün Türk dünyasının fikir hayatında önemli yeri 
olan Kırım’da – Bahçesaray’da yayımlanan Tercüman gazetesini örnek verebiliriz.   

20.yüzyılın başlarında Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sloganıyla 
özetlenen fikirleri, Türk soylu topluluklar arasında büyük yankı uyandırmış ve kabul görmüştür. 
Gaspıralı’nın dil birliğini esas alan düşünceleri ile birlikte, eğitim, maariflenme konusundaki fikirlerini 
de hayata geçirmek için 1900 yılında Semerkand’da ilk “Usul-ı Cedid” okulu açılmıştı.  Çarlık 
yönetimi Türk halklarının aydınlanmasını, bilinçlenmesini istemediği için bu okulların 
yaygınlaşmasına karşı çıkıyor, türlü engeller çıkarıyorlardı. Yönetimin engellerine rağmen 20.yüzyılın 
başlarında bütün Türk coğrafyasında yeni yöntemle eğitim veren birçok okul açılmıştı. Gaspıralı'nın 
önderliğinde açılan okullarda Rusya'nın her tarafından gelen öğrenciler bu yenileşme düşüncesini 
kendi yörelerine taşımaya başlamışlardır. Gaspıralı Tercüman gazetesinde yayımladığı yazılarda ünlü 
"dilde,  fikirde, işte birlik" ilkesini yayarak Türk halkları arasında birlik ve dayanışma duygusunun 
yaratılmasına çalışmaktadır.  Yazar, başta kendi toplumunda olmak üzere bir dizi reformun 
gerçekleştirilmesini; Batılı eğitim kurumlarının açılmasını, Türk halkları için ortak bir dilin 
kullanılmasını, Rusya Türklerinin ekonomik durumunun düzelmesini ve ekonomik hayata 
katılmalarını, dinsel örgütlerin revize edilmesini ve Türkler arasında yardımlaşma örgütlerinin 
kurulmasını öngörmüştür. 
 Gaspıralı ve diğer aydınlar, coğrafi uzaklık nedeniyle, Türk halklarının anlaşma güçlüğü 
çektiklerini ve ortak bir dil yardımıyla bir yakınlaşmanın sağlanması gerektiği üzerinde durmuşlardır. 
Türk topluluklarının konuştukları dil benzerdir ancak, aydınlar bir tür "üst Türkçe" ile 
anlaşabilmektedirler. Temel sorun Türklüğe ait, ortak özelliklerin belirgin bir biçimde bozulması ve 
edebi faaliyetin azalmasıdır. Ortak dil ve kültürel yakınlığın sağlanabilmesi için eğitim ve dil reformu, 
gazete yayımlama faaliyeti bu dönem Tatar aydınların temel uğraşısını oluşturmuştur. 
 Dilde, Fikirde ve İşte birlikten Gaspıralı, bütün Türk halklarının arasındaki lehçe farklarının 
giderilmesi ve bütün Türklerin ortak bir dil ve alfabeye geçmesini, Türkçe'nin Arapça ve Farsça'nın 
egemenliğinden kurtarılmasını; modernleşme atılımlarının başarıya ulaştırılarak modern bir devlet 
içersinde Türklerin bağımsız olarak yaşamasını amaçlamaktadır. Bu görüşleri cesaretle dile getiren bir 
gazete olan Tercüman, giderek yaygınlık kazanarak, İstanbul gazetelerinden daha fazla sayıda bir okur 
kitlesine sahip olmuştur. Açılan yeni okullar, Gaspıralı’nın düşünceleri ve ceditçilik hareketi bütün 
Türk dünyasında milliyetçi düşüncenin güçlenmesini, milli bilincin oluşmasını sağladı. Bununla da 
çeşitli aydın hareketleri oluşmaya başladı. 

Gaspıralı'nın önerdiği ve kullandığı dil olarak Kırım kelime ve tabirleriyle desteklediği 
basitleştirilmiş Osmanlı Türkçesini seçmesi rastlantısal değildir. Hiç şüphesiz ki o dönemde Osmanlı 
Türkçesi bütün Türk diyalektleri arasında en gelişmiş ve yerleşmiş olanıdır. Osmanlı edebî birikimi ve 
eğitim deneyimi ile bu dilde mevcut nispeten geniş edebiyat ve yayın diğer Türklerde sıkıntısı çekilen 
kültür ve eğitim boşluklarının doldurulmasına büyük katkıda bulunmuştur. Ancak Osmanlı 
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Türkçesinin özellikle edebî alanda kullanılan dilin ağır Arapça ve Farsça terkiplerden oluşması, bu 
yönde bir dil birliğinin oluşmasına da engel oluşturmaktadır. Bu nedenle Gaspıralı Osmanlı edebî 
dilini eleştirmiş, konuşulan ve yaşayan Türkçe üzerinde bir birlik kurulması gerektiğini söylemiştir 

Gaspıralı İsmail ve diğer aydınların aslında istedikleri kültürel bir birliktir. Konuşulan dilin 
Rusya'da yaşayan Türkler tarafından anlaşılması ve ortak bir alfabenin gerçekleştirilmesi bu aydınların 
başlıca amaçlarıdır. Gaspıralı da bu doğrultuda bir siyasal birlik düşüncesinden sürekli kaçınmış, ve 
bunu tehlikeli bulmuştur. Onun esas kaygısı özellikle böyle bir birliğin toplumsal ve kültürel 
altyapısını hazırlayabilmektir. 

Gaspıralı'nın temel yaklaşımı, "Lisan-ı Umumi" adını verdiği bir dil birliğidir. Bu dönemde bu 
birliği sağlamaya yönelik birçok Türkçü dergi yayımlanmaya başlanmıştır. Ruslar bu yayımların 
milliyetçi olduğu kadar İslâmcı yayınlar olduğunu söyleyerek engellemeye çalışmışlardır. Rus gizli 
polisinin raporunda, Türkçülük adı altında İslâmcılık yapıldığı ifade edilmektedir. Bu hareket içinde 
1905'den sonra Tatar gazeteleri yanında Azerbaycan Türklerinin çıkardığı gazeteler, Özbeklerin 
çıkardığı özellikle "Turan" ve "Buhara-ı Şerif" bunlardan bir kaçıdır. 

Rusya'da yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında birlik kurma düşüncesi, siyasal ortamın 
da uygun olmasıyla bu dönemde yeni bir ivme kazanmıştır. 15 Ağustos 1905 tarihinde içlerinde İsmail 
Gaspıralı, Ali Merdan Topçubaşı ve Yusuf Akçura gibi Türk halkalarının önde gelen aydınlarının da 
önderlik ettiği Rusya Müslümanları Kongresi gerçekleşmesiyle müslüman halklar arasında birliği 
kurma yönünde önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.  

Bu yönde toplanan ilk kongre, Nijni-Novgorod'da 15-28 Ağustos tarihlerinde yaklaşık 150 
delegenin katılımıyla toplanmıştır. Gaspıralı kongreye katılan liderlerden biridir ve Tatarlar bu 
kongrede çoğunluğu oluşturmaktadır. Kongreye Azerbaycan ve diğer Türk topluluklarından, örneğin 
Sibirya'dan, Türkistan'dan ve Rusya içlerinden temsilciler katılmıştır. Kongre aynı zamanda tüm 
Müslüman halkların haklarını da savunmaktadır. Kongrenin ilk açıklaması -Rusya'daki diğer liberal 
burjuvazi ile benzer olarak- Rusya'nın tüm Müslüman halklarının haklarını elde etmeye yönelik olarak 
oluşturulmuştur. Kongre sonunda, Rusya'daki Müslümanların tümünü içine alan bir örgüt kurulmasına 
kararlaştırılmış ve faaliyet alanı 18 bölgeye ayrılmış ve her birimin kendi meclislerini seçim yoluyla 
oluşturmaları öngörülmüştür. Merkezi kurul Bakû'de toplanırken, uygulamada birçok yerel meclis 
toplanmış ancak bunlardan yalnızca Kazan Meclisi düzenli bir çalışma gösterebilmiştir.  Rusya 
Müslümanları kongresinin ikincisi, 13-23 Ocak 1906 tarihleri arasında St. Petersburg'da yaklaşık 100 
delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu kongre, Azerbaycan ve Tatar milliyetçilerinin önderliğinde 
"Rusya Müslümanlarının İttifakı" olarak adlandırılmıştır. (Ilgar,1990:132) 

Doğrudan siyasal bir eylem niteliğindeki üçüncü Kongre Nijni-Novgorod'da ilk Duma'nın 
dağılmasından hemen sonra, Ağustos 1906'da toplanmıştır. Bu kongrede tartışmaların merkezini, 
savunuculuğunu Yusuf Akçura'nın yaptığı, İttifak'ın bir siyasal partiye dönüştürülmesi sorunu 
oluşturmuştur. Gaspıralı siyasal parti düşüncesine karşı çıkmış ve hareketin din ve kültür alanı ile 
sınırlı kalmasını savunmuştur. Ancak özellikle Rus sosyalist devrimcilerine yakın olan ve başlıca 
önemli grubunu Tan'cıların (bu adı Tan Yıldızı adlı yayın organından almışlardır) oluşturduğu Ayaz 
İshaki önderliğindeki Tatar sosyalistleri siyasal partiye, bütün sınıfların çıkarlarını savunacak bir 
partinin kurulmasının imkansızlığı nedeniyle tavır almışlardır.Akçura'nın savunduğu etnik ve dinsel 
yakınlığın bir siyasal parti kurmaya yetecek ortak noktalar olduğu düşüncesinin kabulü sonucunda 
aynı adı taşıyan “İttifak” adlı bir siyasal partinin kurulması karara bağlanmıştır.  Rusya 
Müslümanlarının siyasal temsilini amaçlayan girişimler, Rusya'da yaşayan Türk halkları arasında 
ulusal bilince dayalı bir bağımsızlık anlayışının gelişmesine neden olmuştur. 

Rusya’da yaşanan 1905 Ekim İhtilali, Rusya’da olduğu gibi, Türk halklarının bütünü arasında 
da olumlu bir hava yaratmıştı. Rus okullarında ya da İstanbul ve Kazan gibi Türk kültür merkezlerinde 
eğitim gören aydınlar milli konularla daha rahat bir şekilde ilgilenme fırsatı bulmuşlardı. Dönemin şair 
ve yazarları, hikaye, roman, şiir ve makale alanlarında yazdıklarıyla halkı bilgilendiriyor, milli 
konuları işleyerek özgürlük düşüncesini, milli bilinci güçlendirmeye çalışıyorlardı.Bu bağlamda bu 
dönemi ele aldığımızda bütün Türk topluluklarında canlanma hareketlenme görülmektedir. 

Gaspıralı'nın çıkardığı Tercüman gazetesi, yazarın "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesi 
doğrultusunda, Rusya'daki Türkler arasında başta dil birliğini sağlamak ve ortak bir anlaşma dili 
yaratılmasını sağlamak için çeşitli yazılar yayınlamıştır. Gazete, Osmanlı Türkçesine sadık kalmakla 
beraber, ağır Arapça ve Farsça terkipler kullanmayarak herkesin, özellikle İstanbul gazetelerinden 
haberdar olan aydınların anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Ancak 1905 I. Rus Devrimi'nden sonra 
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Türkçesinin özellikle edebî alanda kullanılan dilin ağır Arapça ve Farsça terkiplerden oluşması, bu 
yönde bir dil birliğinin oluşmasına da engel oluşturmaktadır. Bu nedenle Gaspıralı Osmanlı edebî 
dilini eleştirmiş, konuşulan ve yaşayan Türkçe üzerinde bir birlik kurulması gerektiğini söylemiştir 

Gaspıralı İsmail ve diğer aydınların aslında istedikleri kültürel bir birliktir. Konuşulan dilin 
Rusya'da yaşayan Türkler tarafından anlaşılması ve ortak bir alfabenin gerçekleştirilmesi bu aydınların 
başlıca amaçlarıdır. Gaspıralı da bu doğrultuda bir siyasal birlik düşüncesinden sürekli kaçınmış, ve 
bunu tehlikeli bulmuştur. Onun esas kaygısı özellikle böyle bir birliğin toplumsal ve kültürel 
altyapısını hazırlayabilmektir. 

Gaspıralı'nın temel yaklaşımı, "Lisan-ı Umumi" adını verdiği bir dil birliğidir. Bu dönemde bu 
birliği sağlamaya yönelik birçok Türkçü dergi yayımlanmaya başlanmıştır. Ruslar bu yayımların 
milliyetçi olduğu kadar İslâmcı yayınlar olduğunu söyleyerek engellemeye çalışmışlardır. Rus gizli 
polisinin raporunda, Türkçülük adı altında İslâmcılık yapıldığı ifade edilmektedir. Bu hareket içinde 
1905'den sonra Tatar gazeteleri yanında Azerbaycan Türklerinin çıkardığı gazeteler, Özbeklerin 
çıkardığı özellikle "Turan" ve "Buhara-ı Şerif" bunlardan bir kaçıdır. 

Rusya'da yaşayan Türk ve Müslüman halklar arasında birlik kurma düşüncesi, siyasal ortamın 
da uygun olmasıyla bu dönemde yeni bir ivme kazanmıştır. 15 Ağustos 1905 tarihinde içlerinde İsmail 
Gaspıralı, Ali Merdan Topçubaşı ve Yusuf Akçura gibi Türk halkalarının önde gelen aydınlarının da 
önderlik ettiği Rusya Müslümanları Kongresi gerçekleşmesiyle müslüman halklar arasında birliği 
kurma yönünde önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.  
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"Rusya Müslümanlarının İttifakı" olarak adlandırılmıştır. (Ilgar,1990:132) 

Doğrudan siyasal bir eylem niteliğindeki üçüncü Kongre Nijni-Novgorod'da ilk Duma'nın 
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Rusya’da yaşanan 1905 Ekim İhtilali, Rusya’da olduğu gibi, Türk halklarının bütünü arasında 
da olumlu bir hava yaratmıştı. Rus okullarında ya da İstanbul ve Kazan gibi Türk kültür merkezlerinde 
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Gaspıralı'nın çıkardığı Tercüman gazetesi, yazarın "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesi 
doğrultusunda, Rusya'daki Türkler arasında başta dil birliğini sağlamak ve ortak bir anlaşma dili 
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haberdar olan aydınların anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Ancak 1905 I. Rus Devrimi'nden sonra 

nispeten basın özgürlüğüne kavuşan değişik Türk boyları arasında bir gazete yayını patlaması olmuş 
ve bunların çoğu da kendi mahalli şivelerini kullanmaya başlamışlardır. Bu durum ise, Gaspıralı 
tarafından ortak dilden ayrılma şeklinde yorumlanmıştır. İsmail Gaspıralı, Türk ulusunun bir bütün 
olduğuna, coğrafi ve dilden gelen farklılıkların bu bütünselliği bozamayacağına inanmış ve bu 
nedenle, dil birliğini engelleyecek ve Türk halkları arasında anlaşmayı güçleştirecek unsurlara karşı 
mücadele edilmesini öngörmüştür. Gaspıralı Türk birliği için gerekli gördüğü düşünce birliği ilkesini, 
dil birliğine dayandırmış, dil birliği gerçekleşmeden, Türk halklarının birleşmesinden söz 
edilemeyeceğini savunmuştur.( Kanlıdere,1997:47) 

Bu dönemde Rus işgali altında olan Türk halkları arasında Gaspıralı İsmail’in 
düşüncelerinden, ideolojisinden etkilenerek, yeni açılmış usul-i cedid okullarında milli bilinçle yetişen 
bir kuşak oluşmaya başladı. Faaliyetleri ile Türk- Tatar halkının aydınlanması ve eğitilmesi yönünde 
büyük hizmetler vermiş Fatih Kerimi de bu kuşağın, bu ideolojinin yetirmesidir.  

 
Fatih Kerim Kimdir? 
Fatih Kerim,1870 yılında Tataristan'ın Samara eyaletinin Bögülme kazasına bağlı Minğlibay 

köyünde doğmuştur. İlk eğitimini köyün mollası olan babası İlman Kerimi'den almış, daha sonra 
Çıstay (Çistapol) medresesine devam ederek burada 11 yıl eğitim görmüştür. Çıstay medresesindeki 
eğitimi sırasında iki yıllık Rus mektebini de tamamlamıştır.1890 yılında Ufa'da ruhani meclis 
huzurunda imtihan vererek müderrislik icazetnamesi almıştır. Babası İlman Kerimi, klasik usulde 
yaptığı derslerin verimsizliğini görür ve bu sorunu dert edinir. İsmail Gaspıralı’nın ‟usul-i cedid„ 
adıyla başlattığı yeni öğretim tarzından haberi olur ve Kırım’a giderek Gaspıralı ile tanışır.  Usul-i 
Cedid okullarıyla ilgili müzakerelerde bulunarak, aklındaki soruların cevabını bizzat Gaspıralı’nın 
kendisinden alarak tatmin olur ve yeni usulü benimser. Köyüne döner bu usulü tatbik etmek amacıyla 
bir mektep açar. Devam eden çalışmaları neticesinde de ceditçilik hareketini başlatan kişi olarak Tatar 
maarif tarihinde önemli bir yere sahip olur.( Gökçek, 2007: IX) 

Rus sisteminin yanısıra ortaya çıkan modern Müslüman okul sistemi, milliyetçi Rus 
okullarının yapısını ve ruhunu adeta kopya etmiş ve sadece ders kitaplarındaki “Rus” tabirinin yerine 
“Müslüman”, “Tatar” ve “Kazak” vb. tabirini koymuştur. Yeni okullardaki Müslüman öğrenciler, Rus 
ders kitaplarından alınan din, etnisite, tarih ve anavatan gibi kavramları benimseyerek filizlenmeye 
başlayan kendi siyasi kültürleriyle bütünleştirdiler ve Panslavizm’i kendi Panislamizm ve 
Pantürkizmleri için örnek aldılar. Sonunda da bu kavramları Rus milliyetçi propagandasına karşı bir 
panzehir olarak kullandılar ve modern Müslüman okullarında okutulan İslami ve yerli konulara 
gittikçe artan milliyetçi bir renk kattılar. Fatih Kerimi’nin meseleleri ele alışına yakından bakıldığında, 
Rusya’daki Müslüman entelektüel uyanış hareketi içerisinde yer alan ana çizginin derin izlerini 
görebiliriz. Kemal Karpat’ın da ( 2004: 539) belirttiği gibi, Rusya’daki Müslüman entelektüel uyanış 
hem modernizm hem de milliyetçilik kisvesi altında görünmüştür. Milliyetçilik “manevi ve kültürel 
bir Rönesans ile gerçekleştirilecek bir siyasi amaç olarak görülmüştür. Bundan böyle milliyetçilik 
reformculukla ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlanmıştı. 

Babası, tahsilini devam ettirmesi için aynı yıl Fatih Kerimi’yi İstanbul'a göndermiştir. 
İstanbul'da hangi okula devam ettiği hususunda kesin bir bilgi yoktur. Kaynaklarda İstanbul'da 
Mülkiye Mektebi'nde okuduğu yazılmaktadır.( Gökçek, 2007: IX) İstanbul'daki eğitiminin ardından 
Kerimi, Kırım'a giderek Yalta şehrindeki bir Tatar köyünde iki yıl kadar öğretmenlik yapar. Yine 
Bahçesaray'da öğretmen yetiştirme kurslarında dil, edebiyat ve pedagoji dersleri vermiştir. İlk hikâyesi 
olan Salih Dedenin Evlenmesi'ni de (1897) Kırım'da bulunduğu sırada yazmıştır. Ayrıca Mirza Kızı 
Fatma adlı hikâyesini de bu dönemde yazdığı sanılmaktadır.( Özkan, 2006:46  )                                     

1896-1898 yıllarının yaz günlerinde Orenburg'a bağlı Kargalı'da meşhur Tatar zenginlerinden 
Gani Bay (Hüseyinov)'ın finanse ettiği yaz kurslarında usûl-i cedit öğretmenleri yetiştirilmesine 
katkıda bulunmuştur. Onun Gani Bay'la tanışması Kerimi ailesinin Orenburg'a göç etmesine de vesile 
olmuştur (1899). Babasının çağrısı üzerine Kırım'dan Orenburg'a dönen Kerimi, burada yapacağı 
çalışmaları planlarken, altın ocakları işleten zengin Şakir Remiev'in daveti üzerine onunla birlikte 
Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Avusturya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi çeşitli ülkeleri 
içine alan dört aylık bir seyahate çıkmıştır. Bu seyahat, Türkiye'de eğitim görmüş Kerimi'nin ufkunun 
daha da genişlemesine neden olmuştur. Gittikleri ülkelerde eğitim kurumlarını, müzeleri, 
kütüphaneleri, matbaaları, sanayi tesislerini ve Şakir Remiev'in altın madenleri için gerekli olan 
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makina ve teçhizat fabrikalarını gezmişlerdir. Kerimi bu seyahatinin izlenimlerini 1902 yılında Avrupa 
Seyahatnamesi olarak ta bastırmıştır.  

Avrupa seyahati dönüşü bir müddet Moskova'da kalan Kerimi, babasının ileriye dönük 
planları (babası eskiden beri Tatarca bir matbaa açarak halkına bu yolla daha iyi hizmet edeceğini 
düşünüyordu) için burada muhasebe ve Almanca kurslarına devam ederek bilgisini arttırmıştır. 
Moskova'da bulunduğu sırada zaman zaman Rusya'nın başkenti Petersburg'a giderek burada büyük bir 
matbaa açmış olan Kırımlı Mirza Boraganski'nin matbaasında baskı usulleri konusunda bilgi de 
edinmiştir. 

 1900-1901 yılları arasında Orenburg'da gayri resmi olarak yine Gani Bay'ın maddi 
yardımlarıyla Ural bölgesi ve Sibirya için yaklaşık 300 usul-i cedid öğretmeni yetiştirilmesine katkıda 
bulunmuştur. İki yaz devam eden bu kurslar bölge yönetimi tarafından kapatılmıştır.  

1901 yılından sonra, babasının Orenburg'da bir matbaa ve kitabevi (Kütüphaneyi Kerimiye) 
açması (1901) nedeniyle bu alanda yoğunlaşmıştır. Babasının matbaanın kuruluşundan kısa bir süre 
sonra vefat etmesi (1902) nedeniyle bütün işlerle Kerimi ve kardeşleri (Kerimi'nin ikisi erkek, üçü kız 
toplam beş kardeşi vardı) ilgilenmek zorunda kalmışlardır.  

1901 yılında Duhovni Sobraniye'nin (Rusya Müslümanlarının Ruhani İdaresi) yarı resmi 
olarak yaptığı toplantıya, Fatih Kerimi ile birlikte Hadi Maksudi, Abdurreşid İbrahim, Rızaeddin bin 
Fahreddin ve Abdullah Bubi gibi dönemin önemli aydınları da katılmıştı. Toplantının gayesi; halk 
arasında bilimin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların planlanması, ders kitapları yazımı 
meselesi (bu konu toplantıya katılanlara havale edildi) ve bazı imla problemleri gibi önemli konulardı. 
(Karpat, 2004: 544) 

1905 I. Rus ihtilalinin getirdiği yumuşama döneminden İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar ve 
Başkurt halkının azami derecede faydalanması için mücadele eden aydınlar arasında önemli bir yeri 
olan Kerimi, bu dönemde yapılan hemen hemen bütün siyasi toplantılara gerek delege ve gerekse 
gazeteci olarak katılarak, üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Uzun yıllar 
Orenburg Müslüman cemaatinin reisliğini ve Cemiyet-i Hayriye'nin üyeliğini de yapmıştır.  

Rusya Müslümanlarının ikinci toplantısından (13-23 Ocak 1906) sonra Orenburg'da bir 
toplantı düzenleyen Fatih Kerimi II. Müslüman kongresinin aldığı karar doğrultusunda Rusların Kadet 
partisi ile işbirliği yapılmasını toplantıda hazır bulunanlara kabul ettirdi. İstanbul'da eğitim görmesi ve 
halkının problemlerine çok fazla duyarlı olması, Rus parlamentosu Devlet Duma'sına vekil seçilmesini 
engellemiştir. Hükümet çeşitli yollarla onun da aralarında bulunduğu bazı Tatar aydınlarının 
(Abdürreşid İbrahim, Yusuf Akçura vs.)  II. Devlet Duma'sına seçilmelerine engel olmuştur. Buna 
rağmen o, II. Devlet Duma'sına (20 Şubat- 2 Haziran 1907) seçilen dostu ve aynı zamanda Derdmend 
mahlasıyla şiirler de yazan Zakir Remiev'in yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenerek Petersburg'a 
gitmiştir. Buradaki görevi süresince dumadaki Müslüman vekillere de yardımcı olmaya çalışmış, aynı 
zamanda Vakit gazetesinde de duma ve hükümet ahvali konusunda haberler yazmıştır. ( Gökçek, 
2007: XII) 

 1906 yılında Remiyev kardeşlerinin Vakit adlı bir gazete kurmaları ve başmuharrirliğe Fatih 
Kerimi'yi getirmeleri, onun hikâye yazarlığından gazeteciliğe geçmesine vesile olmuştur. Bu dönemde 
bir müddet Orenburg'daki Medrese-i Hüseyniye'de muallimlik de yapan Fatih Kerimi çeşitli ders 
kitapları ve ders programları da hazırlamaya başlamıştır. 

 1917 Ekim ihtilaline kadar gazetecilik görevinin yanısıra çok sayıda eser yazmış ve Rusya 
Müslümanlarının meseleleriyle aktif olarak ilgilenmiştir. Ayrıca matbaasında çok sayıda ders kitapları 
ve çeşitli eserler de bastırmıştır.  

1917 Ekim İhtilali'nden sonra bir müddet Orenburg'da mektep-maarif ve kültür meseleleri ile 
ilgili çalışmalarda bulundu. Öğretmen yetiştirme kurslarında dersler verdi. Uzun yıllar çalıştığı Vakit 
gazetesinden ayrılarak 1 Kasım 1917 tarihinde Yaña Vakit (Yeni Vakit) adlı gazetesini çıkarmaya 
başladı ve bu şehirde çıkan İşçiler Dünyası, Yol gibi çeşitli gazetelerin yayın kurulunda çalıştı. 
Sosyalizm Tarihi adlı bir eser hazırladığı da belirtilmesine rağmen bu eseri basılmamıştır. 1925 yılında 
Rusya'nın (Sovyetler Birliği) yeni başkenti olan Moskova'ya göç etti. Bir müddet SSCB halklarının 
merkez neşriyatında çalıştıktan sonra Nerimanov ismindeki Doğuyu Öğrenme Enstitüsü'nde 1937 
yılına kadar Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. Lenin'in toprak meseleleriyle (Agrarya 
Meselesi/Agrarnıy Vopros) ilgili makalelerini Tatarcaya tercüme etti.( Özkan, 2006:49 ) 

1917 Bolşevik İhtilali ile birlikte Rusların Türk coğrafyasındaki etkisi daha planlı bir şekilde 
gelişmeye başlar. Ruslar, bölgenin hakim gücü haline gelirler. Lenin’in yönetimi yıllarında belirli bir 
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makina ve teçhizat fabrikalarını gezmişlerdir. Kerimi bu seyahatinin izlenimlerini 1902 yılında Avrupa 
Seyahatnamesi olarak ta bastırmıştır.  

Avrupa seyahati dönüşü bir müddet Moskova'da kalan Kerimi, babasının ileriye dönük 
planları (babası eskiden beri Tatarca bir matbaa açarak halkına bu yolla daha iyi hizmet edeceğini 
düşünüyordu) için burada muhasebe ve Almanca kurslarına devam ederek bilgisini arttırmıştır. 
Moskova'da bulunduğu sırada zaman zaman Rusya'nın başkenti Petersburg'a giderek burada büyük bir 
matbaa açmış olan Kırımlı Mirza Boraganski'nin matbaasında baskı usulleri konusunda bilgi de 
edinmiştir. 

 1900-1901 yılları arasında Orenburg'da gayri resmi olarak yine Gani Bay'ın maddi 
yardımlarıyla Ural bölgesi ve Sibirya için yaklaşık 300 usul-i cedid öğretmeni yetiştirilmesine katkıda 
bulunmuştur. İki yaz devam eden bu kurslar bölge yönetimi tarafından kapatılmıştır.  

1901 yılından sonra, babasının Orenburg'da bir matbaa ve kitabevi (Kütüphaneyi Kerimiye) 
açması (1901) nedeniyle bu alanda yoğunlaşmıştır. Babasının matbaanın kuruluşundan kısa bir süre 
sonra vefat etmesi (1902) nedeniyle bütün işlerle Kerimi ve kardeşleri (Kerimi'nin ikisi erkek, üçü kız 
toplam beş kardeşi vardı) ilgilenmek zorunda kalmışlardır.  

1901 yılında Duhovni Sobraniye'nin (Rusya Müslümanlarının Ruhani İdaresi) yarı resmi 
olarak yaptığı toplantıya, Fatih Kerimi ile birlikte Hadi Maksudi, Abdurreşid İbrahim, Rızaeddin bin 
Fahreddin ve Abdullah Bubi gibi dönemin önemli aydınları da katılmıştı. Toplantının gayesi; halk 
arasında bilimin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların planlanması, ders kitapları yazımı 
meselesi (bu konu toplantıya katılanlara havale edildi) ve bazı imla problemleri gibi önemli konulardı. 
(Karpat, 2004: 544) 

1905 I. Rus ihtilalinin getirdiği yumuşama döneminden İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar ve 
Başkurt halkının azami derecede faydalanması için mücadele eden aydınlar arasında önemli bir yeri 
olan Kerimi, bu dönemde yapılan hemen hemen bütün siyasi toplantılara gerek delege ve gerekse 
gazeteci olarak katılarak, üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Uzun yıllar 
Orenburg Müslüman cemaatinin reisliğini ve Cemiyet-i Hayriye'nin üyeliğini de yapmıştır.  

Rusya Müslümanlarının ikinci toplantısından (13-23 Ocak 1906) sonra Orenburg'da bir 
toplantı düzenleyen Fatih Kerimi II. Müslüman kongresinin aldığı karar doğrultusunda Rusların Kadet 
partisi ile işbirliği yapılmasını toplantıda hazır bulunanlara kabul ettirdi. İstanbul'da eğitim görmesi ve 
halkının problemlerine çok fazla duyarlı olması, Rus parlamentosu Devlet Duma'sına vekil seçilmesini 
engellemiştir. Hükümet çeşitli yollarla onun da aralarında bulunduğu bazı Tatar aydınlarının 
(Abdürreşid İbrahim, Yusuf Akçura vs.)  II. Devlet Duma'sına seçilmelerine engel olmuştur. Buna 
rağmen o, II. Devlet Duma'sına (20 Şubat- 2 Haziran 1907) seçilen dostu ve aynı zamanda Derdmend 
mahlasıyla şiirler de yazan Zakir Remiev'in yardımcılığını ve danışmanlığını üstlenerek Petersburg'a 
gitmiştir. Buradaki görevi süresince dumadaki Müslüman vekillere de yardımcı olmaya çalışmış, aynı 
zamanda Vakit gazetesinde de duma ve hükümet ahvali konusunda haberler yazmıştır. ( Gökçek, 
2007: XII) 

 1906 yılında Remiyev kardeşlerinin Vakit adlı bir gazete kurmaları ve başmuharrirliğe Fatih 
Kerimi'yi getirmeleri, onun hikâye yazarlığından gazeteciliğe geçmesine vesile olmuştur. Bu dönemde 
bir müddet Orenburg'daki Medrese-i Hüseyniye'de muallimlik de yapan Fatih Kerimi çeşitli ders 
kitapları ve ders programları da hazırlamaya başlamıştır. 

 1917 Ekim ihtilaline kadar gazetecilik görevinin yanısıra çok sayıda eser yazmış ve Rusya 
Müslümanlarının meseleleriyle aktif olarak ilgilenmiştir. Ayrıca matbaasında çok sayıda ders kitapları 
ve çeşitli eserler de bastırmıştır.  

1917 Ekim İhtilali'nden sonra bir müddet Orenburg'da mektep-maarif ve kültür meseleleri ile 
ilgili çalışmalarda bulundu. Öğretmen yetiştirme kurslarında dersler verdi. Uzun yıllar çalıştığı Vakit 
gazetesinden ayrılarak 1 Kasım 1917 tarihinde Yaña Vakit (Yeni Vakit) adlı gazetesini çıkarmaya 
başladı ve bu şehirde çıkan İşçiler Dünyası, Yol gibi çeşitli gazetelerin yayın kurulunda çalıştı. 
Sosyalizm Tarihi adlı bir eser hazırladığı da belirtilmesine rağmen bu eseri basılmamıştır. 1925 yılında 
Rusya'nın (Sovyetler Birliği) yeni başkenti olan Moskova'ya göç etti. Bir müddet SSCB halklarının 
merkez neşriyatında çalıştıktan sonra Nerimanov ismindeki Doğuyu Öğrenme Enstitüsü'nde 1937 
yılına kadar Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. Lenin'in toprak meseleleriyle (Agrarya 
Meselesi/Agrarnıy Vopros) ilgili makalelerini Tatarcaya tercüme etti.( Özkan, 2006:49 ) 

1917 Bolşevik İhtilali ile birlikte Rusların Türk coğrafyasındaki etkisi daha planlı bir şekilde 
gelişmeye başlar. Ruslar, bölgenin hakim gücü haline gelirler. Lenin’in yönetimi yıllarında belirli bir 

rahatlama yaşayan Türk halkları, Stalin döneminde her alanda büyük baskı, sürgün ve ölümlerle 
karşılaşmışlar. Lenin’in Türk toplulukları ile ilgili yürüttüğü politikanın temelinde, Türk lehçelerinin 
ayrı diller, Türk boylarının farklı milletler olduğu düşüncesiyle yetişmiş ve bu bilinçte yeni “mikro 
milletçi” zihniyette bir toplum oluşturmak hedefleniyordu. Bu politikayı uygularken 1920- 1950 yılları 
arasında Sovyetler Birliğinde kanlı yıllar yaşandı. Bu yıllarda binlerce insan kurşuna dizilmiş, baskı ve 
şiddete maruz kalmıştır. Stalin dönemi Türk aydınlarının kanıyla yazılmış kanlı bir dönemdir. Türk 
aydınları Rusya’nın kendilerini tarihlerinden, kültürel kaynaklarından kopararak yeni ve farklı 
kimliklere dönüştürmek istediklerini anlarlar ve buna karşı çıkarlar.  

1924 yılında Türk coğrafyasında meydana gelen direniş hareketleri sırasında binlerce aydın ve 
sivil öldürülmüştür. Özgürlüklerin kısıtlanması yönünde uygulamalar başlatılmıştır. 1924 yılında 
Sovyet yönetimine karşı Özbekistan’da başlayan olaylar “Basmacılık” hareketi olarak adlandırıldı, bu 
direnişin yatırılmasından sonra “Basmacılar” ve “Ceditçiler”in ortadan kaldırılması ve yok edilmesi 
politikası devreye girdi. Türk dilinin birliğini savunan ve Kiril alfabesine karşı çıkan aydınlar “ sistem 
karşıtı, halk düşmanı, pantürkist” olarak suçlanmış ve büyük bir bölümü Stalin’in hakimiyeti yıllarında 
özellikle 1937-1938 (Repressiya) yıllarında kurşunlanarak öldürülmüşlerdir. Bunun sonrasında da 
Birinci Dünya Savaşının başlaması toplumsal ve siyasal hareketlerin tamamen durması sonucunu 
doğurmuştur.  

Fatih Kerimi de ömrünü İsmail Gaspıralı’nın ideolojisineve milletinin aydınlanması ve 
eğitilmesi yolunda hizmetlere adamış bir aydın olarak Rus yönetiminin merceği altındaydı. Stalin’in 
repressiya yıllarında, tam olarak 1937 yılında Türkiye lehine casusluk (kızıl ordu ile ilgili bazı askeri 
sırları 1936 yılında Moskova'da bulunun Türk Milli Futbol Takımı antrenörü Kerim Bey'e verdiği 
iddia edilmiş) ve Stalin'e suikast hazırlığı gibi çeşitli uydurma suçlardan suçlu bulunarak ilk çıkarıldığı 
mahkemece kurşuna dizilerek oldurulmesine karar verildi. Stalin dönemindeki Tatar-Türk 
aydınlarınıngenel olarak imha etme politikasının gereği olarak binlerce aydın sadece ideolojilerinden 
dolayı, milletlerine verdikleri hizmetlerinden dolayı ölüme mahkûm edildiler. Kurşuna dizilmeyenler 
ağır şartlarda yaşama şansları çok düşük olan kamplara sürgün edildiler. Bu dönem on dokuzuncu 
yuzyılın sonu yirminci yüzyılın başlarında hızlı bir şekilde bütün türk dünyasında gelişmekte olan 
Türkçülük, Turancılık mefkûresine büyük bir darbe olmuş ve Türk Dünyasının gelişimini kırk sene 
aksatmış, geriye götürmüştür.  Stalin’in ölümüne kadar Türk milletleri arasında korku ve sesizlik 
sürmüş, 1990'lı yıllara kadar yazılan eserlerde, makalelerde, Kerimi ve Kerimi gibi türk milletine 
çeşitli alanlarda hizmet etmiş Türk aydınlarının ölümleri ile ilgili kitaplarda kaynaklarda detaylı bilgi 
verilmiyor sadece ölmüş olduklarını yazmak yeterli görülüyor ve bu insanların hayatlarını nasıl sona 
erdirdikleri üzerinde hiçbir açıklama yapılmıyordu. Bu yazar ve aydınların eserleri yönetim tarafından 
yasaklanıyor, yakınlarının hayatları çekilmez hale getirilerek çeşitli şekillerde kısıtlanıyordu.  

Bazı eserlerde Kerimi'nin 1945 yılına kadar yaşadığı belirtilse de 1937 yılında kurşuna 
dizildiği arşiv belgeleriyle kesinleşmiştir. (Gaynettinov,1995: 65) Ancak Stalin’in ölümünden sonra 
birçok haksız yere öldürülmüş aydın gibi Fatih Kerimi’nin de 1959 yılında Sovyetler Birliği Yüksek 
Mahkemesi tarafından suçsuz olduğu kabul edilip itibarı iade edilmiştir.  

Rus yönetimi altında olan Türk halklarının mücadele tarihinde önemli bir yeri Fatih Kerimi 
hayatı boyunca Tatar Türklerinin gelişimi ve milli bilinçle eğitilmesi konusunda büyük emek 
harcamış, bu yolda dönemin bütün koşullarını zorlayarak halkına ve Türk milletine faydalı olmaya 
çalışmıştır. Bu dönemde daha geniş kesime hitab edebilmesi açısından basın önem arz etmekteydi. Bu 
sebeple, Fatih Kerimi de daha çok kişiye sesini duyurabilmek için yazarlığının yanısıra gazetecilik 
yapmış, halkının Rusya parlamentosunda haklarını koruyabilmek için siyasetle de uğraşmıştır.  

Türk Dünyasında İsmail Gaspıralıyla başlayan aydınlanma harekâtı ve bu dönemde yetişen 
Fatih Kerimi’nin hayatı, milli bilincin uyanması yönündeki çalışmaları geniş kapsamlı bir araştırma 
konusudur. Özetle bu çalışmada vermeye çalıştığımız sonuç şu ki,  haleflerimizin milli kimlikleri ve 
milli kimlikleri ile var olma uğruna verdikleri bu yaşam mücadelesinde,  Fatih Kerimi gibi aydınlar 
eğitimle, milli ve kültürel varlıklarına sıkıca sarılarak, köklerine ve müşterek varlıkları olan “Türk 
dili”  etrafında birleşip ortak Türkçeyle makaleler, eserler, şiirler yazarak bir mücadele yolu 
seçmişlerdi. Yirminci yüzyıl İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla özdeşleşmiş 
aydınlarımızın son damla kanlarına kadar geri çekilmeden sürdürdükleri ideolojik savaşıdır.  XIX. 
yüzyılın sonunda yetişen ve modern Türk dünyası edebiyatının doğuşunda etkin olan aydınların 
karakteristik özelliği hürriyetçi ve halkçı düşüncelere sahip olmaları idi.  

 



230 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Kaynakça   
                                                                                                                                                                                                                                              
Akar, M.-Deniz, S.-Bilecik, F, (1994). Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı, İstanbul, Yesevi 

Yayınları. 
Gaynettinov, M. (1995 Temmuz Ağustos). Magrifetçi Edib-Fatih Kerimi’nin Tuıvına 125. Yıl, 

Miras .S. 7-8. 
Gökçek, F., (2001). İstanbul Mektupları kitabı için yazdığı giriş, Çağrı Yayınları, İst., s. IX                                

Ilgar, İ., (1990). Rusya'da Birinci Müslüman Kongresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.                             
Kanlıdere, A., (1997).  "Kazan Tatarları Arasında Tecdid ve Cedit Hareketi (1809-1917)",  Türkiye 
Günlüğü Dergisi, Sayı:46-Yaz.   

Karpat,  K., (2004). İslam’ın Siyasallaşması., İst, Bilgi Ünv. Yay.                                                                         
Kırımlı, H., (1996).  “Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916)”, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.                                                                                                                                                 
Ortaylı, İ., (1968). Çarlık Rusyasında Türkçülük Hareketleri ve Gaspıralı İsmail Bey, Ankara.                                

 
 



231Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Kaynakça   
                                                                                                                                                                                                                                              
Akar, M.-Deniz, S.-Bilecik, F, (1994). Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı, İstanbul, Yesevi 

Yayınları. 
Gaynettinov, M. (1995 Temmuz Ağustos). Magrifetçi Edib-Fatih Kerimi’nin Tuıvına 125. Yıl, 

Miras .S. 7-8. 
Gökçek, F., (2001). İstanbul Mektupları kitabı için yazdığı giriş, Çağrı Yayınları, İst., s. IX                                

Ilgar, İ., (1990). Rusya'da Birinci Müslüman Kongresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.                             
Kanlıdere, A., (1997).  "Kazan Tatarları Arasında Tecdid ve Cedit Hareketi (1809-1917)",  Türkiye 
Günlüğü Dergisi, Sayı:46-Yaz.   

Karpat,  K., (2004). İslam’ın Siyasallaşması., İst, Bilgi Ünv. Yay.                                                                         
Kırımlı, H., (1996).  “Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916)”, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.                                                                                                                                                 
Ortaylı, İ., (1968). Çarlık Rusyasında Türkçülük Hareketleri ve Gaspıralı İsmail Bey, Ankara.                                

 
 

REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN VERGİ HIRSIZI ADLI OYUNUNDA “MAKBUL VATANDAŞ” 
TİPİ1 

 
“ACCEPTABLE CITIZEN” TYPE IN REŞAT NURİ GÜNTEKİN'S THE VERGİ HIRSIZI 

PLAY 
 

Arş. Gör. Bilal DEMİR 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

bilaldemir@yyu.edu.tr 
 

Öz 
 
Türk edebiyatında romancılığıyla bilinen Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), tiyatro sanatına da derin bir 

tutkusu olan ve bu sanatla ilgili birçok yazısının yanında oyun metinleri de üretmiş edebiyatçılarımızdan biridir. 
Yazar, kaleme aldığı tiyatro eserleri ile Türk toplumunun değişimlerine, siyasal ve ekonomik dönüşümlerine 
atıflar yapmıştır. Ayrıca Halkevleri Temsil Sahneleri ve okullar için mektep piyesleri de yazarak bu oyunlarda 
ideolojik kurguya yönelmiştir. 1933 yılında Halkevleri’nde oynanması için yazdığı Vergi Hırsızı oyunu da 
dönemin edebi kanonuna uygun bir şekilde iktidarın hegemonik söylemini yansıtan bir oyun olarak yazılmıştır. 
Oyunda Kemalist rejimin arzuladığı vatandaş tipi ele alınmıştır. Yeni kurulan rejime göre yeni bir insan tipinin 
profilini veren oyunda, vatandaşların devlete karşı sorumlulukları ve makbul vatandaş tipinin nasıl olduğuna dair 
nitelikler yer almaktadır. 

Bu çalışmada Reşat Nuri’nin Vergi Hırsızı oyunu incelenerek oyun, Kemalist rejimin vatandaş algısıyla 
ilişkilendirilecektir. Dönemin edebi kanonu tartışmalarına da yer verilerek oyun metninin devrin edebiyatıyla 
olan ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca Reşat Nuri’nin yeni rejime uygun olarak vatandaş profili çizerken kendi 
düşünceleri etrafında makbul vatandaşa katkıları da gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Reşat Nuri Güntekin, vergi hırsızı, makbul vatandaş, tiyatro, edebi kanon. 
 

Absract 
Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), more known for his novels, received works from the theater. The 

Vergi Hırsızı play he wrote for the Halkevleri in 1933 is an important element for the literary canon of the 
period. The vote was written about the type of citizen the Kemalist regime wants. It also included detailed 
dialogue on the economic situation of the regime and how state-citizen relations should be. 

In this work we will review Resat Nuri's Vergi Hırsızı play and relate this play to the citizen perception of 
the Kemalist regime.  We will also discuss the relevance of the play to early republic era literature by including 
in the discussions of the literary canon. 

Keywords: Reşat Nuri Güntekin, vergi hırsızı, acceptable citizen, theater, literary canon. 
 

Giriş 
1923 sonrası dönemde Cumhuriyet rejiminin sanat alanındaki  en büyük arzularından biri, millî 

bir tiyatro kurumu idealini gerçekleştirmek olmuştur.  Aslında bu durumun II. Meşrutiyet döneminde 
başladığı ve Darülbedayi ile kurumsal anlamda gerçekleştirildiği görülür. Sahneye Türk kadınının 
çıkartılmak istenmesi,  Talim ve Terbiye Cemiyeti aracılığıyla ‘yerli’ ve ‘millî’  oyunlar için 
yarışmalar düzenlenmesi, bu oyunların tiyatro kampanyalarınca  öncelikli olarak oynanması fikrinden 
millî bir tiyatro idealinin II. Meşrutiyet’ten itibaren gerçekleştirilmek istendiği anlaşılır. Bu dönemde 
özellikle adapte piyeslerin oynanması en büyük sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Muhsin 
Ertuğrul'un dönemin önemli yazarlarını  millî ve yerli oyun yazdırmaya özendirmesi önemli bir 
husustur (Buttanrı, 2011: 512). Cumhuriyet döneminde de bu anlayışın devam ettirilmek istendiği 
görülür. 

Dönemin aydınları, yazarları, edebiyatçıları iktidarla kurdukları yakın ilişki nedeniyle edebi 
alanı Cumhuriyet’in kültürel politikalarının gerçekleşmesi için bir saha olarak görmüş ve bu amaçla 
kullanmışlardır. Edebi sahalardan özellikle tiyatronun oldukça işlevli bir şekilde bu anlamda 
kullanıldığını görülür. Erken Cumhuriyet döneminin şartlarına bakıldığında halkın okuma-yazma 

                                                           
1Bu makale, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan “Tiyatro Yazarı Olarak 
Reşat Nuri Güntekin” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   
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oranının düşük olduğu ve daha çok köylerde yaşadığı bilinmektedir. Tiyatro, göstermeye dayalı bir tür 
olması sebebiyle okuma yazma oranı düşük bir toplum için yararlı bir saha olarak düşünülür. Bu 
nedenle ülkemizde modern tiyatro  daha Tanzimat döneminden itibaren toplumu eğitmek, onu 
yönlendirmek için faydalı bir araç olarak görülmüştür. Ayrıca tiyatronun seyirciye doğrudan teması, 
doğrudan mesaj verici bir tür olması ve hitap unsurlarının verdiği etkiyi hesaba kattığımızda buna 
müsait bir sanat alanı olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim ulus-devlet sürecinde millî bir kimlik ve 
makbul bir vatandaş oluşturmak için özel bir misyonla tiyatro türüne eğildiği görülür. Çünkü 
tiyatronun görsel olanla ilişkisi kullanılmak istenir. Bu nedenle iktidar tarafından heykel, mimari, 
resim gibi tiyatroya da özel yatırım yapılır (Çongur, 2017: 65-66). Bu yatırımda hâkim olan düşünce 
ise yeni bir kültür ve medeniyet anlayışının halka ulaştırılmak istenmesi olmuştur. Özellikle, “Tiyatro 
o dönemde telkin imkânı, gündelik hayatın ve dilin içine süzebilme gücü nedeniyle iktidarın kullandığı 
bir propaganda ve denetim aracı olmuştur” (Başbuğ, 2013: 208). Elif Çongur, Ulusal Kimliği Tiyatro 
ile Kurmak adlı kitabında erken Cumhuriyet döneminde tiyatro ile yapılmak istenen ulusal bir kimlik 
inşası sürecini anlatır. Çongur, rejimin ve kurucu kadronun ideolojik felsefesinin, oyun metinlerine ve 
sahneye taşıdığını, Halkevleri’nin de bu ideolojinin uygulama alanı olarak kullanıldığını belirtir. Bu 
kapsamda öncelikle yakın geçmişle tarihsel bağ koparılmak istenmiş, yerine Orta Asya’dan bir köken 
arayışına gidilmiştir. Ayrıca bu amaçla bir “kültürel ambar” olarak görülen Anadolu’ya doğru bir yöne 
gidilmiş ve böylece Türklük bilinci yerleştirilerek bu durum Cumhuriyet’in özü şeklinde algılanmıştır 
(Çongur,2017: 177-179). 

Kemalist rejim, bir tiyatro kanonu oluşturmak için 1930’lu yıllardan itibaren etkin faaliyetler 
yürütmeye başlamıştır. Bu faaliyetlerden en önemlisinin Reşat Nuri’nin de oyun metinleri verdiği 
1933 yılında yazılan “onuncu yıl oyunları” olmuştur. Bunlar, edebi ve estetik özellikleri düşük ancak 
propaganda yönleri kuvvetli oyunlardır. Oyunlarda karikatürize edilen Osmanlı'ya karşı idealize edilen 
bir Cumhuriyet insanı vardır. Batılı, çağdaş, dini hurafelerden arındırılmış bilimsel bir insan 
anlayışının yaratılmak istendiği görülmektedir.  

Rejimin tiyatroya olan ilgisinin göstergelerinden biri de Halkevleri’dir. Halkevleri’nin en 
önemli şubesinin Temsil Akademisi olduğunu ve Halkevleri’nde yeni neslin bilinçaltını oluşturan 
mektep piyeslerinin yazıldığını görmekteyiz. Ayrıca 1934'te Darülbedayi’nin İstanbul Şehir Tiyatrosu 
adıyla İstanbul Belediyesi'ne bağlandığını, 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nın açıldığını, 
Devlet Operası'nın da 1946 yılında faaliyete geçtiğini hatırladığımızda rejimin tiyatroya olan ilgisinin 
boyutları daha net anlaşılmaktadır. Bu dönemde tiyatronun  taşraya yöneldiğini, Anadolu’nun tiyatro 
aracılığıyla ideolojik olarak yönlendirilmek  istendiğini ve  iktidarın  politik argümanlarını Anadolu'ya 
tiyatro aracılığıyla ulaştırmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu amaçla Reşat Nuri’nin de Hülleci adlı 
oyununu yazdığını bilmekteyiz. Bu dönemde Anadolu'nun her hücresinde Cumhuriyet ideolojisini 
yaymak, bu anlamda Kemalizm ilkelerine dayalı bir atmosfer oluşturulmak istendiği anlaşılmaktadır.   

Bu dönemdeki oyunların; Kurtuluş Savaşı kahramanlıklarını, Atatürk sevgisini, savaşın verdiği 
yoksulluğu, Turan fikrini, ülkücü/idealist tipi vermeye çalıştığını; dolayısıyla politikayla ilişkili ve 
devletin resmi ideolojik anlayışını anlatmaya çalışan oyunlar olduğunu görmekteyiz. Bu oyunların 
bazıları şunlardır:  Yaşar Nabi İnkılap Çocukları, Halit Fahri Onuncu Yılın Destanı, Aka Gündüz 
Beyaz Kahraman ve Mavi Yıldırım, N. Sırrı Örik Sönmeyen Ateş, Reşat Nuri İstiklâl, Yaşar Nabi Mete, 
Behçet Kemal Ergenekon ve Çoban, Nazmi Tonbuş  Atilla, Münir Fahri Egeli  Bay Önder, Hayrettin 
İlhan Altın Yay, Hüsnü Yıldız Mete, Cem Aşkun  Oğuz Destanı, Osman Cemal Kaygılı Üfürükçü, 
Ertuğrul Şevket Şeriat.2  Bu oyunlar genel olarak dramatik yapıdadır. Oyunlarda toplumsal 
mühendislik yapılır. Oyunların estetik unsurları arka planda olup didaktik ve bol hitabetli oyunlardır. 
Elif Çongur, bu dönemde yazılan oyunların Kemalist bir ideolojiyle ve Türk ırkının bütün 
medeniyetlerin kurucusu olduğu düşüncesine dayanan Türk Tarih tezini kanıtlamak üzere yazıldığını 
açıklar (Çongur, 2017:120). 

                                                           
2 Bu oyunlar ve yazılan diğer oyunlar hakkında daha genel ve kapsamlı bilgi için ayrıca bkz: Esra Dicle Başbuğ 
(2013), Resmi İdeoloji Sahnede, İstanbul, İletişim Yayınları; Nurhan Karadağ (1998), Halkevleri Tiyatro 
Çalışmaları (1932-1951), Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları; Elif Çongur (2017), Ulusal Kimliği Tiyatro 
İle Kurmak, Ankara, İmge Kitabevi; Selçuk Çıkla (2006), “Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Anısına Yapılan 
Edebî Yayınlar”, Turkish Studies, Sayı: 1, ss.45-63; Bünyamin Aydemir (2017), Sanatta Dirijizm, İstanbul, 
Mitos-Boyut,  
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ise yeni bir kültür ve medeniyet anlayışının halka ulaştırılmak istenmesi olmuştur. Özellikle, “Tiyatro 
o dönemde telkin imkânı, gündelik hayatın ve dilin içine süzebilme gücü nedeniyle iktidarın kullandığı 
bir propaganda ve denetim aracı olmuştur” (Başbuğ, 2013: 208). Elif Çongur, Ulusal Kimliği Tiyatro 
ile Kurmak adlı kitabında erken Cumhuriyet döneminde tiyatro ile yapılmak istenen ulusal bir kimlik 
inşası sürecini anlatır. Çongur, rejimin ve kurucu kadronun ideolojik felsefesinin, oyun metinlerine ve 
sahneye taşıdığını, Halkevleri’nin de bu ideolojinin uygulama alanı olarak kullanıldığını belirtir. Bu 
kapsamda öncelikle yakın geçmişle tarihsel bağ koparılmak istenmiş, yerine Orta Asya’dan bir köken 
arayışına gidilmiştir. Ayrıca bu amaçla bir “kültürel ambar” olarak görülen Anadolu’ya doğru bir yöne 
gidilmiş ve böylece Türklük bilinci yerleştirilerek bu durum Cumhuriyet’in özü şeklinde algılanmıştır 
(Çongur,2017: 177-179). 

Kemalist rejim, bir tiyatro kanonu oluşturmak için 1930’lu yıllardan itibaren etkin faaliyetler 
yürütmeye başlamıştır. Bu faaliyetlerden en önemlisinin Reşat Nuri’nin de oyun metinleri verdiği 
1933 yılında yazılan “onuncu yıl oyunları” olmuştur. Bunlar, edebi ve estetik özellikleri düşük ancak 
propaganda yönleri kuvvetli oyunlardır. Oyunlarda karikatürize edilen Osmanlı'ya karşı idealize edilen 
bir Cumhuriyet insanı vardır. Batılı, çağdaş, dini hurafelerden arındırılmış bilimsel bir insan 
anlayışının yaratılmak istendiği görülmektedir.  

Rejimin tiyatroya olan ilgisinin göstergelerinden biri de Halkevleri’dir. Halkevleri’nin en 
önemli şubesinin Temsil Akademisi olduğunu ve Halkevleri’nde yeni neslin bilinçaltını oluşturan 
mektep piyeslerinin yazıldığını görmekteyiz. Ayrıca 1934'te Darülbedayi’nin İstanbul Şehir Tiyatrosu 
adıyla İstanbul Belediyesi'ne bağlandığını, 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nın açıldığını, 
Devlet Operası'nın da 1946 yılında faaliyete geçtiğini hatırladığımızda rejimin tiyatroya olan ilgisinin 
boyutları daha net anlaşılmaktadır. Bu dönemde tiyatronun  taşraya yöneldiğini, Anadolu’nun tiyatro 
aracılığıyla ideolojik olarak yönlendirilmek  istendiğini ve  iktidarın  politik argümanlarını Anadolu'ya 
tiyatro aracılığıyla ulaştırmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu amaçla Reşat Nuri’nin de Hülleci adlı 
oyununu yazdığını bilmekteyiz. Bu dönemde Anadolu'nun her hücresinde Cumhuriyet ideolojisini 
yaymak, bu anlamda Kemalizm ilkelerine dayalı bir atmosfer oluşturulmak istendiği anlaşılmaktadır.   

Bu dönemdeki oyunların; Kurtuluş Savaşı kahramanlıklarını, Atatürk sevgisini, savaşın verdiği 
yoksulluğu, Turan fikrini, ülkücü/idealist tipi vermeye çalıştığını; dolayısıyla politikayla ilişkili ve 
devletin resmi ideolojik anlayışını anlatmaya çalışan oyunlar olduğunu görmekteyiz. Bu oyunların 
bazıları şunlardır:  Yaşar Nabi İnkılap Çocukları, Halit Fahri Onuncu Yılın Destanı, Aka Gündüz 
Beyaz Kahraman ve Mavi Yıldırım, N. Sırrı Örik Sönmeyen Ateş, Reşat Nuri İstiklâl, Yaşar Nabi Mete, 
Behçet Kemal Ergenekon ve Çoban, Nazmi Tonbuş  Atilla, Münir Fahri Egeli  Bay Önder, Hayrettin 
İlhan Altın Yay, Hüsnü Yıldız Mete, Cem Aşkun  Oğuz Destanı, Osman Cemal Kaygılı Üfürükçü, 
Ertuğrul Şevket Şeriat.2  Bu oyunlar genel olarak dramatik yapıdadır. Oyunlarda toplumsal 
mühendislik yapılır. Oyunların estetik unsurları arka planda olup didaktik ve bol hitabetli oyunlardır. 
Elif Çongur, bu dönemde yazılan oyunların Kemalist bir ideolojiyle ve Türk ırkının bütün 
medeniyetlerin kurucusu olduğu düşüncesine dayanan Türk Tarih tezini kanıtlamak üzere yazıldığını 
açıklar (Çongur, 2017:120). 

                                                           
2 Bu oyunlar ve yazılan diğer oyunlar hakkında daha genel ve kapsamlı bilgi için ayrıca bkz: Esra Dicle Başbuğ 
(2013), Resmi İdeoloji Sahnede, İstanbul, İletişim Yayınları; Nurhan Karadağ (1998), Halkevleri Tiyatro 
Çalışmaları (1932-1951), Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları; Elif Çongur (2017), Ulusal Kimliği Tiyatro 
İle Kurmak, Ankara, İmge Kitabevi; Selçuk Çıkla (2006), “Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Anısına Yapılan 
Edebî Yayınlar”, Turkish Studies, Sayı: 1, ss.45-63; Bünyamin Aydemir (2017), Sanatta Dirijizm, İstanbul, 
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Belirtilen oyunlara benzer nitelikte oyun metinleri yazan muharrirlerden biri de Reşat Nuri 
Güntekin’dir. O, sadece oyun metinleri bağlamında değil, genel anlamda Cumhuriyet rejiminin temel 
tezlerine ve amaçlarına inanmış, bağlanmış ve bu yönde eserler üretmiş bir yazardır. Hem roman hem 
de oyun metinlerinin yanı sıra üstlendiği idari ve siyasi görevleri, yürütücülüğünü yaptığı kültürel 
faaliyetleri ile Cumhuriyet döneminde oluşturulmak istenen edebi kanonun içinde yer almış bir 
yazardır. Reşat Nuri Gültekin'in tiyatro eserleri, Türk ulusal devrimine doğrudan göndermelerde 
bulunan metinlerdir. Onun Vergi Hırsızı adlı oyununda ise hem bir edebi kanon özelliğini hem de 
rejimin vatandaş algısını görebilmekteyiz. Oyunun ortaya koyduğu yeni ve makbul vatandaş tipi 
önemli ve değerli nitelikler içermektedir. Bu çalışmaya konu olan Vergi Hırsızı adlı oyun, Kemalist 
rejimin sokaktaki insanı nasıl tanımladığı ve genel olarak yeni rejimde nasıl vatandaşlar istendiğini 
belirtmesi açısından ayrıntılı olarak işlenmeye değerdir. 

 
Vergi Hırsızı ve Sıradan Olanın “Makbul” Statüsü 
1933 yılında basılmış olan ve Reşat Nuri’nin önemli bir kanon metni olan Vergi Hırsızı oyunu, 

tek perdelik komedi türünde bir mektep temsilidir. Eser, Halkevleri’nde ve mekteplerde sahnelenmek 
üzere yazılmış bir oyundur. Vergi Hırsızı, Kemalist ideolojiye yakın, Cumhuriyet rejiminin belirlediği 
“edebiyat kanonu”na uygun bir oyun olarak hazırlanmıştır. 1930’lu yıllarda edebiyatçılardan yoğun bir 
şekilde kendi siyasal ülküsü etrafında oyun metni isteyen Kemalist rejim, hem bir öğretmen hem de bir 
müfettiş olarak devlet memuru sayılan Reşat Nuri’den de bu bağlamda oyunlar ister. Reşat Nuri de bu 
isteği geri çevirmemiş yazarlardandır. 

Vergi Hırsızı oyununda millî ve yerli oyun anlayışı bağlamında devlet ve vatandaş ilişkisi 
işlenmiştir. Bu bakımdan oyun, Cumhuriyet ilkeleri ve inkılapları ışığında yazılmış, dönemin istediği 
“makbul vatandaş”ı tanımlamaya yönelik bir eserdir. Erken Cumhuriyet döneminde yaratılmak istenen 
“makbul vatandaş”ın çerçevesini oluşturan ve vatandaşın devlete karşı yükümlülüklerinden bahseden 
oyunda özellikle ekonomi konusu işlenir. Ayrıca devletin ve milletin bütünlüğü, ikisinin toplumsal 
sözleşmeye dayalı karşılıklı çıkar ilişkisi, oyunda verilmek istenen mesaj ya da hatırlatılan ders 
niteliğini taşımaktadır. 

Oyunda ideoloji bağlamında dikkatimizi çeken ilk olgu, Kemalist, yani egemen ideolojinin, 
yaratmak istediği yeni insan modeli ya da Füsun Üstel’in sunduğu kavramla “makbul vatandaş” tipinin 
yansıtılma biçimidir. Oyunlarda yeni rejim için “nasıl bir vatandaş” sorusunun cevapları aranmaktadır. 
Füsun Üstel, Makbul Vatandaşın Peşinde adlı kitabında genel anlamda II. Meşrutiyet’ten itibaren 
Osmanlı İmparatorluğu'nu bir arada tutmak için bir ulus bilincinin yaratılmak istendiğini ve bunun için 
de mekteplerde herkesi belli ve sınırlı bir formdan geçirerek  onları bir topluluk, bir yurttaşlar 
topluluğu olarak yaratmaya çalıştığını belirtir. Mekteplerde okutulacak ders kitapları ile ulus inşasına 
çalışıldığını söyler (Üstel, 2016: 32). Bu amacın aynısı Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışında da 
mevcuttur. Örneğin 1931'de Afet İnan’ın Cumhuriyet’in vatandaşlık anlayışını açıklayan veya 
tasarlayan Vatandaş İçin Medeni Bilgiler okullara ders kitabı olarak yazılmıştır (Üstel, 2016: 234-
239). 

Yeni değerler ve yeni insan anlayışıyla yola çıkan Kemalist ideoloji,  Türkiye’nin geleceği ve 
bağımsızlığı için yeni bir vatandaş tipine ihtiyaç duymaktadır. Devletini ve milletini düşünecek, onun 
bağımsızlığı ve geleceği için çalışacak bu yeni tip, ‘makbul vatandaş’tır. Medeni ve yurtsever 
eksenleri üzerinden inşa edilen makbul vatandaş, cumhuriyetçi ve laik bir ahlak anlayışını temsil eder. 
Bu vatandaş, yeni terbiye esaslarıyla hareket edecek, yeni bir ödev bilinciyle çalışma hayatına 
katılacaktır. Böylece bireycilikten kurtulup kolektivist düşünecek ve millet olabilme vasfına 
erişilecektir. Bu vasıflar sadece kamusal değil, onun özel hayatını da kuşatır (Üstel, 2016:175). 

Böylece yeni rejime göre yeni bir devlet istikameti ve yeni bir vatandaş modeli yaratılmak 
istendiği anlaşılmaktadır. Devletin istediği makbul vatandaşın karşılanabilmesi için de edebiyat araç 
olarak kullanılmış ve edebiyat metni, vatandaşı bilinçlendirmek, ona devlet-vatandaş ilişkisini 
anlatmak, yükümlülüklerini ona hatırlatmak için bir aygıt olarak görülmüştür. Yapılan edebiyat 
faaliyetlerine baktığımızda özellikle tiyatro vesilesiyle vatandaş tipi üzerinden yeni sembol ve 
motiflerin üretildiği veyahut icat edildiği anlaşılmaktadır. Halkevleri’nde sahnelenen oyunlarda, 
özellikle “Kemalist ideolojinin ekonomik, kültürel, tarihi, güncel vb. söylemlerinin yeniden üretildiği 
ve pekiştirildiği […] görülür” (Başbuğ, 2013: 59). 

Reşat Nuri’nin oyunlardaki ideolojik dayanaklı yeni insan söyleminde yeni vatandaşın 
özellikleri ve donanımları belirtilmektedir. Genel anlamda vatandaş, özel anlamda ise öğretmen, eşraf, 
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aydın, memur üzerinden kurulur ve bu kişilerin bir nevi tanımı yapılmış olur. Vatandaş nasıldır, 
öğretmen kimdir, aydın ne işe yarar, zengin malını neye, nasıl harcar, devlet adamı nasıl davranır gibi 
soruların cevapları verilerek yeni devlet ülküsünün bir şekilde izahı yapılır. Oyunlarda devletin veya 
rejimin yeni tanımlanmasında ise en önemli koşul bağımsızlıktır. Devletin ekonomik yapısı, diğer 
ülkelerle ilişkisi Reşat Nuri’nin oyunlarında tanımlanmaya çalışılan konulardır. Reşat Nuri’nin 
yarattığı tiplerde Kemalist ideoloji ile kesişen çizgileri mevcuttur. Burada Kemalist düzene uygun 
vatandaş modeli verilir. Reşat Nuri’nin hem bir edebiyatçı hem de dönemi içerisinde kültürel 
politikalarda yeri olan bir aydın olması nedeniyle Kemalist ideoloji için arzulanan vatandaş tipine 
eklemeler yaparak Kemalist anlayışa katkıları olur. Yine devlet mekanizmasının ve kurumlarının nasıl 
işlemesi gerektiğiyle ilgili fikirler üretir. Yazar, oyun metinlerinde devletin oluşturmaya çalıştığı 
ekonomik ve hukuki düzen hakkında örneklerle bir model sunar.  

Oyunda karşımıza çıkan ilk vatandaş tipi, sıradan vatandaşın yeniden tanımlanması durumudur. 
Osmanlı Devleti’nden farklı olarak yeni bir insana duyulan ihtiyaca göre sokaktaki vatandaşın yeni bir 
tanımı yapılmaya çalışılır. Oyun, vergi kaçıran Demir ile devlete düzenli şekilde vergisini ödeyen 
Yusuf’un konuşmaları üzerinden kurulur. Bu konuşma ile vatandaşa iyi-kötü, doğru-yanlış normları 
gösterilir. Ayrıca metindeki karakterlerin isim sembolisazyonu ile devletin kime, nasıl baktığı da 
anlaşılır.  

Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yeni kurulan bir devlet olması, üretim gücünün 
düşük olması nedeniyle ülkenin ekonomi sistemini yürütebilmesi için vergiye ihtiyaç duyulur. 
Özellikle 1929 yılında patlak veren dünyadaki ekonomik buhrandan Türkiye de çok etkilenir. Devlet 
eliyle bir seferberlik başlatılır ve vatandaşın üretime katkıda bulunmaları teşvik edilir. Vergi Hırsızı 
oyunu da bu bilinçle konuyu vatandaşın önüne seren bir anlayışla yazılır.  

Oyunda vatandaşın devlete karşı görevleri ona hatırlatılmış, bu görevleri yerine getirmesi 
istenmiştir. Oyun, Kemalist ideolojiyi anlayacak ve anlatacak bir görev vazifesiyle ve devletin 
ekonomik bağımsızlığını ve gelişimini vatandaşa anlatacak bir bilinçle yazılmıştır. Oyunun amacı bu 
yönde iken alt metinde devlet ve vatandaş ilişkisinin nasıl olması gerektiğine de değinilmiştir. 
Özellikle birbirinin tersi olan Yusuf ve Demir karakteri üzerinden makbul vatandaş ile ‘hain vatandaş’ 
ayrımına gidilmiştir. 

Oyunda makbul vatandaş, Yusuf karakteri ile temsil edilir. O, bireysel akıldan kurtulup 
kolektivist bir akılla ülkesini ve milletini düşünen, üretime katkıda bulunan, çalışmayı bir erdem 
olarak gören, devlete karşı sorumluklarını ve görevlerini bilen, üstelik bunları zevkle yerine getiren 
biridir. Demir ise hain vatandaştır. Bireysel düşünen, vergisini ödemeyen, devletin kalkınması ve 
gelişimi yerine, kendi zenginliğini düşünen biridir.  

Makbul ve hain vatandaş oyunda türlü nitelemelerle anlatılır. Makbul vatandaş çalışkan, dinç ve 
sıhhatlidir. Hain vatandaş ise tembel ve hastadır. Makbul vatandaş olan Yusuf’un çalışkanlığı ve vücut 
yapısı ön plana çıkarılan ilk konudur. O, devlete vergisini düzenli ödeyen, çok çalışan ve bu yüzden 
sağlıklı, yaşam dolu bir insan olarak verilir. Yusuf, elli yaşında olmasına rağmen, otuz yaşında 
görünen, saçlarına ak düşmemiş, zinde ve dinç biridir: 

“Demir: Sen maşallah kırk bile görünmüyorsun… Saçlarında bir tek ak yok, yanaklarından kan 
damlıyor… Sıhhatin de galiba yerinde… 

Yusuf: Demir gibiyim maşallah… Bu yaşta yirmilik delikanlılara taş çıkarırım… 
Demir: Miden de sağlam mı? 
Yusuf: Taşı yersem evvel Allah eritirim. 
Demir: Ben bazı sütlaç yediğim zaman bile eritinceye kadar akla karayı seçiyorum... Sen galiba 

ömrünü çok rahat geçirdin…” (Güntekin, 1933: 5-6) ** 
Yusuf’un genç görünüp sağlıklı olması ömrünü rahatlıkla geçirmesine değil, çok çalışmasına 

bağlıdır. Bu adeta Atatürk’ün “Türk, Öğün, Çalış, Güven” prensibi üzerine kurgulanmış bir insan 
tasavvurunun tecellisidir. Çalışma azmi ona sağlıklı bir ömür vermiştir: 

“Demir: (…) Sen galiba ömrünü çok rahat geçirdin… 
Yusuf: Ne gezer? Benim ömrüm gece gündüz çalışmakla geçti. 
Demir: Ya!!!  

                                                           
** Bu çalışmadaki alıntılar şu eser üzerinden yapılmıştır: Reşat Nuri Güntekin, Vergi Hırsızı, İstanbul, Devlet 
Matbaası, 1933. 
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aydın, memur üzerinden kurulur ve bu kişilerin bir nevi tanımı yapılmış olur. Vatandaş nasıldır, 
öğretmen kimdir, aydın ne işe yarar, zengin malını neye, nasıl harcar, devlet adamı nasıl davranır gibi 
soruların cevapları verilerek yeni devlet ülküsünün bir şekilde izahı yapılır. Oyunlarda devletin veya 
rejimin yeni tanımlanmasında ise en önemli koşul bağımsızlıktır. Devletin ekonomik yapısı, diğer 
ülkelerle ilişkisi Reşat Nuri’nin oyunlarında tanımlanmaya çalışılan konulardır. Reşat Nuri’nin 
yarattığı tiplerde Kemalist ideoloji ile kesişen çizgileri mevcuttur. Burada Kemalist düzene uygun 
vatandaş modeli verilir. Reşat Nuri’nin hem bir edebiyatçı hem de dönemi içerisinde kültürel 
politikalarda yeri olan bir aydın olması nedeniyle Kemalist ideoloji için arzulanan vatandaş tipine 
eklemeler yaparak Kemalist anlayışa katkıları olur. Yine devlet mekanizmasının ve kurumlarının nasıl 
işlemesi gerektiğiyle ilgili fikirler üretir. Yazar, oyun metinlerinde devletin oluşturmaya çalıştığı 
ekonomik ve hukuki düzen hakkında örneklerle bir model sunar.  

Oyunda karşımıza çıkan ilk vatandaş tipi, sıradan vatandaşın yeniden tanımlanması durumudur. 
Osmanlı Devleti’nden farklı olarak yeni bir insana duyulan ihtiyaca göre sokaktaki vatandaşın yeni bir 
tanımı yapılmaya çalışılır. Oyun, vergi kaçıran Demir ile devlete düzenli şekilde vergisini ödeyen 
Yusuf’un konuşmaları üzerinden kurulur. Bu konuşma ile vatandaşa iyi-kötü, doğru-yanlış normları 
gösterilir. Ayrıca metindeki karakterlerin isim sembolisazyonu ile devletin kime, nasıl baktığı da 
anlaşılır.  

Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yeni kurulan bir devlet olması, üretim gücünün 
düşük olması nedeniyle ülkenin ekonomi sistemini yürütebilmesi için vergiye ihtiyaç duyulur. 
Özellikle 1929 yılında patlak veren dünyadaki ekonomik buhrandan Türkiye de çok etkilenir. Devlet 
eliyle bir seferberlik başlatılır ve vatandaşın üretime katkıda bulunmaları teşvik edilir. Vergi Hırsızı 
oyunu da bu bilinçle konuyu vatandaşın önüne seren bir anlayışla yazılır.  

Oyunda vatandaşın devlete karşı görevleri ona hatırlatılmış, bu görevleri yerine getirmesi 
istenmiştir. Oyun, Kemalist ideolojiyi anlayacak ve anlatacak bir görev vazifesiyle ve devletin 
ekonomik bağımsızlığını ve gelişimini vatandaşa anlatacak bir bilinçle yazılmıştır. Oyunun amacı bu 
yönde iken alt metinde devlet ve vatandaş ilişkisinin nasıl olması gerektiğine de değinilmiştir. 
Özellikle birbirinin tersi olan Yusuf ve Demir karakteri üzerinden makbul vatandaş ile ‘hain vatandaş’ 
ayrımına gidilmiştir. 

Oyunda makbul vatandaş, Yusuf karakteri ile temsil edilir. O, bireysel akıldan kurtulup 
kolektivist bir akılla ülkesini ve milletini düşünen, üretime katkıda bulunan, çalışmayı bir erdem 
olarak gören, devlete karşı sorumluklarını ve görevlerini bilen, üstelik bunları zevkle yerine getiren 
biridir. Demir ise hain vatandaştır. Bireysel düşünen, vergisini ödemeyen, devletin kalkınması ve 
gelişimi yerine, kendi zenginliğini düşünen biridir.  

Makbul ve hain vatandaş oyunda türlü nitelemelerle anlatılır. Makbul vatandaş çalışkan, dinç ve 
sıhhatlidir. Hain vatandaş ise tembel ve hastadır. Makbul vatandaş olan Yusuf’un çalışkanlığı ve vücut 
yapısı ön plana çıkarılan ilk konudur. O, devlete vergisini düzenli ödeyen, çok çalışan ve bu yüzden 
sağlıklı, yaşam dolu bir insan olarak verilir. Yusuf, elli yaşında olmasına rağmen, otuz yaşında 
görünen, saçlarına ak düşmemiş, zinde ve dinç biridir: 

“Demir: Sen maşallah kırk bile görünmüyorsun… Saçlarında bir tek ak yok, yanaklarından kan 
damlıyor… Sıhhatin de galiba yerinde… 

Yusuf: Demir gibiyim maşallah… Bu yaşta yirmilik delikanlılara taş çıkarırım… 
Demir: Miden de sağlam mı? 
Yusuf: Taşı yersem evvel Allah eritirim. 
Demir: Ben bazı sütlaç yediğim zaman bile eritinceye kadar akla karayı seçiyorum... Sen galiba 

ömrünü çok rahat geçirdin…” (Güntekin, 1933: 5-6) ** 
Yusuf’un genç görünüp sağlıklı olması ömrünü rahatlıkla geçirmesine değil, çok çalışmasına 

bağlıdır. Bu adeta Atatürk’ün “Türk, Öğün, Çalış, Güven” prensibi üzerine kurgulanmış bir insan 
tasavvurunun tecellisidir. Çalışma azmi ona sağlıklı bir ömür vermiştir: 

“Demir: (…) Sen galiba ömrünü çok rahat geçirdin… 
Yusuf: Ne gezer? Benim ömrüm gece gündüz çalışmakla geçti. 
Demir: Ya!!!  

                                                           
** Bu çalışmadaki alıntılar şu eser üzerinden yapılmıştır: Reşat Nuri Güntekin, Vergi Hırsızı, İstanbul, Devlet 
Matbaası, 1933. 

Yusuf: Ne yaparsın… Yedi çocuk babasıyım… Ben ırgat gibi çalışmasam onlar aç kalır…” 
(Güntekin, 1933: 6)  

Çalışmayı bir erdem olarak görmeyen ve kiraya verdiği emlâklarıyla geçimini sağlayan Demir 
ise zengin ve rahat bir hayat yaşamasına rağmen çalışmadığı için vücudu çürümüştür: 

“Demir: Çok tuhaf… Sen gece gündüz çalışıyorsun… Vücudun demir gibi… Benim Allah’a 
şükür babadan kalma üç beş parça emlâkım var… Onlar sayesinde çalışmadan yaşıyorum… Hâlbuki 
hastayım… Vaktinden evvel vücudum çöktü, gözlerimin feri söndü… Şu Allah’ın işine hiç akıl 
ermiyor… 

Yusuf: (Gülerek) Bunda akıl ermeyecek bir şey yok… Sen çalışmadın için çöktün, ben çalıştığım 
için dinç ve sağlam kaldım… Dünyada çalışmak kadar insana sıhhat ve neşe veren şey olur mu?” 
(Güntekin, 1933: 6) 

Metindeki çalışma prensi makbul vatandaşın prensiplerine girmektedir. Çok çalışan, ülkesi ve 
milleti için emek sarf eden vatandaş profili böylece sağlıklı ve dinç gösterilmiştir. Ancak oyunda 
çalışmaktan kasıt salt bireysel fayda değildir. Vatandaş çalışarak devletine ve milletine de hizmet 
etmiş demektir. Yusuf’un yedi çocuğu vardır. Onları geçindirmek için varını yoğunu vermekte, onlar 
için çok çalışmaktadır. Ancak çocuklarını devletin ve milletin hizmeti için doğurmuş ve böyle bir 
anlayışla onları yetiştirmektedir: 

“Yusuf: Allah bağışlasın… Çocukların hoşuma gitti… 
Demir: Allah cümleninkine ömür versin… Seninkiler yarım düzineyi geçti ha… 
Yusuf: Eh ne yapalım… Memleketin askere, çiftçiye, işçiye ihtiyacı var… 
Demir: Yok yok şakaya gelir şey değil… Bu ağır yük her halde seni çok yormuştur. 
Yusuf: Emin ol yorgunlukta da başka zevk var… Sen belki inanmayacaksın… Bugün 

çocuklarıma bir yedinci, bir sekizinci, bir on beşinci kardeş de gelse emin ol yine güler yüzle: ‘Hoş 
geldin, safa geldin’ diyeceğim…” (Güntekin, 1933: 8-9) 

Çok çocuklu olmanın faydaları böylece metinde verilmektedir. Çocuklar devletin geleceği ve 
ihtiyacı için yetiştirilmekte, bu bakışla eğitilmektedir. Ayrıca çocuklar büyünce babalarına bakacaktır. 
Bu da yine çok çocuklu olmanın faydalarındandır. Fakat çok çocuklu olmanın başka bir faydası daha 
vardır: 

“Demir: İyi amma ihtiyarladığın zaman ne yapacaksın? Her zaman şimdiki gibi çalışamazsın… 
Yusuf: Adam sen de… O zamana kadar da yetişirler, elimden tutarlar… Ben onlardan hiçbir 

dakika şikâyet etmemiş olduğum için umarım ki onlar da benden yüksünmezler… Hem yedi çocuk 
babası olmanın başka kârı da var… 

Demir: Ne gibi? 
Yusuf: Altıncıdan itibaren Devlet benden yol vergisi almamağa başladı.” (Güntekin, 1933: 9) 
1927 yılında Türkiye’de ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Nüfusun azlığı nedeniyle bu yıllarda nüfus 

politikasıyla ilgili planlamalar yapılmış, nüfusun arttırılmasına özen gösterilmiş ve çocuk doğurmak 
için ailelere teşvikler verilmiştir. Yine 1930 yılında kabul edilen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 
nüfusun arttırılması için bazı önlemlere gidilmiştir. Bu yasa ile Sağlık Bakanlığı, doğumları teşvik 
etmiş, altı ve daha fazla çocuğu olan kadınlara maddi ödüller vermiş, gebeliği önleyici ilaç veya 
araçlar (kontraseptifler) yasaklanmıştır. Ayrıca “çocuk sayısına bağlı olarak arazi dağıtımında öncelik, 
çok çocuklu olduğu için vergi iadesi” gibi teşvikler yapılmıştır (Akın ve Aykut, 2011: 4). Reşat Nuri 
de var olan bir sosyal projeyi metne katarak devlete karşı iyi vatandaşın özelliklerini belirtmeye 
çalışmıştır. Burada edebi metnin bir ideolojik araç olarak kullanılmasının açık bir örneği söz 
konusudur. 

Oyunda “devlet” kavramına özel önem verilir. Metinde devletin ilk harfi büyük (Devlet) 
yazılmaktadır. Vergi Hırsızı oyunu, bu bakımdan, devletin kutsandığı ve yüceltildiği bir oyun olarak 
da önem kazanmaktadır. Her şey devlete hizmet içindir. Vatandaş devlete hizmet ettikçe karşılığını da 
görecektir. Bu nedenle devlete hizmet etmek için her vatandaş vergisini ödemelidir. Çünkü devlet 
ancak bu vergilerle iş yapabilir: 

“Demir: (…) Bu vergiler de artık dayanılmaz hale gelmeğe başladı… 
Yusuf: Ne yapalım Devletin ihtiyacı var… Koca bir memleketi, milleti, emniyet, rahat, saadet 

içinde yaşatmak kolay mı? Devlet bizden aldığını ziyadesiyle yine bizim iyiliğimiz için sarf ediyor…” 
(Güntekin, 1933: 9) 

Burada devletin, sistemini yürütmek için vatandaşa olan ihtiyacı gösterilmektedir. Devlet, 
hizmet yapabilmek ve “memleketi, milleti, emniyet, rahat, saadet içinde yaşat[abilmek]” için 
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vatandaşın vergisine ihtiyaç duymaktadır. Yusuf, vergisini ödeyerek devlete bağlılığını göstermekte ve 
iyi vatandaşın özelliklerini böylece barındırmış olmaktadır. Demir ise farklı düşünmekte ve devlete 
vergi ödemeyi kabullenmemektedir. Devletin kendisine para vermesini beklemektedir. Üstelik vergide 
usulsüzlük yaparak devleti dolandırmaktadır.  

Oyunda vergi ödememek değil, vergi kaçırmak asıl işlenen konudur ve bu, büyük bir suç olarak 
öne sürülmektedir. Demir, vergi vermediği için değil, vergi hırsızlığı yaptığı için rüyalarında kâbuslar 
görmektedir. Bu nedenle oyundaki asıl mesaj devletin kandırılması ve bu kandırma neticesinde 
devletin ve milletin düşeceği hâldir. Demir’in vergi hırsızlığı yaptığını duyan makbul vatandaş Yusuf, 
onunla tüm bağlarını koparmaya karar verir. Çünkü Demir devlete karşı ‘doğru işler’ yapmamaktadır: 

“Demir: Orasını bilemem amma her halde bana çok fazla geliyor… Sen benim gibi emlâk 
sahibi olsan bana hak verirsin… Ne ise bereket versin ki iki senedir kolayını buldum da… 

Yusuf: (Şüpheli bir bakışla) Ne gibi? 
Demir: Bunca yıllık arkadaşımsın… Senden saklayacak değilim ya… Emlâkımdan bir kısmına 

değerinden eksik bir fiyat biçtirdim… Böylece vergiyi de eksik veriyorum… Sen gelmeden evvel bunun 
hesabı ile meşguldüm… İki senede tam yüz yirmi buçuk lira kârım olmuş… İyi yapmadım mı? 

Yusuf: Şaka söylüyorsun. 
Demir: Neden sözüme inanmak istemiyorsun… 
Yusuf: Ben seni doğru bir adam diye tanırım da ondan... 
Demir: Yine öyle tanı… Devlet benim yüz yirmi lirama muhtaç mı? 
Yusuf: Muhtaç ya… Herkes senin gibi yapsa memleketin hali ne olur? Belki hatırın kalacak 

amma ben doğru bildiğim şeyi dobra dobra söyleyen adamım… Sen adeta hırsızlık etmişsin… 
Demir: Yusuf ağzından çıkanı kulağın işitsin… O ne ağır lâkırdı öyle… Çocukken seninle ara 

sıra döğüşürdük… İhtiyarlığımızda da boğaz boğaza kavga edersek acayip olur. 
Yusuf: Seninle kavga etmekten bir şey çıkacak olsa ondan da çekinmem. Kavga ile gürültü ile 

insanları doğru yola çevirmek mümkün olsa ne iyi olurdu? Yine tekrar edeceğim… Ben seni doğru bir 
adam diye tanıyorum… Bu yaptığın iş sana yaramaz. Bir gün cezasını çekersin… (Saatine bakarak) 
Hem benim vaktim geldi… Kasabada göreceğim birçok insan var… Allah’a ısmarladık. 

Demir: Yarın yine görüşürüz değil mi? Erken uğra da öğle yemeğini birlikte yiyelim. 
Yusuf: Allah’a ısmarladık demeğe gelirim… Fakat sofrana oturamam. 
Demir: Niçin? 
Yusuf: Benim midem haram nimet yemeğe alışık değildir de ondan… 
Demir: Hay Allah cezanı versin… Sen de amma acayip insan olmuşsun ha… Mutlaka 

bekliyorum… Gelmezsen hatırım kalır… 
Yusuf: Sen tövbekâr olmadıkça hiçbir zaman…” (Güntekin, 1933: 9-10-11) 
Burada makbul vatandaşlık tanımına “doğru söyleyen” ve gerektiğinde karşısında kim olursa 

olsun “dürüstlükten ödün vermeyen”, “haram yemeyen”, “cesur” gibi tanımlar da eklenir. Ayrıca 
devletin vergiye muhtaç olduğunu ve o vergilerle hizmet yapacağını söyleyen cesur Yusuf, eğer 
vergilerini ödemezse “cezasını çekeceksin” diye Demir’i uyarır. Metinde “kavga” ile tehdit edilen 
Demir’in cezasını ne ile çekeceği konusu aslında pek muğlak değildir.  

Demir, Yusuf’un ikazını kulak ardı eder ya da anlamaz. Demir’e göre devlet onun parasına 
muhtaç değildir, devlete vereceğine devlet ona vermelidir. Bu düşünceyle o gece yatağa giren Demir, 
Yusuf’un ikazları nedeniyle rahat uyuyamaz. Yusuf onu rahatsız etmiş, aklını karıştırmıştır. Bu 
nedenle uykuda “kâbuslar” görmeye başlar. Her rüya gördüğünde uyanır, hayıflanır, üzülür sonra 
tekrar uykuya dalar. Demir’in vergi hırsızlığı, rüyada ona ceza olarak çeşitli şekillerde görünür. Vergi 
hırsızlığı sonucu toplumun ve kendisinin başına gelenler uykuda gördüğü rüyalarla tek tek anlatılır. 

Demir’in gördüğü ilk rüyada evine bir hırsız girer, en değerli varlığı olan paralarını çalar. 
Ayrıca hırsız onunla dalga geçer. Demir, hırsızlık üzerine polisi çağırır. Ancak emniyetin düzeni 
bozulmuş, polis işsiz kalmış ve ona yardım yapamaz durumdadır: 

“Demir: Polis Efendi… Yetiş… Hırsız bütün paralarımı çaldı… Çabuk koş… O alçak herifi 
yakala… 

Polis: (Hiç hareket etmez) Ben artık polis değilim… 
Demir: Ne söylüyorsun? 
Polis: (Mahzun bir tavırla) Ben artık polis değilim… Sen Devletten vergi çaldın… Devlet de 

aylığımı veremedi… Paralarını çalmak değil, seni gözümün önünde kıtır kıtır kesseydi elimden bir şey 
gelmezdi… Senin verdiğin birkaç kuruş vergi hatırı için ben canımı tehlikeye koyuyor, her gece 
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vatandaşın vergisine ihtiyaç duymaktadır. Yusuf, vergisini ödeyerek devlete bağlılığını göstermekte ve 
iyi vatandaşın özelliklerini böylece barındırmış olmaktadır. Demir ise farklı düşünmekte ve devlete 
vergi ödemeyi kabullenmemektedir. Devletin kendisine para vermesini beklemektedir. Üstelik vergide 
usulsüzlük yaparak devleti dolandırmaktadır.  

Oyunda vergi ödememek değil, vergi kaçırmak asıl işlenen konudur ve bu, büyük bir suç olarak 
öne sürülmektedir. Demir, vergi vermediği için değil, vergi hırsızlığı yaptığı için rüyalarında kâbuslar 
görmektedir. Bu nedenle oyundaki asıl mesaj devletin kandırılması ve bu kandırma neticesinde 
devletin ve milletin düşeceği hâldir. Demir’in vergi hırsızlığı yaptığını duyan makbul vatandaş Yusuf, 
onunla tüm bağlarını koparmaya karar verir. Çünkü Demir devlete karşı ‘doğru işler’ yapmamaktadır: 

“Demir: Orasını bilemem amma her halde bana çok fazla geliyor… Sen benim gibi emlâk 
sahibi olsan bana hak verirsin… Ne ise bereket versin ki iki senedir kolayını buldum da… 

Yusuf: (Şüpheli bir bakışla) Ne gibi? 
Demir: Bunca yıllık arkadaşımsın… Senden saklayacak değilim ya… Emlâkımdan bir kısmına 

değerinden eksik bir fiyat biçtirdim… Böylece vergiyi de eksik veriyorum… Sen gelmeden evvel bunun 
hesabı ile meşguldüm… İki senede tam yüz yirmi buçuk lira kârım olmuş… İyi yapmadım mı? 

Yusuf: Şaka söylüyorsun. 
Demir: Neden sözüme inanmak istemiyorsun… 
Yusuf: Ben seni doğru bir adam diye tanırım da ondan... 
Demir: Yine öyle tanı… Devlet benim yüz yirmi lirama muhtaç mı? 
Yusuf: Muhtaç ya… Herkes senin gibi yapsa memleketin hali ne olur? Belki hatırın kalacak 

amma ben doğru bildiğim şeyi dobra dobra söyleyen adamım… Sen adeta hırsızlık etmişsin… 
Demir: Yusuf ağzından çıkanı kulağın işitsin… O ne ağır lâkırdı öyle… Çocukken seninle ara 

sıra döğüşürdük… İhtiyarlığımızda da boğaz boğaza kavga edersek acayip olur. 
Yusuf: Seninle kavga etmekten bir şey çıkacak olsa ondan da çekinmem. Kavga ile gürültü ile 

insanları doğru yola çevirmek mümkün olsa ne iyi olurdu? Yine tekrar edeceğim… Ben seni doğru bir 
adam diye tanıyorum… Bu yaptığın iş sana yaramaz. Bir gün cezasını çekersin… (Saatine bakarak) 
Hem benim vaktim geldi… Kasabada göreceğim birçok insan var… Allah’a ısmarladık. 

Demir: Yarın yine görüşürüz değil mi? Erken uğra da öğle yemeğini birlikte yiyelim. 
Yusuf: Allah’a ısmarladık demeğe gelirim… Fakat sofrana oturamam. 
Demir: Niçin? 
Yusuf: Benim midem haram nimet yemeğe alışık değildir de ondan… 
Demir: Hay Allah cezanı versin… Sen de amma acayip insan olmuşsun ha… Mutlaka 

bekliyorum… Gelmezsen hatırım kalır… 
Yusuf: Sen tövbekâr olmadıkça hiçbir zaman…” (Güntekin, 1933: 9-10-11) 
Burada makbul vatandaşlık tanımına “doğru söyleyen” ve gerektiğinde karşısında kim olursa 

olsun “dürüstlükten ödün vermeyen”, “haram yemeyen”, “cesur” gibi tanımlar da eklenir. Ayrıca 
devletin vergiye muhtaç olduğunu ve o vergilerle hizmet yapacağını söyleyen cesur Yusuf, eğer 
vergilerini ödemezse “cezasını çekeceksin” diye Demir’i uyarır. Metinde “kavga” ile tehdit edilen 
Demir’in cezasını ne ile çekeceği konusu aslında pek muğlak değildir.  

Demir, Yusuf’un ikazını kulak ardı eder ya da anlamaz. Demir’e göre devlet onun parasına 
muhtaç değildir, devlete vereceğine devlet ona vermelidir. Bu düşünceyle o gece yatağa giren Demir, 
Yusuf’un ikazları nedeniyle rahat uyuyamaz. Yusuf onu rahatsız etmiş, aklını karıştırmıştır. Bu 
nedenle uykuda “kâbuslar” görmeye başlar. Her rüya gördüğünde uyanır, hayıflanır, üzülür sonra 
tekrar uykuya dalar. Demir’in vergi hırsızlığı, rüyada ona ceza olarak çeşitli şekillerde görünür. Vergi 
hırsızlığı sonucu toplumun ve kendisinin başına gelenler uykuda gördüğü rüyalarla tek tek anlatılır. 

Demir’in gördüğü ilk rüyada evine bir hırsız girer, en değerli varlığı olan paralarını çalar. 
Ayrıca hırsız onunla dalga geçer. Demir, hırsızlık üzerine polisi çağırır. Ancak emniyetin düzeni 
bozulmuş, polis işsiz kalmış ve ona yardım yapamaz durumdadır: 

“Demir: Polis Efendi… Yetiş… Hırsız bütün paralarımı çaldı… Çabuk koş… O alçak herifi 
yakala… 

Polis: (Hiç hareket etmez) Ben artık polis değilim… 
Demir: Ne söylüyorsun? 
Polis: (Mahzun bir tavırla) Ben artık polis değilim… Sen Devletten vergi çaldın… Devlet de 

aylığımı veremedi… Paralarını çalmak değil, seni gözümün önünde kıtır kıtır kesseydi elimden bir şey 
gelmezdi… Senin verdiğin birkaç kuruş vergi hatırı için ben canımı tehlikeye koyuyor, her gece 

karanlık sokaklarda hırsızlarla, katillerle boğuşuyorum… Geçti o günler… Başının çaresine bak…” 
(Güntekin, 1933: 12) 

İlk rüyada güven ve huzurun teminatı olan devletin “kolluk gücü” vardır. Onlar halkın mallarını 
ve canlarını korumakla görevlidirler. Ancak bu görevin yerine getirilmesi için devletin onları 
besleyebilmesi gerekir. Bunu da vatandaş sayesinde yapabilir. Vatandaşın vergisini ödemesi, devlete 
karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Bunları yapmadığı takdirde bu kurum işlemez, kişilerin 
canı ve malı güvende olmaz. Bu bakımdan vatandaşın canını ve malını koruyan, rahat uyuması için 
huzurunun teminatı olan kolluk gücü işler halde olmalıdır. Bu hizmetler karşılığında vatandaş da 
devlete karşı vergisini usulüyle ödemek zorundadır.  

İlk rüyada Reşat Nuri, devlet-vatandaş ilişkisinin boyutlarını da böylece verir. Karşılıklı çıkar 
ilişkisine dayanan bu durumun tersi olursa kimsenin canı ve malı güvende olamayacaktır. 

İlk rüyadan sonra uyanan Demir hemen dolabına koşup paralarına bakar. Paralarını yerinde 
görünce rahat bir nefes alır. Ardından tekrar uykuya dalar ve yeni bir rüya görür. Bu rüya bir mektepte 
geçmektedir. Demir’in küçük oğlu Orhan mektepte ders işlenmediği için bir arkadaşıyla sokakta 
oynamaktadır, oyun sırasında arkadaşıyla kavga eder ve dayak yer. Demir bu olay karşısında 
öğretmene hesap sormaya kalkışır. Ancak öğretmen artık bu mesleği yapmamaktadır. Çünkü devlet, 
para olmadığı için öğretmenlere maaş verememiş, bu nedenle mektep kapanmış, öğretmenler işsiz 
kalmış ve dersler de işlenmemiştir: 

“Demir: Aferin sana Muallim Efendi.. Biz evlâtlarımızı size bunun için mi teslim ettik… 
Muallim: Ne olmuş efendim? 
Demir: Ne olacak… Çocuklara bakmıyorsunuz… İçerde keyif çatıyorsunuz… Bak ciğerparemi 

ne hale getirmişler… 
Muallim: Vah vah… Kavga mı etmiş? 
Demir: Sıkılmadan kavga mı etmiş diye de soruyorsunuz… Çocuk mektepten kaçmış… Sokak 

serseriler ile oynamış, bu hale getirmişler… 
Muallim: İyi amma ben ne yapayım? 
Demir: (Hiddetle bağırarak) Ne demek… Sen bu mektebin hocası değil misin? 
Muallim: (Meyus bir tavırla) Değilim… Dünden beri mektep kapandı… Çocuklar sokakta 

kaldı… 
Demir: Bu nasıl iş? 
Muallim: Nasıl iş olacak… Hükümete vergi vermekten kaçtın.. O da bize aylık veremedi… Taşla 

geçinecek değiliz ya… Mektep de kapandı… (Orhan’a bakarak) Zavallı yavrucak… Babanın yüzünden 
okuyamayacaksın… Serseri olup çıkacaksın…” (Güntekin, 1933: 14-15) 

Demir, devlete vergi ödemediği için çocuğu eğitimli bir insan olamayacak, “serseri” olacaktır. 
Devlete yapılan “vergi ödevi” yerine getirilmediği için eğitim sistemi çökmüş, insanlar işsiz kalmış, 
yeni nesiller cahil bırakılmış ve gelecekleri belirsizleşmiştir. Bu bakımdan bu bölümde devlet 
“geleceğin teminatı” olarak gösterilmektedir. Eğitim sistemi işlemezse insanlar cahil kalacak ve serseri 
olacaklardır. Böylece vatandaşın; eğitim siteminin yerine getirilmesi, ekonomik döngünün işler halde 
olması, çocuklarının eğitim alarak geleceklerine güvenle bakabilmeleri için devlete vergi ödemesi 
gerekmektedir.  

İkinci rüyadan sonra Demir tekrar uyanmış ve artık korkmaya başlamıştır. “Ya Allah saklasın 
bu mektepler sahiden kapansa… Devlet vergi parasını toplamazsa olur mu olur? Bu iş de amma 
zihnime sardı ha…” şeklinde bir tedirginliğe kapılır. Oğlu aklına gelir ve üzülür. Tekrar uykuya dalar 
ve yeni bir rüyaya dalar. 

Üçüncü rüya Demir ile büyük oğlu Cevat arasında geçmektedir. Cevat gerçek hayatta da bir 
mühendistir ve kasabada yapılan köprü işine bakmaktadır. Demir, rüyasında bu köprüyü görür. 
Rüyada, Cevat işten kovulmuş, aç ve parasız kalmış, gurbete çalışmaya gitmektedir. Nedeni yine 
babasının vergi hırsızlığıdır: 

“Demir: Seni niçin işinden çıkardılar… Bir kabahat mi yaptın? 
Cevat: Hayır baba… Yapılan köprüyü yarım bıraktılar… İşçilere yol vermediler… O arada 

benim hizmetime de ihtiyaç kalmadı… Açıkta kalınca birçok yerlere başvurdum… Nafile… Yer demir 
gök bakır… Baba belki artık seni göremem… Hakkını helâl et. 

Demir: (Ağlayarak) Cevat… Çocuğum… Yüreğimi parça parça ettin… Köprü niçin yarım 
kaldı? 
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Cevat: Sen vergi borcunu ödememişsin baba… Devlet senden para alamayınca âciz kaldı… Ne 
yapsın… Onun da hakkı var…” (Güntekin, 1933: 16) 

Üçüncü rüya devlet-ekonomi ilişkisini anlatmak ve vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek için 
kurgulanmış daha net bir bölümdür. Vatandaşın devlete vergisini ödememesi durumunda devletin 
ekonomi sistemi çökecek,  insanlar böylece işsiz kalarak aç ve sefil duruma düşeceklerdir. Ayrıca 
memleketlerini terk ederek çalışmak için gurbete gideceklerdir. Bu bakımdan devlet bir “nimet 
kapısı”dır. Para döngüsü ve ekonomik sistem vatandaşın lehinedir ve devlet, bu parayla vatandaşın 
hizmetini yapar. Ona yol ve köprü kurar, iş imkânı sunar. Tüm bu hizmetler de yine vatandaşın eliyle 
ve parasıyla olur. Vatandaşın vergi yükümlülüğünü yapması ile devlet ve vatandaş kazanacaktır. 
Burada makbul vatandaşın sorumluluk alanına ekonomi özel olarak dâhil edilmektedir.  

Bu rüya sırasında Demir, “Cevat, Cevat” diye bağırırken Cevat yanına gelir ve babasını 
uyandırır. Rüyada iken devlete vergi ödemediği için kendisine lanetler okuyan Demir, oğlu Cevat’ın 
onu uyandırmasıyla kendine gelir ve bunun rüya olmasına sevinir. Böylece vergi hırsızlığının 
sonuçlarını görmeye ve anlamaya başlar ancak hâlâ devlete vergiyi verme taraftarı değildir. Tekrar 
uykuya dalar. Göreceği bu rüya en kötü rüyadır. Vergi ödememesinin en ağır yükünü dördüncü rüyada 
görecektir. 

Dördüncü rüyada Demir’in evine bir yabancı asker girmiştir. Yabancı bir ülkenin ordusu 
Demir’in kaldığı kasabayı işgal etmiştir. Yabancı ordu askeri, “Memleketlerini müdafaa etmesini 
bilemedikleri için ellerini sallaya sallaya kasabayı işgal ettikleri[ni]” anlatır. Demir, “Kendi devletinin 
askerleri olduğunu ve onların buna izin vermeyeceklerini” söyler. Bu kez yabancı asker Demir’i 
evinden çıkartır,  evini de işgal eder. “Çünkü mağlup milletlerin hiçbir hakkı yoktur.” Demir, bir Türk 
askeri görür ve ondan yardım ister. Ülkesini ve evini korumasını ister. Ancak askerin onu ve ülkeyi 
koruyacak kurşunu yoktur: 

“Demir: Bir Türk zabiti… Çok şükür kurtuldum… (Düşmana) Şimdi çıkmak sana düştü… (Türk 
zabitine) Çocuğum bunun neler söylediğini işittin ya? 

Türk Zabiti: Evet işittim. 
Demir: Sen de tabancanı çıkar. (Zabit makine gibi bir hareketle tabancasını çıkartır) Beni 

müdafaa et, bu hain düşmana haddini bildir… Ne bekliyorsun? Vazifeni yapsana… 
Türk Zabiti: (Bir tereddütten sonra meyusane tabancayı yere atar) Tabancamda kurşun yok… 

Seni müdafaadan âcizim… 
Demir: Bu ne demek? Silâhsız zabit olur mu? 
Türk Zabiti: Ne yapalım? Sen devlete vergi vermekten kaçındın… O da bana kurşun alacak 

para bulamadı… Bu felâkete sen sebep oldun…” (Güntekin, 1933: 18-19) 
Dördüncü rüya, vergi ödememenin en zor sonucunu gösteren rüyadır. Devletin bağımsızlığı 

yitirilmiş, devlet yabancı güçlerce işgal edilmiş, vatandaşın evine baskın düzenlenmiş ve canı ile malı 
tehlikededir. Bu rüyada “devletin bağımsızlığın teminatı olduğu, vatandaşın ise bu teminatı sağlayan 
maddi kaynak” olduğu bilinci verilmektedir. Vatandaşın onuru, devlete karşı sorumluluğunu yerine 
getirme kuvvetindedir. Aksi takdirde bir onurdan ve vatan toprağından bahsedilemez. Dolayısıyla 
makbul vatandaş, vergisini ödeyerek vatanını yabancı güçlerden koruyan demektir.  

Demir bu rüyadan sonra vergi hırsızlığı yaparak iyice hata yaptığına inanır ve “Ben devletin 
vergi hakkını çalmakla hakikaten büyük bir hata yaptım.” (Güntekin, 1933: 19) der. Artık “vergi 
devletin bir hakkıdır” ve vatandaşlar bu hakkı devlete teslim etmek zorundadır, şeklinde bir görüş 
onda yerleşmeye başlamıştır.  

Demir, bu rüyadan hemen sonra beşinci ve son rüyaya dalar. Bu rüyada elinde bir değnekle 
dilenci kılığındadır. Kendini “Memleket Hastanesi” adında bir hastane önünde bulur. Demir, yersiz 
yurtsuz, çocuklarını, tüm malını mülkünü kaybetmiş, aç ve sefil bir şekilde hastane kapısındadır. 
Hastaneden kalacak yer ve yiyecek ister. Ancak hastane ona yardım edecek durumda değildir: 

“Demir: Acımak kâfi değil… Beni içeri al, yardım et… 
Hastabakıcı: Bu hastanenin amacı senin gibi biçarelere yardım etmektir… Fakat ne yazık ki 

içerde ne yiyecek, ne ateş, ne ilâç var… Hastane çoktan kapandı… 
Demir: Niçin? 
Hastabakıcı: Sebebini sen daha iyi bilirsin… Birtakım vergi hırsızları devlete borçlarını 

vermemişler… O da ordusunu, polisini, muallimini, hekimini besleyemedi… Evet, sana çok acıyorum 
amma elimde bir şey yok…” (s.20) 
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Cevat: Sen vergi borcunu ödememişsin baba… Devlet senden para alamayınca âciz kaldı… Ne 
yapsın… Onun da hakkı var…” (Güntekin, 1933: 16) 

Üçüncü rüya devlet-ekonomi ilişkisini anlatmak ve vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek için 
kurgulanmış daha net bir bölümdür. Vatandaşın devlete vergisini ödememesi durumunda devletin 
ekonomi sistemi çökecek,  insanlar böylece işsiz kalarak aç ve sefil duruma düşeceklerdir. Ayrıca 
memleketlerini terk ederek çalışmak için gurbete gideceklerdir. Bu bakımdan devlet bir “nimet 
kapısı”dır. Para döngüsü ve ekonomik sistem vatandaşın lehinedir ve devlet, bu parayla vatandaşın 
hizmetini yapar. Ona yol ve köprü kurar, iş imkânı sunar. Tüm bu hizmetler de yine vatandaşın eliyle 
ve parasıyla olur. Vatandaşın vergi yükümlülüğünü yapması ile devlet ve vatandaş kazanacaktır. 
Burada makbul vatandaşın sorumluluk alanına ekonomi özel olarak dâhil edilmektedir.  

Bu rüya sırasında Demir, “Cevat, Cevat” diye bağırırken Cevat yanına gelir ve babasını 
uyandırır. Rüyada iken devlete vergi ödemediği için kendisine lanetler okuyan Demir, oğlu Cevat’ın 
onu uyandırmasıyla kendine gelir ve bunun rüya olmasına sevinir. Böylece vergi hırsızlığının 
sonuçlarını görmeye ve anlamaya başlar ancak hâlâ devlete vergiyi verme taraftarı değildir. Tekrar 
uykuya dalar. Göreceği bu rüya en kötü rüyadır. Vergi ödememesinin en ağır yükünü dördüncü rüyada 
görecektir. 

Dördüncü rüyada Demir’in evine bir yabancı asker girmiştir. Yabancı bir ülkenin ordusu 
Demir’in kaldığı kasabayı işgal etmiştir. Yabancı ordu askeri, “Memleketlerini müdafaa etmesini 
bilemedikleri için ellerini sallaya sallaya kasabayı işgal ettikleri[ni]” anlatır. Demir, “Kendi devletinin 
askerleri olduğunu ve onların buna izin vermeyeceklerini” söyler. Bu kez yabancı asker Demir’i 
evinden çıkartır,  evini de işgal eder. “Çünkü mağlup milletlerin hiçbir hakkı yoktur.” Demir, bir Türk 
askeri görür ve ondan yardım ister. Ülkesini ve evini korumasını ister. Ancak askerin onu ve ülkeyi 
koruyacak kurşunu yoktur: 

“Demir: Bir Türk zabiti… Çok şükür kurtuldum… (Düşmana) Şimdi çıkmak sana düştü… (Türk 
zabitine) Çocuğum bunun neler söylediğini işittin ya? 

Türk Zabiti: Evet işittim. 
Demir: Sen de tabancanı çıkar. (Zabit makine gibi bir hareketle tabancasını çıkartır) Beni 

müdafaa et, bu hain düşmana haddini bildir… Ne bekliyorsun? Vazifeni yapsana… 
Türk Zabiti: (Bir tereddütten sonra meyusane tabancayı yere atar) Tabancamda kurşun yok… 

Seni müdafaadan âcizim… 
Demir: Bu ne demek? Silâhsız zabit olur mu? 
Türk Zabiti: Ne yapalım? Sen devlete vergi vermekten kaçındın… O da bana kurşun alacak 

para bulamadı… Bu felâkete sen sebep oldun…” (Güntekin, 1933: 18-19) 
Dördüncü rüya, vergi ödememenin en zor sonucunu gösteren rüyadır. Devletin bağımsızlığı 

yitirilmiş, devlet yabancı güçlerce işgal edilmiş, vatandaşın evine baskın düzenlenmiş ve canı ile malı 
tehlikededir. Bu rüyada “devletin bağımsızlığın teminatı olduğu, vatandaşın ise bu teminatı sağlayan 
maddi kaynak” olduğu bilinci verilmektedir. Vatandaşın onuru, devlete karşı sorumluluğunu yerine 
getirme kuvvetindedir. Aksi takdirde bir onurdan ve vatan toprağından bahsedilemez. Dolayısıyla 
makbul vatandaş, vergisini ödeyerek vatanını yabancı güçlerden koruyan demektir.  

Demir bu rüyadan sonra vergi hırsızlığı yaparak iyice hata yaptığına inanır ve “Ben devletin 
vergi hakkını çalmakla hakikaten büyük bir hata yaptım.” (Güntekin, 1933: 19) der. Artık “vergi 
devletin bir hakkıdır” ve vatandaşlar bu hakkı devlete teslim etmek zorundadır, şeklinde bir görüş 
onda yerleşmeye başlamıştır.  

Demir, bu rüyadan hemen sonra beşinci ve son rüyaya dalar. Bu rüyada elinde bir değnekle 
dilenci kılığındadır. Kendini “Memleket Hastanesi” adında bir hastane önünde bulur. Demir, yersiz 
yurtsuz, çocuklarını, tüm malını mülkünü kaybetmiş, aç ve sefil bir şekilde hastane kapısındadır. 
Hastaneden kalacak yer ve yiyecek ister. Ancak hastane ona yardım edecek durumda değildir: 

“Demir: Acımak kâfi değil… Beni içeri al, yardım et… 
Hastabakıcı: Bu hastanenin amacı senin gibi biçarelere yardım etmektir… Fakat ne yazık ki 

içerde ne yiyecek, ne ateş, ne ilâç var… Hastane çoktan kapandı… 
Demir: Niçin? 
Hastabakıcı: Sebebini sen daha iyi bilirsin… Birtakım vergi hırsızları devlete borçlarını 

vermemişler… O da ordusunu, polisini, muallimini, hekimini besleyemedi… Evet, sana çok acıyorum 
amma elimde bir şey yok…” (s.20) 

Demir bu rüyadan uyandıktan sonra kararını vermiş ve devlete vergisini tam olarak vermeye 
razı olur. 

“Demir: Evet şüphe kalmadı… Bu rüyalar mideden değil, vicdanın derinliklerinden geliyor... 
Yusuf’un hakkı var… Ben çok fena ettim… (Çekmeceyi açar… Bir yığın para çıkarır) Anlaşılıyor ki 
çaldığımı iade etmezsem bana uykular haram olacak…” (Güntekin, 1933: 20) 

Son rüyada Demir, gördüğü kâbusların gerçeğe dönüşmemesi için devlete vergi vermeye karar 
vermiştir. Ancak son sahnede mesaj doğrudan Demir’e değil artık “birtakım vergi hırsızları”nadır. 
Reşat Nuri böylece izleyici ve okuyucuyu tümden hesaba katar ve son bölümle birlikte bir kişi 
üzerinden değil, “bütün” üzerinden bir mesaja yönelerek genellemeye gider. Burada dikkati çeken 
konu “bireyin” bireycilikten kurtulup kolektivist bir “vatandaşa” doğru sürüklenmesidir. Dolayısıyla 
oyunda “Bireyin görev ve sorumluluklarının bu derece vurgulanması, bireyin toplum ve devlet içinde 
eritilmesi gerekliliğini savunan kolektivist düşünceyle buluşur” (Başbuğ, 2013: 108). Demir, bireysel 
olarak yaşadığı toplumda kamusal düzenin yanı sıra özel hayat ve servet algısında da millet ile 
bütünleşmiş ve geneli algılayan bir vatandaş haline dönüşmüştür. Böylece Demir, makbul vatandaşa 
evrilmiştir. Vatandaşlık düşüncesinde ise herkesin elini taşın altına koyması gerektiği şeklinde bir 
bakış açısı kazandırılmak istenir.  

Son rüyada bir ceza vardır. Demir çocuklarını, emlâğını, parasını kaybetmiş durumdadır. 
Yusuf’un bahsettiği “cezasını” bulmuştur sonunda. Dilenci haline gelmiştir. Demir’in dilenci 
durumuna düşmesi önemlidir. Çünkü dilenci durumuna düşen “zengin” bir adamdır. Böylece zengin 
üzerinden bir ders verilmeye çalışılmıştır oyunda. Zenginin devlete karşı yükümlülükleri ona 
hatırlatılır. Özellikle fakir ama geçimini zor sağlayan Anadolulu biri tarafından devlet-vatandaş ilişkisi 
daha makbulken, zengin vatandaş daha sorunludur ve vergi kaçırmaktadır. Zengin üzerinden 
vatandaşın devlete vergisini ödemeyerek ya da vergi hırsızlığı yaparak düşeceği son hal gösterilmiştir 
ona. Ancak bu da kendi kendine yaptığı bir kötülüktür. Çünkü vergi ödemeyerek “devlet düzeni”ni 
bozmuş ve hizmetlerin aksamasına sebep olmuştur. “Memleketi” bir “hastaneye” dönüştürmüştür. 

 
Sonuç 
Her ne kadar erken dönem Cumhuriyet Türkiye’si için elzem bir konu işlense de Reşat Nuri’nin 

bu tiyatro metni, edebi estetik açısından incelendiğinde pek başarılı bir metin değildir. Edebi estetik, 
metnin amaçlarından biri değildir zaten. Didaktik ve güdümlü bir oyun olan Vergi Hırsızı, 
Halkevleri’nde oynamak ve halka devlete karşı sorumluluklarını öğretmek veya hatırlatmak için 
yazılmıştır. Böylece devlet ve vatandaş bağının kurulması amaçlanmıştır. 

Vergi Hırsızı oyununda bir devlet-vatandaş ilişkisi kurulmaya ve bu ilişkinin bilinci 
yeşertilmeye çalışılmıştır. İlk rüyadan son rüyaya kadar devlet ve vatandaş ilişkisi “karşılıklı çıkar 
ilişkisi” üzerinden kurulmuştur. Vatandaş devlete vergisini ödeyecek, onu kandırmayacak; devlet de 
buna karşılık ona güvenlik, eğitim, sağlık, güven, yol, köprü hizmeti sunacaktır. Ayrıca ekonomi 
sistemi düzenli bir şekilde işleyerek vatandaşların kamu hizmeti sağlanacaktır. Fakat metinde bütün bu 
ilişki “kâbuslar” üzerinden verilmiştir. Vatandaşın (Demir’in) işlediği bir suç (vergi hırsızlığı) 
nedeniyle başına gelen her şey birer korku sahnesi örnekleridir. Demir, önce evine gelen hırsız 
nedeniyle parasının kaybını yaşar. Sonra küçük oğlu Orhan’ın dayak yemesini ve mekteplerin 
kapanmasıyla oğlunun geleceğini yitirmesini görür. Yine büyük oğlu Cevat’ın işsiz ve sefil duruma 
düşmesini, en sonda ise evinin ve vatanının işgal edilmesi sonucu dilenci durumuna düşmesini görür. 
Bütün bu örnekler korku dolu veya kaygı verici sahnelerdir. Oyunun geneline bakıldığında aile ve 
vatan üzerinden vatandaşa bir ders verilmiştir, denilebilir.  

Yine rüyalarda korkunun yanında sürekli bir “düşman vurgusu” da vardır. Oyunda egemenliğin 
kaybedilmesi işlenir. Dönemin metinlerinde sıkça dile getirilen bir konu olan bağımsızlık vurgusu, 
Vergi Hırsızı oyununda ekonomik bağımsızlığın yitirilmesiyle egemenliğin kaybedilmesi şeklindeki 
tavır ile verilir. Oyun metninde Cumhuriyet rejiminin ayakta kalma şartları ve rejimin kendi kendine 
yeten bir ülke olarak gelişimi, doğrudan bağımsızlık vurgusu ile bir ilişki kurulmaktadır.  

Oyunda iyi-kötü dengesi de verilmiştir. Özellikle vergi yoluyla vatan sevgisinin ele alındığı 
görülmektedir. Yusuf karakteri ile millî bir ahlak, anlayış ve vatandaş rolü gösterilmiştir. Ancak 
metinde özellikle vatandaş modelinin yanı sıra millî bir ekonomik seferberliğin de vurgulanmak 
istediği görülür. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın hemen ardından 1933 yılında yazılmış olan Vergi 
Hırsızı, devletin ekonomi-politiğini ele vermektedir. Vergi Hırsızı’nda ekonomik seferberlik devletin 
bağımsızlığıyla eş tutulmuştur. Vergisini vermeyen Demir’in bulunduğu kasaba işgal edilmiş, evi 
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elinden alınmıştır rüyasında. Bu da Atatürk’ün söylemiyle “Siyasal egemenlik ancak ekonomik 
egemenlikle desteklenirse tam bağımsızlık kazanılabilir” anlayışına dayanmaktadır.  
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                                                        Öz 
 Edebiyat dünyasına 1950’li yıllarda giriş yapan Can Yücel, özellikle 1970 sonrasında verdiği eserleriyle 
Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alır. Şair, yaşamının bir parçası olarak değerlendirdiği şiirlerine 
ailesini konu edinmekten çekinmez. Özellikle babasına büyük bir hayranlık duyan Yücel, onun için pek çok şiir 
kaleme alır. Bu şiirlerden en çok dikkat çekeni şüphesiz “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiridir.  

 1970 Kuşağı toplumcu-gerçekçi şairleri arasında yer alan Abdülkadir Budak ise; Gömleğim Leyla 
Desenli, Sevdanın Son Kerem’i, İmzası Gül, Yanlış Anka Destanı gibi şiir kitaplarıyla geleneksel şiirin imgelerini 
başarıyla yeniden dile getiren bir şair olarak değerlendirilir. Budak, sadece toplumu ve toplum sorunlarını 
şiirlerine aksettirmez, ferdi ıstıraplarını da dillendirir. Annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü “Hayatta Ben En 
Çok Annemi Sevdim” şiiriyle ifade eden şair, aynı zamanda bu manzumesiyle Can Yücel’e nazire yapar. 
 Bu çalışmada Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri ile Abdülkadir Budak’ın 
“Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenecektir. Biri babaya, öteki 
anneye duyulan sevgiyi dile getiren bu iki şiir, muhteva açısından ele alınacaktır.  
 Anahtar Kelimeler: Nazire, Can Yücel, Abdülkadir Budak, Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim, 
Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim. 

Abstract 
Can Yücel, who entered the world of literature at 1950s, is betwixtimportant poets of Turkish literature 

with his works particularly after 1970s. He does not beware mention about his family in his poem of which he 
regards as part of his life. Yücel, who especially admires his father, receives many poems for the sake of him. 
The most attractive one is undoubted “I LovedMostly My Father in My Life”. 

Abdülkadir Budak as to who is a poet betwixt 1970 generation, considered as a poet who successfully 
re-expresses the traditional poem’s images with poetry books such as Gömleğim Leyla Desenli, Sevdanın Son 
Kerem’i, İmzası Gül, Yanlış Anka Destanı. Budak, who considered among the socialist-realistic poets of '70s, 
does not only reflect the public problems and society to his poems, but also expresses his individual sufferings. 
The poet, who expresses his sarrow for the death of his mother via the poem “I LovedMostly My Mother in My 
Life” at the same time he replies in kind to Can Yücel. 

In this study, Can Yücel's poem "I LovedMostly My Father In My Life" and Abdülkadir Budak's "I 
LovedMostly My Mother in My Life" will be examined in a comparative approach. These two poems, one of 
which expresses paternal love and another one maternal love, will be discussed in terms of content. 

Keywords: Repply in kind,Can Yücel, Abdülkadir Budak, I LovedMostly My Father In My Life, I 
LovedMostly My Mother in My Life. 

Giriş 

 İlk şiirlerinde 1940 Kuşağı’ndan çok Garip akımının etkisi görülen Can Yücel(1926-1999), 
sonraki yıllarda bu etkinin azalmasıyla özgün bir hüviyet kazanır. Muhalif kişilik, küfür ve argo, 
sokağın dilini şiire taşıma Yücel’in şiirlerinin en belirgin özelliklerindendir. “Yaşamım benim en güzel 
şiirim”(Yücel, 1974: 26)diyen şair, hayatının önemli bir parçası olarak ailesini de şiirlerine konu 
edinir ve bu düşüncesinin bir ürünü olarak “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde babasına 
duyduğu sevgiyi, özlemi çocuk ruhunun bütün içtenliğiyle dile getirir. Şair, hayatta en çok sevdiği kişi 
olarak ifade ettiği babasından, babasının işi gereği ve aceleciliği yüzünden beklediği ilgi ve sevgiyi 
yeterince görmediği için bu konuda samimiyetle yakınmaktadır. 
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Öte yandan Yücel’in bu şiirine nazire olarak Abdülkadir Budak (1952), “Hayatta Ben En Çok 
Annemi Sevdim” şiirini kaleme alır. Budak, annesine duyduğu sıcak sevgiyi içtenlikle mısralara 
döker. Dar gelirli ve kalabalık bir aile ortamında büyüyen şair, annesine derin bir bağlılık hisseder. 
Özellikle annesinin ölümü şairin ruhunda derin izler bırakır; onun yokluğunda boşlukta savruluşunu 
“anahtarsız kilide”(Budak, 1997: 43) benzetir. 

 

Nazire  

Nazire, “bir şairin şiirine sonradan bir başka şair veya şairin kendisi tarafından, kafiyeleri 
veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konuda yazılan, çoklukla gazel ve kasidelerde görülen 
benzer şiirlere”(Yavuz, 2013a: 359)verilen addır. Cevap da denilen nazirenin çoğunlukla aynı dilde ve 
şivelerde olması gerekir (Yavuz, 2013a: 359-360). 

 Arap edebiyatında ilk defa Cahiliye devrinde varlığından söz edilen nazire, İslami dönemde 
Kâ‘b b. Züheyr’in Hz. Muhammed için kaleme aldığı Bânet Süâd (= Sevgili Uzaklaştı) kasidesine olan 
nazirelerle gerçek anlamda başlar (Durmuş, 2006: 455) ve daha sonraki dönemlerde yaygınlık kazanır. 
Fars edebiyatında istikbal, cevap, tazmin gibi terimlerle karşılanan (Çiçekler, 2006: 457) nazirenin ilk 
örnekleri on ikinci yüzyılda görülür (Yavuz, 2013b:148). Türk edebiyatında ise, Fahreddin bin 
Mahmud’un Behcetü’l-Hadâ’ik fî-mev’izeti’l-Halâ’ik adlı eserinden öğrenilen bilgilere göre, XIII. 
yüzyıldan öncedir. Türk şiirindeki ilk örnekleri, Hakim Süleyman Ata’nın (ö. 1194) hocası Ahmet 
Yesevî’nin (ö. 1166) şiirlerine nazireler söyleyerek üstadının yolunu devam ettirmesi ile ortaya konur. 
Anadolu’daki nazire örneklerinin ise Yunus Emre’nin (ö.1320)  şiirleriyle ortaya çıktığını söylemek 
mümkündür. Yunus Emre de tıpkı Hakîm Süleyman Ata gibi Ahmet Yesevî’nin şiirlerine nazireler 
yazar (Yavuz, 2013b: 149). 

“Türk edebiyatında nazîre yazan şairler arasında şiirlerinin üçte biri nazîre olan Karamanlı 
Nizâmî, nazîrede usta sayılan Kefevî Hüseyin Efendi, Leylâ Hanım, kendi şiirlerine nazîre yazan 
Muallim Nâci, ayrıca Necâtî Bey ve Nedîm sayılabilir” (Köksal, 2006: 457). 

Eski edebiyatta yeni şairlerin yetişmesi, öncekilerin ortaya koydukları eserleri taklit etme, yani 
nazire ile sağlanırdı. Büyük sanatkârlara hayranlık duymayla başlayan öykünme, onların şiirlerinin 
benzerini ortaya koyma çabasının ürünü olur.  Bu, eski edebiyatta nazireciliğin bir okul işlevi 
taşıdığını göstermesi açısından önemlidir. Çünkü genç şairler bu yolla hem şiirin inceliklerini öğrenir 
hem de kendilerini geliştirerek özgün eserler ortaya koyma fırsatı bulurlar. Usta sanatçılara özenen ve 
onlar gibi şiirler ortaya koymak isteyen genç kalemlerin şair olmaları yolunda önemli bir basamak 
oluşturan nazirecilik, hem yeni sanatçıların yetişmesini hem de şiirin temel özelliklerinin yeni nesillere 
öğretilmesini sağlar. Nitekim Tanpınar, nazirenin eski şiir geleneğindeki bu usta-çırak ilişkisine 
değinerek nazireciliğin, bir akademi niteliği taşıdığını vurgular (Tanpınar, 2012: 42).  Elbette sadece 
genç şairler nazire yazmamışlardır, usta sanatçılar da nazireler kaleme almışlardır.  Bu açıdan 
bakıldığında nazire, sadece zemin veya model şiirin örnek alınarak aynı konu, aynı ölçü, aynı kafiye 
ve redifle yeni bir şiir oluşturma uğraşısı değil, aynı zamanda bir geleneği sürdürme gayesinin somut 
ürünüdür.  

Beğenilen şiirlerin taklit edilmesi ile ortaya çıkan nazire geleneği iki önemli işlev içerir: 
Birincisi, nazire yapılan sanatçının şiirinin bir başka sanatkâr tarafından beğenildiğini, takdir 
edildiğini; ikincisi, nazire yapan sanatçının kendi sanat kudretinin nazire yaptığı sanatkârdan daha 
aşağı olmadığını, onun şiiri kadar veya onun şiirinden daha güzel şiir yazabileceğini gösterir. 
“Böylece, güzel bulduğu şiirlere, hayranlık ve saygı duyduğu şairlere olan ilgi ile onların şiirlerine, 
aynı konu, aynı vezin, aynı kafiye ve redif ile şiirler yazar. Ancak ikinci şiiri yazan şairin birinci şairi, 
söyleyiş, edâ ve konuda geçmesi istenir. (Yavuz, 2013b: 147). Nitekim E.J.W. Gibb de nazireyi “Bir 
başka şairin eserini geçmek amacıyla yazılan şiir” (akt. Köksal, 2006: 15) olarak tanımlar. Nihat Sami 
Banarlı da nazire için, “yeniden yaratış veya daha mükemmel hâle koyuş” (Banarlı, 1971: 485) derken 
bu düşünceyi destekler nitelikte görüş beyan eder. Böylece şiir sanatında bir rekabet başlamış olur.  

Divan edebiyatındaki nazirelerin çoğunlukla gazel ve kaside nazım şekilleriyle yazıldığı 
görülür. Ancak hemen hemen her çeşit nazım şekliyle kaleme alınmış örneklere de rastlanmaktadır 
(Köksal, 2006: 21). Nazirenin bir başka özelliği ise, zemin veya model şiir olarak kabul edilen ilk 
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Haşim’in şiiri, “musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisan”(Enginün 
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gülünçleştirilmektedir (Daşçıoğlu, 2012: 45). Elbette ki ciddi bir eserin bir kısmını veya tamamını 
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örneği teşkil etmez. Ancak Ahmet Haşim’in şiirlerinin içini boşaltarak onun şiir anlayışını yıpratma 
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Cumhuriyet devrinde dahi, dönemin kimi şairleri tamamen eski tarzda nazîreler kaleme alarak 
geleneği bir anlamda devam ettirmişlerdir. Fazıl Ahmet Aykaç, Halil Nihat Boztepe, Necdet Rüştü Efe, 
Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç gibi bazı şairler “tehzîl”leriyle -farklı bir mecrada da olsa- bu 
geleneği devam ettiren isimlerdir” (Köksal, 2006: 457).  

Yüzyıllarca devam ederek bir gelenek haline gelen nazirenin, devir ve zihniyet değişse de 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim adı geçen şairlerin bu geleneğe kayıtsız kalmayarak 
modern şiirin imkânları dâhilinde nazire örnekleri verdiklerine tanık olunmaktadır. Bu geleneği devam 
ettiren isimlerden biri de Abdülkadir Budak’tır. Budak, Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok Babamı 
Sevdim” şiirine, “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri ile nazire yapar. Her yönüyle babasını 
yansıtan ve ona olan hayranlığını bu şiiriyle ölümsüzleştiren Yücel’e karşı Budak, annesini ön plana 
çıkararak ona cevap verir. Söz konusu şiirleri incelemeye geçmeden önce şairlerin hayatına ve sanat 
anlayışlarına kısaca değinmekte yarar vardır. 

 

 Can Yücel 

21 Ağustos 1926 tarihinde doğan Can Yücel’in babası Milli Eğitim eski bakanı Hasan Ali 
Bey’dir.  Yücel, çocuk yaşta iken babasının önce maarif müfettişi ardından milletvekili ve en sonunda 
Milli Eğitim Bakanı (1938-1946) olmasıyla ona karşı özel bir ilgi ve hayranlık duyar. Bunu da “Çağın 
en güzel gözlü maarif müfettişi” (Yücel, 1974:31) mısraıyla dile getirir. Bu anlatımdaki samimiyet 
çocukluğa ait saflıkla, çocukluk dünyasının ince ruhluluğuyla ifadesini bulur. Ancak bütün bu 
içtenliğe karşın babasının iş yoğunluğu yüzünden ondan beklediği ilgiyi göremez. Buna rağmen şair 
babasına olan hayranlığını “Hayatta ben en çok babamı sevdim” (Yücel, 1974:31) dizesiyle dile 
getirmekten çekinmez.  

Babasına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren şair, söz konusu hayranlığı sadece “Hayatta 
Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde değil, “Hasan Ali’ye”, “Rüya”, “Hasan Ali Arşivinden” 
şiirlerinde de ona yönelik özlemini ve sevgisini yansıtır. "İtiraf" şiirinde ise babasıyla yaşadığı 
ihtilafların pişmanlığını dile getirir. “Yücel, hapishanede iken 1973 yılında Yeni A dergisinin 16. 
sayısında yayınladığı şiirde (Sardunyaya Ağıt), babasının ismi ile kendi ismini birleştirerek ‘Hasan 
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Can’ takma ismini kullanır. Bu tavır bile babaya yönelik sevginin bir emaresidir” (Arslan, 2014: 167). 
1956 yılında Güler Yücel ile evlenen şairin bu evlilikten olan üç çocuğundan birine, babasının adını 
yaşatmak istercesine, Yeni Hasan adını vermesi sanki bir hanedanlığın devamını sürdürmek ister 
niteliktedir.  

Yalın bir dille kaleme aldığı şiirlerinde konuyu hayatın içinden alır. Ona göre “Bütünselliğin 
dışında şiir yoktur. Hayat ve ölüm de bir bütündür. Şiir bu bütünden çıkan çılgınlıktır”1. Hasan Bülent 
Kahraman’a göre ise “arınmanın, durulmanın, aşkınlaşmanın, kısacası etikanın şiiridir” Can 
Yücel’inki (Kahraman, 1996: 61). Bir eleştirmene göre ise politik, günlük ve hiciv bir karakter 
sergileyen Yücel şiirinin asıl özelliği ise şaşırtıcılıktır (Cengiz, 2005: 93-94).  

Yücel’de insan her şeyin merkezidir ve onun şiirinde çıkış noktası çoğunlukla ben’dir. Bunun 
sebebi şairin kendini dünyadan sorumlu duymasıdır (Cengiz, 2005: 91-92). Bir başka özelliği ise 
küfürlü ifadelerin Yücel’in şiirlerinde düzenin çarpıklığına okkalı bir eleştiri olarak belirmesidir. Fakat 
yaşamın içinden, yaşanmışlıklardan hareketle şiirini yoğurduğu için “küfür bile onda, iyi, güzel olan 
açısından bir yargılama haline dönüşüyor” (Cengiz, 2005: 93). 

Yücel Kayıran, Can Yücel’in şiirini iki ana döneme ayırır: Yazma ve Sevgi Duvarı adlı 
yapıtları ilk dönemi oluştururken; ikinci dönemi Bir Siyasinin Şiirleri kitabıyla başlatır (Kayıran, 
1996: 33).Şairin hapiste iken kaleme aldığı Bir Siyasînin Şiirleri kitabı, 12 Mart döneminde Türkçeye 
çevirdiği bir kitap yüzünden cezaya mahkûm olduğu yılların ürünüdür ve hapishanede geçen 
zamanının bir güncesi gibidir. Şairin babasına yazdığı “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri de 
bu kitabında yer alır. Kayıran’a göre bu kitaptaki şiirler, “Yücel’in şiirinde, milat anlamında bir 
dönüm noktası oluşturur” (Kayıran, 1996: 36).  

Bir Siyasinin Şiirleri, Yücel’in geniş okuyucu kitlesiyle buluştuğu bir kitap olur. Hapiste 
bulunan şairin, dönemin siyasal ve toplumsal sorunlarına ayna tutan, dışarıdaki hayata dair 
izlenimlerini, fikirlerini içeriden (hapishane) aksettiren manzumeleri yer alır bu kitapta.  Refik 
Durbaş’a göre ise “kişisel ve toplumsal yaşamın acı bir dönemini dile getiren, öfkeli, alaycı, boyun 
eğmeyen, siyasal şiirlere ağırlık verilen bir kitap”2tır.  

Zorlu hapishane günlerinde kendini şiire veren şair, yaşamıyla şiiri arasındaki bağı şu dizelerle 
dile getirir:  

“Yaşamayı yaşamak istiyorum, demiştim, 

Neylersin ki bu damda bu dem 

Ayaklarımla uyaklarımda zincir, 

Böyle topal koşmalarla geçiyor günlerim 

Oysa -- medhetmek gibi olmasın kendimi ama -- 

Yaşamım benim en güzel şiirim” (Bir Siyasinin Şiirleri, s.26). 

 

Bu şiirde, “hapishane, şairi, dışarıdaki eylemlerinden vazgeçirecek kadar imkânsızlıklarla 
dolu bir mekân” (Narlı, 2010:464) olsa da şiirle bağdaştırılan hayatı yaşamak her şeyin önüne geçer. 
Hapishane damında ayaklarıyla uyaklarında zincir olan şair, kör topal koşmalarla geçen günlerinde 
çocukluk yaşamına ait günleri anımsar. Çocukluk döneminde babasına büyük bir tutkuyla bağlı olan 
Yücel, o yıllara ait izlenimlerini, yaşamından gerçek bir sahneyi ortaya koyan“Hayatta Ben En Çok 
Babamı Sevdim” şiiriyle dile getirir.  

 

                                                           
1Özkartal, M.Z. (2009, Ağustos 13). Muhalif Bir Bilge Can Yücel. Milliyet.http://www.milliyet.com.tr/muhalif-bir-bilge--can 
yucel/kitap/haberdetayarsiv/31.10.2010/1127788/default.htm  (Erişim: 11.04.2017) 
2Özkartal, M.Z. (2009, Ağustos 13). Muhalif Bir Bilge Can Yücel. Milliyet.http://www.milliyet.com.tr/muhalif-bir-bilge--
can-yucel/kitap/haberdetayarsiv/31.10.2010/1127788/default.htm  (Erişim 11.04.2017) 
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2Özkartal, M.Z. (2009, Ağustos 13). Muhalif Bir Bilge Can Yücel. Milliyet.http://www.milliyet.com.tr/muhalif-bir-bilge--
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Abdülkadir Budak 

Can Yücel’in varlıklı ve bürokrat bir ailede doğmasının aksine Abdülkadir Budak, babasının 
ikinci evliliğinden olan yedi çocuktan ikincisi olarak23 Nisan 1952 yılında Sivas’ın Hafik ilçesinde 
dünyaya gelir. Ailesinin ekonomik durumundan ötürü zor ve sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirir. 
Demirci olan babası ve ev hanımı olan annesinin okuma yazma bilmemesi Yücel’den ayrılan en 
önemli özelliklerindendir. Babasının sağlığı bozulunca aile, Ankara’ya taşınmak durumunda 
kalır.Babasının hastalığı ve çalışamayacak durumda olması sebebiyle Ankara’ya taşınan ailenin 
geçimini sağlamak, Ankara Şeker Fabrikasında çamaşırhane işçisi olarak çalışmaya başlayan annesine 
düşer. Tabii annesinin evin geçimini sağlaması babasının öfkesine yol açar. Karısının eline bakmak 
durumunda kalan ve bunu sindiremeyen babası, gittikçe daha da hırçınlaşır, eşine ve çocuklarına 
yaptığı eziyetin şiddetini giderek artırır: 

“Aldığı kültürün doğal bir sonucu olarak, ‘hanımının eline bakmak durumunda kalması’ 
babamı daha hırçınlaştıracak, yaralayacak, çekilmez hale getirecekti. Yalnızca anneme değil, 
hepimize eziyet etmeyi ölümüne dek sürdürür.”(akt. Bulut, 2007: 8) 

Ekonomik koşullar, kalabalık bir aile ortamının getirdiği zorluklar Budak’ın problemli bir 
çocukluk dönemi geçirmesine, babasıyla sorunlar yaşamasına sebep olur ve şair bunu;“Babamla 
problemleri olan bir çocuktum, belki her çocuğun babasıyla problemi vardır ama sanıyorum benim 
biraz daha fazlaydı”(akt. Bulut, 2007: 119)şeklinde dile getirir.Ankara’da Sincan Lisesini bitiren 
Budak, ekonomik nedenlerden dolayı üniversite hayatını tamamlayamaz. Devlet memurluğu yaparak 
geçimini sağlayan şair, şiir yazmayı da ihmal etmez. 

Kendisini Behçet Necatigil ile Cahit Külebi arasında bir yerde konumlandıran Budak için 
“Şiir bir ayrıntılar sanatıdır; ama bütündeki ayrıntıyı yakalama sanatı”dır (Atabaş, 2001: 3). Titiz bir 
işçilikle ince ince dizelerini dokuyan şair, II. Yeni’nin kekeme Türkçe’sinin şiirin sesini kıstığı bir 
dönemde uyak sevgisiyle ölçülü denebilecek bir şiir üreterek tavrını ortaya koyar (Bayıldıran, 1982: 
105). “Budak’ın şiiri, bireyinin varoluşu bağlamında modernizmi zemin edinmiş, ancak bu varoluşu 
ifade etme bağlamında gelenek ile bağlarını koparmamış bir şiirdir” (Kayıran, 1994: 75). Sabit 
Kemal Bayıldıran yaptığı kasabalı şair-kentli şair ayrımında Budak’ı, III. Kuşak şairleri arasında 
kasabalı bir şair olarak addeder (Bayıldıran, 1982: 105).Yücel Kayıran’a göre ise Abdülkadir Budak’ın 
şiiri, “kırsal dünyanın coğrafyasına ait bir şiir değil, ama, kırsal olanın kültürel dünyasına ilişkin 
imgeleri ve imgesel yapıyı yoğun olarak içeren bir şiirdir” (Kayıran, 1994: 74). 

İlk şiirini 1970 yılında yayımlayan Budak o tarihten bu yana aralıksız olarak şiirle uğraşır. 
“1970 Kuşağı şairleri arasında, geleneksel şiirin imgelerini başarıyla yeniden dile getiren bir şair 
olarak değerlendirilen” Budak, “Ötekine bakar gibi ‘kendine bakmanın şiiri’ni yazdığı (…) şaşırtıcı 
buluşları, dengeli ironisi ve humoruyla yeni kuşak içinde özgün bir yeri olan bir şair”3olarak kabul 
edilir. Kendini ötekinin yerine koyarak dışsal bir bakış açısıyla, ötekine bakar gibi şiirlerini 
değerlendirir. Zira ötekine bakmak farklı olanı kabullenmek, benimsemek, özümsemektir. Farklılığı 
kucaklayan Budak bunu şiirine başarıyla aksettirir.  

Öte yandan Hilmi Yavuz’un Türk şiirinde yeniden yaygınlaştırdığı gül metaforunu Abdülkadir 
Budak da sık sık kullanır. Ancak “Hilmi Yavuz, gül’ünü minyatürden şiire sokup onu doğal bir öğe 
olarak değil, bir kültürün (Doğu Kültürü) simgesi olarak kullanırken, Budak, gül’ünü daha çok doğa 
olarak alıyor şiirine” (Bayıldıran, 1982: 107-108). 

Geleneksel şiirin imgelerini başarıyla dile getiren şair, klasik edebiyatın asırlarca devam eden 
nazire geleneğini de sürdürür. Bu bağlamda, 1997 yılında yayımlanan Aşk Beni Geçer kitabında 
kaleme aldığı “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri,Can Yücel’in “Hayatta Ben En Çok 
Babamı Sevdim” şiirine bir naziredir. 

Şiirlerin İncelenmesi 

Beşer dizelik toplam dört bentten oluşan “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinin 
birinci bendinde şair; 

                                                           
3 http://kitap.ykykultur.com.tr/yazarlar/abdulkadir-budak (Erişim: 12.04.2017) 
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Hayatta ben en çok babamı sevdim.  
Karaçalılar gibi yardanbitme bir çocuk  
Çırpı bacaklarıyla... Ha düştü ha düşecek...  
 Nasıl koşarsa ardından bir devin,  
 O çapkın babamı ben öyle sevdim. 

 

diyerek babasına olan tutkusunu güçlü bir şekilde vurgular. Babaya olan yoğun sevginin dile 
getirildiği ilk dizeden sonra özlem duyan çocuğun betimlemesine geçilir. Karaçalılar gibi, 
yardanbitme, çırpı bacaklı, ha düştü ha düşecek söz gruplarıyla tasvir edilen çocuk ile dev gibi bir 
baba zıtlığı ön planda tutulur. Çocuk ile baba arasındaki fiziki görünüşe değinilirken arka planda 
babaya duyulan sevginin yoğunluğu hissettirilmeye çalışılır. Dev imgesi, çocuğun gözünde 
ulaşılamayan ama çok değerli bir varlık olan babayı yüceltmek için kullanılır. Çocuğun, yardan 
(uçurum) biten karaçalı bitkisine benzetilmesi, uçurum kenarında yetişen bu bitkinin kökünün sağlam 
olmaması, yeterince gelişememesindendir. Çünkü sert bir rüzgârda veya selde kökünden sökülen, 
toprakla olan bağı kopan karaçalı gibi, çırpı bacaklı bir çocuk da zayıf ve çelimsiz olduğu için ayakları 
yere sağlam basmaz, tek başına zorlukların üstesinden gelemez; başkasının desteğine, ilgisine ve 
şefkatine gereksinim duyar. Böylece şair, gözünde devleştirdiği babasının konumu karşısında kendi 
zayıflığını, güçsüzlüğünü ve ona olan bağımlılığını imler. Zira kendi zayıflığı, güçsüzlüğü karşısında 
babası onun için ulaşılamaz bir devdir. Bu açıdan,“ ‘Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim’ üç tırnak 
içinde ve sonunda iki ünlemle okunmalı: ‘Hayatta ben en çok babamın yerine geçmek istedim’ olarak 
okunmalı”dır (Akın, 2006: 52). 

Birinci bendin son dizesinde “o çapkın babamı ben öyle sevdim” diyen şair, çocuk nazarıyla 
gözünde devleştirdiği babasına beslediği hisleri dile getirirken aynı zamanda onun bir başka özelliğini 
de vurgular: Çapkınlık. Serseri, tatlı herif olarak tarif ettiği babasının hovardalığından söz ederken 
onun, metreslerini eve getirmesine ses çıkarmayan annesinin ona kara sevda ile bağlı olduğu için bu 
duruma katlandığını, sadece annesinin değil kendisinin de babasına âşık olduğunu, “o serseri, tatlı 
herifin” bütün bunları idare ettiğini şu ifadelerle dile getirir: 

“Babam vekil oldu. annemin başına şapka kondu, doğru Ankara‘ya… Annem Romanyalı, 
mahzun kadın. Çok güzel. Boy: 1.80. müthiş şefkatli. Babamın zamparalığı mâlum. Metreslerini –bu 
söz kadına ayıp ama- işte onları eve getirir. Hepsi uzun sürer. 10 yıl aynı kadın… Annem hep 
kabullenir. Annem hepsine göğüs gerer. Annem âşık babama. Babam tatlı herif bütün bunları idare 
eder…Babam hep seferberdir. Herkesi çalıştırır. Kendi de çok çalışır… İt. Serseri. Çok da severim o 
serseriyi, o tatlı herifi! Annemin âşık olmamasına imkân yok. Ben de âşıktım ona aslında.. Birden 
terslenir. Sonra öyle insan canlısı ki”(akt. Börklü, 2012: 7). 

Abdülkadir Budak’ın “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiirine bakıldığında ise, Can 
Yücel’de babaya duyulan sevginin yerini anneye duyulan katıksız sevgiye bıraktığı görülür. Budak 
şiirini, Yücel’in şiirine benzer bir formatta kaleme alır. “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiiri de 
tıpkı “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiiri gibi beşer dizelik dört bentten oluşmaktadır. Budak 
nazire olarak yazdığı bu şiirde Yücel’in aksine hayatta en çok annesini sevdiğini söyleyerek adeta ona 
cevap verir.  

İlk bentte şair annesiyle arasındaki güçlü bağa değinir: 

 

Ona göre baştan beri iflâh olmaz biriydim 

Babam korkuydu bana, annem yürek serinliği 

En sevdiği oğluydum -bana hep öyle gelirdi- 

            Uzun avcı öykülerini ilk ondan dinlemiştim 

            Hayatta ben en çok annemi sevdim 
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Annesinin kendisini “baştan beri iflah olmaz biri” olarak gördüğünü ifade ederken; anne-baba 
karşıtlığında babanın korkuyu, annenin isehuzuru, güveni temsil ettiğini belirten şair, bu dizelerde anne 
ve babasının kendisinde oluşturduğu izlenimleri aktarır. Babasından korkması şaire bir sığınak, 
güvenli bir liman arama ihtiyacı hissettirir. Bunu da, kendisine uzun avcı öykülerini anlatarak onu 
teskin eden annesinde bulur. Baba, otokrat bir otoritenin sembolü iken; anne, sevginin, şefkatin 
sembolüdür ve onun için yürek serinliğidir. Anne sevgisinin verdiği güven duygusuyla kendisini, 
annesinin en sevdiği oğlu olarak görür ancak bundan tam emin olamadığı için “-bana hep öyle 
gelirdi” der. Çocukluk yıllarına ait masalları, öyküleri ilk olarak annesinden dinleyen şair, her ne 
kadar annesine göre iflah olmaz biri olsa da o, hayatta en çok annesini sever.  

Şair birçok şiirinde babasının sert ve sorunlu olduğundan, annesinin ise anlayışlı ve munis 
halinden söz eder. Yine bir şiirinde baba, öfke ve azar nitelemeleriyle tasvir edilirken anne, dinginlik 
ve şefkat timsali olarak lanse edilir: 

 

Öfkeli, azarlayan baba gündüzlerden çok  

 Dingin ve şefkatli anne olan gecede 

(Varlık, Şubat, 2001) 

 

 Her iki şiirin ilk bentleri karşılaştırıldığında, Yücel’de annenin edilgen, Budak’ta ise etken bir 
konumda olduğu görülür. Yücel’in şiirinde sevgi tamamen babaya yöneliktir ve annenin varlığı bile 
hissettirilmez. Budak’ta ise anne pasiflikten çıkartılarak aktif bir rol yüklenir. Yine Budak’ta baba 
korkuyu sembolize ederken anne, çocuğu babaya karşı koruma güdüsü içerisindedir. Çocuğunu teskin 
ederek, ona masallar anlatarak onun için bir yürek serinliği olur.  

 Yücel’in şiirinin ikinci bendinde; 

Bilmezdi ki oturduğumuz semti  
Geldi mi de gidici... hep, hepp acele işi!..  
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi.  
 Atlastan bakardım nereye gitti,  
 Öyle öyle ezber ettim gurbeti. 

 

diyerek babasının işinin çokluğu sebebiyle ondan ayrı kalan çocuğun babaya sitemi söz 
konusudur.Babasının milletvekili olmasının hemen ardından aile, Şişli’deki Şair Nigar Sokağı’na 
taşınır. Burada babaannesi, dedesi, kardeşleri ve annesiyle bir arada yaşarlar. Bu sırada babası Hasan 
Âli Yücel sürekli olarak Ankara’ya gidip gelmektedir. Yoğunluğu sebebiyle eve seyrek uğrayan 
babasını özleyen şair, bu özlemini çocuk ruhunun masumluğuyla dizelere aktarır. “Çağın en güzel 
gözlü maarif müfettişi”nin işi “hep acele”dir. Yoğun iş temposu içinde bulunduğundan eve kısa süreli 
ziyaretler gerçekleştirir, “Geldi mi de gidici”dir. Babasının kısa süreli ziyaretleriyle tatmin olamayan 
yardanbitme çocuk, “Bilmezdi ki oturduğumuz semti” diyerek babasına ince ince dokundurur. 
Babasının yola her çıkışında gittiği şehirlere atlastan bakarak “Öyle öyle ezber ettim gurbeti” dizesiyle 
artık bu durumu kanıksadığını ifade eder.  

 Budak, şiirinin ikinci bendindeki; 

 

Sözüm ona büyümüştüm, ekmek getirirdim eve 

Annem öldü, düşüyorum, koptu salıncağın ipi 

Anahtarsız bir kilide benzediğim doğru şimdi 

            Saçlarına tırmanırdım tutunup yıldızlara 

            Kokusu kalmıştır diye kapandım odalara 
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şeklindeki ifadeleri ile annesinin ölümüyle içine düştüğü boşluğu anlatır. Annesinin ölümünü 
salıncağın ipinin kopmasına benzeten şair, onu yitirmekle adeta yıkılışını sembolize eder. Bu, bütün 
umutlarının, bütün hayallerinin sona ermesi demektir. Salıncağın ipi kopunca, düş âleminden 
sıyrılarak hayatın gerçekleriyle yüzleşen çocuk, maruz kaldığı zorluklar karşısında dayanma gücünden 
yoksundur ve hayata tutunma çabasında başarısız olur. “Sözüm ona büyümüştüm, ekmek getirirdim 
eve” dizesiyle annesini yitirdiği yıllardaki yaşına değinen şair, o sıralarda büyüdüğünü, olgunlaştığını, 
delikanlı olduğunu, ev geçindirdiğini ima eder. Ancak bu olgunluğa rağmen annesinin ölümüyle 
kendisini, anahtarsız bir kilide benzetir. Sağlığında yavrusunun dertlerini dinleyerek çözüm bulmaya 
çalışan annenin ölümü, çocuğun, dert ortağını yitirdiğini gösterir. “Şairin dünyasında anne, çocuğun 
dünyasının kapılarını açan anahtardır. Kendisini anlayan, yaralarına merhem olmaya çalışan anne de 
ölünce şair, anahtarsız bir kilide dönüşür” (Bulut, 2007: 116). Onun yokluğunda odalara kapanır, 
hayaller kurar. Kokusu kalmıştır diye odalara kapanması, hatıraları gözünün önünde canlandırarak 
yeni bir güç kazanmasının, hayata tutunma çabasının somut belirtisidir.  

Her iki şiirin ikinci bentleri karşılaştırıldığında şu farklılıklar görülür: Yücel’de, baba hasretine 
olan duygular dile getirilir. Babasına kavuşma hayalini kuran çocuk, onun gittiği şehirleri haritadan 
bakarak öğrenirken; Budak’ta annenin yitirilişiyle karşı karşıya kalınan zorluklar söz konusudur ve 
ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışma zorunluluğu vardır. Başka bir deyişle, Yücel’de önemli olan 
babaya kavuşmaktır ve bu gerçekleştiğinde bütün sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Budak’ta ise ayrılık 
vardır ve annenin ayrılışı bütün sıkıntıların başlangıcı olur.  

Yücel’in şiirinin üçüncü bendinde; 

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,  
40'ı geçerse ateş, çağ’rırlar İstanbul'a,  
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!  
 Tifoyken başardım bu aşk oy’nunu,  
 Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. 

 

dizeleri, çocuğun hastalandığı zamanlarda babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını gösterir. 
Ateşi çıktığında babasının İstanbul’a çağırılmasından büyük bir mutluluk duyar. “Sevinçten uçardım 
hasta oldum mu” dizesiyle babasına yakın olabilmek, ondan ilgi görmek amacıyla hasta olmaktan bile 
mutluluk duyan çocuk, “Bir helalleşmek ister elbet, diğ’mi, oğluyla!” diyerek ona kavuşacağı için 
mutludur. Hastalık nedeniyle babasına kavuşmanın yolunu bulan çocuk, daha sonra bunu, onu bir 
hastalık haberiyle telaşlandırıp çok uzaklardan getirtebilen bir aşk oyununa, dönüştürür ve “Tifoyken 
başardım” der. Böylece babasına kavuşarak başını onun göğsüne yaslar, kokusunu burnuna çeker. 
“Şairin çocukluk yaşamından bir sahneyi ortaya koyan bu şiir”de (Aksan, 2011: 124) Yücel, o 
günlere ait anılarını; 

“Babamı her zaman bir koku olarak düşündüm. Babamın kendine göre bir kokusu vardı. Ben 
babamın kokusunu sevdim aslında. Çok ayrı kalırdık biz; ama buluştuğumuz zaman beni koluna 
yatırırdı, uyurduk. Bir saat, iki saat; uzun gurbetlerden sonra. Ve hep kokusunu hatırlarım ben 
babamın. Sonra sesini hatırlarım.”(Buharalı, 1981: 11)şeklinde günlüğünde aktarır. 
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            Kıyamazdı bilirdim şiirler yazan oğluna 

Sevgilim terkedince benden fazla ağlardı 

İstiridyeydi annem, içinden inci çıkardı 

Hergün daha da büyüyor yüreğimdeki yırtık 

            Annemi anılarda bile bulamıyorum artık 
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şeklindeki ifadeleri ile annesinin ölümüyle içine düştüğü boşluğu anlatır. Annesinin ölümünü 
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Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!  
 Tifoyken başardım bu aşk oy’nunu,  
 Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. 

 

dizeleri, çocuğun hastalandığı zamanlarda babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını gösterir. 
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diyerek annesi sağ iken onunla arasındaki sıkı bağa vurgu yaparken, yokluğunda katlanmak zorunda 
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evladına beslediği duyguların yansımasıdır. Fakat artık şairin yerine ağlayacak, onun yalnızlığını 
paylaşacak bir annesi yoktur. “İstiridyeydi annem, içinden inci çıkardı” dizesinde anne istiridyeye, 
çocuk inciye benzetilmiştir. İstiridyenin inciyi meydana getirmesi için geçen süre ve bu arada çektiği 
sıkıntı sonucunda ortaya çıkan inci gibi, annesi de oğlunu yetiştirmekle değerli bir meyve olarak onun 
şair olmasını sağlar. Fakat incinin istiridyeden ayrılıp asıl ortamından kopması gibi şair de annesini 
yitirmesiyle kendini güvende hissettiği barınağın yıkıldığını düşünür. Annesinin yokluğu yüreğinde 
derin bir boşluk oluşturur ve bu boşluk her geçen gün daha da büyür. Daha da kötüsü annesini 
anılarında bile bulamaz ve hayatın zorluklarından dolayı hatıralarında bile ona fazlaca yer veremez. 

Her iki şiirin üçüncü bentlerinde şu farklılıklar göze çarpar: Yücel’de çocuğun babaya 
düşkünlüğünün tersine, Budak’ta çocuk anneye düşkündür. Yine Yücel’de babaya kavuşma 
gerçekleşirken Budak’ta annenin yokluğunun yarattığı boşluk söz konusudur.  

Yücel, son bentte; 

En son teftişine çıkana değin  
Koştururken ardından o uçmaktaki devin,  
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için  
 Açıldı nefesim, fikrim, canevim  
 Hayatta ben en çok babamı sevdim. 

 

dizeleriyle babasına duyduğu özlem ve sevgiyi farklı bir boyutta anlatmaktadır. En son teftişine çıkan 
“Dev artık uçmakta (cennette)’dır” (Kolcu, 2014: 459) sözü onun öldüğünü gösterir. Hastalık 
haberiyle çok uzaklardan çıkıp gelen baba, oğluyla arasındaki bu aşk oyununu bozar: Ölür. Sürekli 
hayranlıkla baktığı imgenin gözünün önünden yok olmasıyla şair, yeni ve farklı aşklarla karşılaşır. 
“En son teftişine çıkana değin” hep o devin ardından koşmakla geçirilen çocukluk yılları başka tür 
aşklar keşfeder. Böylece “daha şiirin başlığından başlayarak bir pankart gibi hayatta ben en çok 
babamı sevdim diyerek başka sevgilere kapısını kapat”an (Kolcu, 2014: 459) şair, babasının ölümüyle 
yüreğinde yeni sevgilere yer açar. Zamanla büyüdükçe, “Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar 
için”fikrinin, nefesinin, canevinin açıldığını ifade ederek böylece sadece babasına değil, başkalarına 
da sevgi besler. Sevginin farklı türlerini de keşfeder ama bunlar arasında bir kıyaslama yaptığında 
babasına duyduğu sevginin açık ara önde olduğunu “Hayatta ben en çok babamı sevdim” diyerek bir 
kez daha vurgular. 

 Budak ise şiirinin dördüncü bendinde; 

 

Babamın hemen ardından gitmesi gerekmezdi 

Evinin badanasını yarım bırakıp erkenden 

O gün bugündür bana gülden önce gelir diken 

            Dedim ya anahtarını yitirmiş bir kilidim 

            Hayatta ben en çok annemi sevdim 

 

dizeleriyle annesinin erken ölümünün kendisinde yarattığı izlenimleri aktarmaktadır. Babasının hemen 
ardından annesinin ölmesi şairin yaşama sevincini alıp götürür, onu karamsarlığa sürükler. Evinin 
badanasını yarım bırakması, oğlunu yetiştirmesinin eksik kaldığını gösterir. Hayatın zorlukları, 
sıkıntıları karşısında bunalan şair, “O gün bugündür bana gülden önce gelir diken” diyerek annesinin 
yokluğunda çektiği sıkıntılara değinir. Annenin korumasının eksikliğini hisseden Budak, dertler 
karşısında yılgınlığa düşüp neşesini yitirirken Yücel, babasının ölümüyle yüreğinde yeni sevgilere yer 
açar. Yücel’in, “Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için” fikrinin, nefesinin, canevinin açıldığını 
ifade etmesi sadece babasına değil, başkalarına da sevgi beslediğini gösterir. Anne sevgisinden, 
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şefkatinden mahrum kalan Budak, boşlukta savruluşunu bir kez daha kendisini, anahtarını yitirmiş bir 
kilide benzeterek ifade ederken annesinden başka hiç kimseye gönlünde yer vermez. Budak, sevgi 
sarayını başkalarına kapatırken; Yücel, sevginin farklı türlerini keşfeder. Budak, gönlünde tek sevgi 
bırakırken; Yücel, sevdiklerinin sayısını artırmakla birlikte bunların arasında babasının sevgisini ön 
plana çıkarır.  

Budak, Yanlış Anka Destanı kitabında yer alan “VIII.” şiirinde, “Ölmemiş olsaydı babam / 
Gülüşünü güz örtmezdi annemin” dizeleriyle, annesinin üzüntüsünü babasının ölümüne bağlar. Aynı 
şiirde, “Ölmemiş olsaydı babam / Raydan çıkmazdı bir tren”(Budak, 1994: 17) dizeleriyle bozulan 
aile düzenine değinir. Babasının ölümünün kendisine hissettirdiklerini “Babam ve Ölüm” şiirinde dile 
getiren Budak, annesinde bulduğu yürek serinliğini babasında bulamaz. Babasından beklediği sevgiyi, 
şefkati bulamayınca ona kızgınlık ve öfke duyar:“Babamı her an affetmeye hazırdım, saçlarım da 
okşanmaya hazırdı; ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi, gerçekleşemedi diyen Budak, babası ölünce 
babasının yüzüne değil de ayaklarına bakmıştır”(Bulut, 2007: 117). 

Her iki şiirin son bentlerine bakıldığında, Yücel’de babanın ölümünün, şaire yeni aşkların 
kapısını araladığı ve farklı sevgi türlerini (kadın, aşk, güzellik…) keşfettirerek onu, babasının 
yokluğuna alıştırdığı görülür. Babaya duyulan sevgi yerini yeni aşklara bırakır. Budak’ta ise annenin 
yokluğuna alışamama durumu söz konusudur. Annenin yokluğu onu yaşamın güçlükleri karşısında 
yalnız bırakır. Yücel’de yeni sevgiler, yeni aşklar için duyulan heyecan Budak’ta yoktur; aksine, 
karamsar bir tutum mevcuttur.  

Ali İhsan Kolcu, Can Yücel’in bu şiirini “Öteki Oidipus” başlığı altında inceler ve: “Hayatta 
Ben En Çok Babamı Sevdim şiiri Oidipus karmaşasının aksine erkek çocuğunun anneye değil de 
babaya olan düşkünlüğünü yansıtan ve bir bakıma Freud’un nazariyesini çürüten bir manzume 
niteliğindedir.” (Kolcu, 2014: 458) der. 

Can Yücel’in Oidipus karmaşasını haklı çıkaracak yerde annesine değil de tersine babasına 
olan hayranlığını dillendirmesi Kolcu’nun bu iddiasını destekler mahiyettedir. Kız çocuklarının 
babaya, erkek çocuklarının annelerine olan düşkünlüklerinden yola çıkan Freud, tezine örneklik teşkil 
edecek metinleri inceler ve Sophocles’in ünlü Kral Oidipus trajedisine bunu uygular. Can Yücel’in 
aksine hayatta ben en çok annemi sevdim diyen Abdülkadir Budak’ın Freud’un görüşünü destekler 
nitelikte bir manzume ortaya koyduğunu söyleyebilmek için şiirin bu bakış açısıyla incelenmesi şarttır.  

Sonuç  

Can Yücel “Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim” şiirinde babasına duyduğu sevgiyi, özlemi 
ve ona olan hayranlığını çocukluk yıllarına ait gerçek bir sahneyi ortaya koyan bu şiirle ifade 
eder.Abdülkadir Budak ise “Hayatta Ben En Çok Annemi Sevdim” şiirini, Can Yücel’in şiirine nazire 
olarak kaleme alır. Annesine beslediği sıcak sevgiyi içtenlikle dizelere aktaran şair, annesini 
yitirmesiyle yıkılışını anlatır. 

Biri babaya, diğeri anneye duyulan sevginin dile getirildiği her iki şiir, konu açısından 
benzerlik göstermektedir. Can Yücel’de babaya duyulan sevginin Abdülkadir Budak’ta yerini anneye 
duyulan katıksız sevgiye bıraktığı görülür. Yücel’in şiirinin adında bir sözcük değişikliğine giderek 
babam yerine annem sözcüğünü koyan Budak’ın bu tavrı, Yücel’in şiirine bir cevaptır.  

Şairlerin şiirlerine bakış açısını yansıtan sahip oldukları sosyo-ekonomik farklılıklardır. 
Varlıklı ve bürokrat bir ailenin çocuğu olan Yücel için babası ulaşılmaz bir pozisyondadır ve ona olan 
hayranlık bir nevi onun sahip olduğu makama, dolayısıyla temsil ettiği güce ve iktidara 
yöneliktir.Kısıtlı ekonomik imkânlara sahip Budak için ise anneye olan hayranlık, annenin evin 
geçimini üstlenmek mecburiyetinde kalmasıdır. Hayatın zor şartlarıyla mücadele ederek oğlunu 
yetiştiren anne, oğlu için kıymetli bir mücevherdir. Yücel’de zirveye ulaşmak, Budak’ta hayatın 
yükünü sırtlayana omuz vermek amaçtır.  

Her iki şair/şiirde göze çarpan bir diğer unsur annelerin konumudur. Yücel’de annenin adı bile 
geçmez iken; Budak’ta anne son derece aktiftir. Benzer şekilde Yücel’de baba huzur kaynağı, 
sığınılacak güvenli bir liman iken; Budak’ta baba korkuyu çağrıştıran, kaçınılması gereken biridir.  
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Can Yücel’de babaya duyulan sevgi çocuk ruhunun masumluğuyla mısralara dökülürken 
okuyucuyu/dinleyiciyi yer yer gülümseten bir üslup taşıdığı, nispeten olumlu bir atmosfere sahip 
olduğu söylenebilir. Abdülkadir Budak’ta ise anne sevgisi içtenlikle dile getirilirken özellikle onun 
yitirilişiyle okuyucuyu/dinleyiciyi hüzünlendiren bir atmosfer hâkim olur.Ancak her iki şiirde 
konunun işlenişinde göze çarpan benzerlik ikisinin de samimi ve doğal bir anlatıma sahip olmasıdır.  

Şiirler şekil özellikleri bakımından da benzerdir. “Can Yücel’e nazire” notuyla şiirini kaleme 
alan Budak, biçim unsurları açısından Yücel’in oluşturduğu şekle bağlı kalır. Sonuç olarak her iki 
şiirin de birçok açıdan benzerlik göstermesine rağmen özgün yönleriyle ön plana çıktığı görülür.  
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Öz 
Refik Halit Karay, ilk dönem eserleriyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasî ve sosyal açıdan en karmaşık 

dönemlerinden birinde, 1908-1923, yazı dünyasının içinde yer alır. Bu dönemde, özgürlük vaadiyle iktidara 
gelen İttihat ve Terakki bekleneni verememiş; cemiyetin icraatları, Karay'ın yazılarından nasibini almıştır. Yazar, 
geniş dünya algısı ve yazar bilinciyle sadece hükûmeti değil, devletin çöküş sürecini, sosyal hayattaki 
çarpılıkları, kurumlardaki çözülmeleri yermiş, dile hâkimiyeti ve mizah gücü sayesinde geniş bir okur kitlesine 
ulaşmıştır. Bu başarının bedeli de sürgüne gönderilmek olmuştur. Sürgün yılları yazarın eleştirel kimliğine 
katkıda bulunmuş, Anadolu ve sorunları ona yeni pencereler açmıştır. Yazılarında sorunları ironik olarak 
işlemeyi tercih eden Karay, kurmacayı, fıkraları, sembolleri kullanmayı iyi bilir. Nasreddin Hoca fıkraları, siyasi 
bir eleştirinin ortasında can bulur; bir papağan, kimsenin söyleyemediklerini dile getirir. Mizah yazılarının ortak 
izleği hükûmet politikaları olsa da sosyal hayat ve izleri, hemen hemen bütün yazılarında göze çarpar. Yazarın, 
kadın ve sosyal hayatta kadın kavramlarına yaklaşımı da bu eleştirel bakışın süzgecinden geçer. Kadının sosyal 
haklarını kazanamadığı bir dönemin yansıması olan bu yazılarda kadın, sınırlı bir alanda benliğinin sınırlı 
yanlarıyla vardır.  

Anahtar Kelimeler: Refik Halit Karay, Kirpi, kadın, sosyal hayat, eleştiri. 
 
Abstract 

Refik Halit Karay, takes place in one of the most complex political and social period of  Ottoman Empire 
by his early period works; 1908-1923 world of writing. In this period İttihat ve Terakki  which  hasn’t been able 
to meet the expectations. He has wrote about actions of the community. He has satirised the government and the 
distortions in the social life and the institutional resolutions under favor of his having a good command of 
language and sense of humour. He’s reached a large audience of readers and exiled.  The years of exile have 
contributed to the author's critical identity, and he has met Anatolia and its problems. Karay by ironicizing the 
problems in his writings, knows how to use fiction, tricks, symbols. Nasreddin Hodja jokes are used by him as 
political critique, a parrot expresses what nobody can say. Although the commonly humorous writings  are on 
policies; the social life and its traces are seen in his writings. . His approach to the women and the women in the 
social life is also critical. He reflects  the period  when women have rights women and seen in a limited area and  
identity.  

Keywords: Refik Halit Karay, Kirpi, woman, social life, critic 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan tarihsel süreçte Refik Halit Karay, 
döneminin en güçlü muhalif yazarlarından olmuştur. Yazılarında kullandığı “Kirpi” mahlası, Karay’ın 
iğneleyici üslubunun göstergesidir. Karay, İttihat ve Terakki hükûmetinin icraatlarını, siyasi, sosyal, 
ekonomik ve ahlaki bozuklukları; Meşrutiyet’ten beklenenleri ve hayal kırıklıklarını ironik bir biçemle 
yazılarında dile getirir. Derin gözlem gücü ve yazar sezgisiyle belirlediği tüm aksakları, konuşma 
diliyle ve canlı bir söylemle aktaran yazar, geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Sürgün yılları yazarın 
gözlemci kimliğini pekiştirmiş, Karay’ı İstanbul dışında bir dünyayı tanımaya yönlendirmiştir.  

Halide Edip’in “Daima zayıf noktaları tenvir eden keskin merhametsiz bir ziya, ani bir surette 
bu yeni hayat silsilesi üzerine çevriliyor, çekiliyordu. Mübalağası ile tenvir ettiği levhanın menâzırını 
ve rengini bozmadan değiştiriyor, fıtrî bir sanat teması neresine olduğunu göstermeyen canlı bir 
garabet ve gülünçlük ilâve ediyor, mütevâzin, sanatkâr fakat yaşayan ve güldüren bir resim silsilesi 
yapıyordu.” (Edip, 1919’dan aktaran Enginün, 2014:111) sözleriyle anlattığı eleştiri üslubuyla, 
kimsenin söyleyemediklerini dile getirir Karay. Siyasilerden sıradan halka, zenginlerden fakirelere, 
kadınlardan erkeklere kadar uzanan geniş bir yelpazede Kirpi’nin dedikleri bu çalışmaya kaynaklık 
etmektedir. Bu çalışmaya temel olan kitaplar yazarın mizah yazıları başlığında toplanan kitaplarıdır.  
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Bu çalışma kimi zaman başlı başına bir yazıya konu olan kimi zaman satır aralarına 
yerleştirilen bir kavrama, kadın kavramına değinmektedir. Karay'ın kadına bakışı, toplumda kadın 
algısı ve sosyal hayatta kadın bu yazının konusunu oluşturacaktır. Mizah yazılarından  Ago Paşa'nın 
Hatıratı'nda “Küçük Hanımefendi ile Sohbetler”, “Hanımlarla Gezintiler”, “Deniz ve Kadın”; Ay 
Peşinde'de “Nasıl Evlenirler”, “İki Ruzname”, “”Hülya ile Hakikat”, “Süslü Koca”, “Şair Koca”, 
“Sporcu Koca”, “Bir Mücadele Cemiyeti”, “Doğru ve Yalan”; Guguklu Saat'te; “İki Tip”, “Bir Tarzı 
Beyan”; Sakın Aldanma, İnanma, Kanma'da “İnsanlarla Hayvanlar Arasında Benzeyişler”, “Satır 
Önünde Dört Kadın”; Tanıdıklarım'da “Süfli İhsan”, “Çapkın Kenan”, “Gevher Nedret Bey”, “Dayı 
Bey”, “Ana”, “Çocuk ve Oyuncak”, “Modern Su Perisi”, “Harp ve Kadın”, “Boy Bos”  yazıları, 
doğrudan kadını ve kadına bakışı anlatan yazılarken kitaplardaki diğer yazıları arasında da kadının 
sosyal hayattaki yerine, kadına yüklenen sorumluluklara, "kadınlık"a  değinen noktalar vardır.  

Kadının sosyal haklarını kazanamadığı bir dönemin yansıması olan yazılarda kadın, sınırlı bir 
alanda sınırlı özelliklerle anlatılır. Yazılara konu edilen kadınlar; bedenleriyle, giysileriyle, 
annelikleriyle ya da ev hanımlıklarıyla vardır. Bu yazılarda çalışan, mücadele eden, toplumsal eleştiri 
yapan, dahası düşünen kadın yoktur. Onları var eden ya bedenleridir ya da evlilikleri.  

1.Evlilik ve Kadın 

Türk siyasi tarihinin iki önemli dönemine tanıklık eden Refik Halit Karay, toplumun kadına ve 
evliliğe bakışına farklı açılardan yaklaşmış; gelenekçi-doğulu, modern-batılı yaşantıda evlilikleri 
irdelemiş ve farklı kadın tiplerini sergilemiştir. Bu tiplerin oluşumunda belirli nitelikler ön plana 
çıkmış ve kadın bu niteliklerle değerli ya da değersiz sayılmıştır. Mizah yazılarına göre, evlilikte ideal 
kadın olmanın iki yolu vardır; kadın ya iyi bir ev hanımı olmalıdır ya da varlıklı olmalıdır.  

Ekonomik hayatta söz sahibi olmayan kadın, varlığını, sınırlı alanlarda gösterir. Bu sınır da 
evinin duvarlarının ötesine geçmez.  Sevilecek kadın mükemmel bir ev hanımdır. “İki Ruzname”nin 
kişileri Şaziment ve Feriha, ideal kadını anlatmak için seçilmiştir. Ev kızı Şaziment; mükemmel bir 
hanımıdır, şirindir, kocasını el üstünde tutar, tutumludur. Oysa Küçük hanım Feriha; suratsız ve 
tembeldir, kocasının yemeğiyle, giysisiyle ilgilenmez müsriftir. Böyle bir ev kızıyla evlenen erkek ne 
kadar mutludur. Becerikli olmayan ev kadınları, kocaları sabahları temiz çorap, ütülü gömlek 
istediğinde sinirlenir. Bu işlerin kendilerinden beklenmesine karşı çıkar. Bu tür işler hizmetçileri ya da 
dadıları ilgilendirir. Erkeklerse bu düşünceden uzaktır. Kendileriyle ilgilenmeyen üstüne üstlük surat 
asan karılarından uzaklaşırlar.  

Bir erkeğin kadını beğenmesinin diğer koşulu kadının varlıklı olmasıdır. Kadının parasının peşindeki 
erkekler de Karay'ın eleştiri oklarına hedef olur. Bekâr beyin ruznamesinde, beyin tek derdi, varlıklı 
bir kadın bulup gününü gün etmektir. Aşk, sevgi, aile gibi kavramlar, bir evlilikte aranan özellikler 
değildir. 

"[Saat on iki] - Bir kenarda bekleyeyim ve bekliyormuş gibi durayım... Nezihe Hanım 
geçti, kızı da beraber, fakat ne azametli kız bu be... Bana, bize, bizlere hiç yüz vermiyor. 
Lakin iyi partidir ha! Akar, irat, ne baba var, ne başka kardeş bir evin kızı... Ölünceye 
kadar rahat geçinir gidersin, hem kayınvalideyi de, kızını da halk içine insan göğsünü 
gere gere sokar... ‘Kayınvalidem! Zevcem!’ diye takdime değerler! Şu gelenleri de 
yabana atmamalı... Karaköy’deki Nergis Hanı onlarınmış! İşte Güzide Hanım arabadan 
iniyor; aman yarabbi ne muhteşem kadın! Hele kürklerine bakınız, sokağa atsanız bin lira 
eder; gördün mü izdivacı... Ayda bin lira varidat, üste de şu melahat-i pürhaşmet de 
cabası! Hah, beni gördü, eğileyim, yerlere kadar eğileyim; şayet elini uzatırsa öperim, 
konuşursa ben de konuşurum. " ( Karay, 2009c: 42-43). 

“Nasıl Evlenirler”in kişilerinden Nuri, müstakbel karısının maddi gücünden yararlanmak isteyen 
fırsatçı bir erkektir. Onun evliliğinin de tek gayesi maddi rahatlıktır: 

"Müstakbel zevcenin tasavvurları: 

‘Hem Nuri’nin ne kibar cihetleri var: Emlak, irat meselesinden biraz açar gibi oldum mu 
kıpkırmızı kesiliyor: ‘Rica ederim Perizad, bu maddiyatı bırakalım!’ diyerek hemen başka 
lakırdılara geçiyor... Belli ki servetimin sağlam bir hamisi, bir muhafızı olacak! 
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iniyor; aman yarabbi ne muhteşem kadın! Hele kürklerine bakınız, sokağa atsanız bin lira 
eder; gördün mü izdivacı... Ayda bin lira varidat, üste de şu melahat-i pürhaşmet de 
cabası! Hah, beni gördü, eğileyim, yerlere kadar eğileyim; şayet elini uzatırsa öperim, 
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lakırdılara geçiyor... Belli ki servetimin sağlam bir hamisi, bir muhafızı olacak! 

Ah, onu ne kadar seviyorum’ 

Müstakbel zevcin tasavvurları: 

‘Sade arsa mı?... Ya koca Karameşe Çiftliği... Filvaki canı canıma kaynaşmadan sevgisiz 
evleniyorum ama zahmete değer... Hiç olmazsa yaşadığım müddet kira evlerinden, sarraf 
senetlerinden, Arap bacının puf böreklerinden kurtulmuş olacağım!’ ”  
(Karay,2009b:162) 

Kadını sömüren erkek her ne kadar hoş karşılanmasa da “Tesadüfe Dair” yazısında iyi bir geliri olan 
yabancı bir kadınla tanışıp evlenmenin güzel bir tesadüf olacağının anlatılması dikkat çeker  (Karay, 
2009a: 94). 

Evlilik kurumundaki bu sahtelik, erkeklere özgü değildir. Kadınlar da evliliklerinde gelecek kaygısı 
güderler. Evlilik toplumda yer edinme, adını temizleme yöntemidir.  “Nasıl Evlenirler”in kadın 
kahramanı; müstakbel kocasını kandıran, evlenerek genç kız adından kurtulmak isteyen, ahlaken 
düşük bir kadındır. 

"Müstakbel zevcenin tasavvuratı: 

‘Midem berbat... Rakı, bira, şarap, şampanya hepsi birbirine karıştı, galiba abur cubur, 
hepsinden yemişim ve içmişim... Farkında mıyım? Billahi saat üçten sonra ne yaptım, 
nerede idim, kimlerle ve neler konuştum, hiç hatırlamıyorum. Zaten Kenan’ın olduğu bir 
mecliste insan ayık kalamaz ki... Birbiri üstüne: İç bade, güzel sev, var ise aklı şuurun 
diye diye herkesi sarhoş eder. Şemseddin Bey, bizim müstakbel zevç kabil olsa da şöyle 
anahtar deliğinden beni, elimde dolu kadehle, Mediha’nın göğsüne başımı koymuş ve 
ayaklarımı iskarpinsiz, Kenan’ın dizlerine dayamış bir halde iken görüverseydi... Kim 
bilir o manasız, ruhsuz, kestane kabuğu gözleri nasıl hayretle açılırdı. Bana geçen gün 
Yeşilay’a kaydolduğunu, alkolün müthiş bir aleyhtarı bulunduğunu söylüyordu. ‘Siz 
içmezsiniz, değil mi efendimiz?’ diyordu... Hiç içer miyim? Masumane yüzüne baktım da 
‘bir yerde, dedim, ‘bir düğünde, fazla ısrar etmişlerdi de bir yeşil içki verdilerdi... Nane 
kokulu bir şey...’ Zavallı adamcağız memnun oldu: ‘Ha,’ dedi, ‘ona alcohol de mint 
derler... Pek muzır değildir!’ Budala, ona alkol de mint değil, peppermint derler, alkol de 
mint sancıya, diş ovmaya yarar. Ben içkileri renk renk bir bilirim ki... Ona bir gün bir 
sayıversem ve lezzetlerini de anlatı versem... Beyaz içkiler: Rakı, Votka, Co- intreau... 
Kırmızımsılar: Sherry, Curaçao, Vermut... Sarıcalar: Grand Marnier, Creme d’An an 
as... Bulanık: Pernod... Koyular: Amer picon, Rom... Daha sayayım mı?’ ” (Karay, 
2009b: 163-164). 

Karay'ın yazılarında tek yönlü bakış yoktur; erkekler kadar kadınlar da eşlerini eleştirir. Onlar 
da erkeklere değer biçer. “Süslü Koca”, “Şair Koca”, “Sporcu Koca” yazıları paralel içeriklerle 
oluşturulmuştur. Üç farklı tipte erkekle evli kadınların üçü de kocasını beğenmez. Süslü Koca, devrini 
tamamlamış, hımbıl bir tiptir, gereksiz teşrifata eğilimlidir, karısı onun bu hâllerinden hoşlanmaz; 
çevik bir erkeği beğenir. Sporcu Koca tam da böyle bir erkektir. Oysaki bedensel olarak bir zamanlar 
beğendiği kocasının politika, şiir ve modadan anlamaması onun karısını çileden çıkarır; tek eğlencesi 
spor olan bu erkek, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde keçi yavruları gibi birbirlerinin üstünden 
atlarlar. Sporcu Koca’nın hanımı, şair ruhlu bir koca özlemini dile getirir.  Şair Koca’nın karısı da 
kendi kocasını beğenmez; sürekli sigara içen, kimseleri beğenmeyen, kararsız ve bencil bu adamla  
evlenerek intihar ettiğini düşünür.  Şiirden ve şairlerden nefret eder, hiç şiir okumamış bir kocanın 
hayalini kurar, daha da ileri giderek şiirin yasak olduğu bir ülke ister. Bu üç kadın da kocalarını 
beğenmeme konusunda ortaktır.  

Yazılardaki diğer kadın kahramanlar da zaman zaman kocalarının giysilerini, konuşmalarını, 
fiziksel özelliklerini beğenmez, onların dirayetsiz oluşundan şikâyet ederler (Karay, 2009c: 25).  “Süfli 
İhsan” yazısında hamamdan ve temiz kıyafetlerden hazzetmeyen karakterin, eşinin zoruyla 
"temizlenmesi" ilgi çeker. Evlenmek istediği kadın, evlilik için her sabah ve her akşam banyo 
yapmasını, her gün çamaşır değişmesini, ütülü elbise giymesini şart koşar. İhsan, düştüğü durumdan 
rahatsızdır.  

 “Ördek gibi, ömrüm su içinde geçiyor, kokot gibi lavantalara batıyorum, terzi 
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ilanlarındaki resimler gibi dimdik, süslü ve ütülüyüm... Fakat bir türlü alışamadım, ille 
sudan hâlâ nefret ediyorum, bedbahtım!” (Karay, 2009f: 12). 

Kadınlara kendini beğendiremeyen bir erkek tipi de Çapkın Kenan'dır. Adı Çapkın'a çıkmış bu 
adamın eline kadın eli değmez. Her sosyal sınıftan kadın tarafından reddedilir. Hâlbuki çirkin bir adam 
değildir, hoş sohbettir, hâli vakti yerindedir, eğitimli, nazik, cömerttir. Karay, bu ideal eşin kadınlarca 
ilgi görememesine şaşırır. Bir kadının isteyebileceği her şey Kenan’da vardır hatta üstüne parası da 
vardır. Paraya bu kadar değer veren kadınlar, Kenan'ı bir türlü beğenemez.   

" 'Canım,' derdi. 'Benim sizden eksiğim ne? Hatta fazlası bile var: Para... Mümtaz işte 
benden çirkin, Şemsi kaba, hantal bu herif, Feyzi adeta palyaço... Peki, o halde? Lanet bu 
hayata! ' (...) 

Bazen barlara, eğlence yerlerine giderdik; paradan başka hissi olmaması lazım gelen 
hafifmeşrep, satılık kadınlar bile Kenan’dan hoşlanmazlar, ekseriya baş ağrısı veya 
başka bir mazeret ileri sürerek teklifini reddederlerdi.(...)  

'Dünyanın her yerinde, hangi milletten olursa olsun kadınlar bir... Benden ne Alman ne 
Fransız hiçbiri, hazzetmiyor, parama kuvvet yaşıyorum!'diye şikâyet ediyordu.”   (Karay, 
2009f: 16-18). 

Kadınlar, parası olmayan, kendine bakmayan, üstü başı dağınık erkekleri beğenmezler. Erkeğin 
bu hâlinin sebebini araştırmak yerine kapris yapmaya, kıskançlığa, kavgaya başvururlar. Karay 
yolsuzluğu eleştirdiği yazısında, yolsuzluk nedeniyle kadın ve erkeğin arasının açıldığını, seçtiği 
kahramanın ağzından anlatır. Evin hanımı olan bitenden habersizdir kocasının görünüşüyle ilgilenir. 

"Hepsinin sebebi bir: Yolsuzluk! Yolsuzluk bizi palyaçolardan daha gülünç ediyor: Bakı-
nız şu kıyafetime! Bende evine dönen ciddi bir adam hali mi var? Yoksa ortaoyununda 
tuhaflık olsun diye havuza atılmış, yahut atcambazında halkı güldürmek için gübreye 
bulanmış bir maskara hali mi? 

İş bu kadarla bitse âlâ... Şimdi evime gideceğim, değil mi? Merdiven başından bu murdar 
kıyafetle görününce kavga hazır; içip içip yerlere düşen, başı elalemin penceresinde 
giden, etrafına bakmaktan önünü kollamaya vakit bulamayan, hepsi ben olacağım, evet, 
hepsi ben... Derdimi dökmeye, vakayı anlatmaya vakit kalmayacak. Çocuklar uyanacak, 
ağlamalar, inlemeler, bayılır gibi olup halının üzerine kapanışlar, lokman ruhu, kolonya 
diye çırpınışlar, nefes alamamaklar, hepsi, bunların hepsi olacak... Bu, gece faslı; ertesi 
günü de var. Ütüler yanacak, sabunlu sular hazırlanacak, sonra vaktim geçecek, daha 
neler, daha neler..." (Karay, 20009d: 73).  

Refik Halit'in kadın tiplemeleri arasında sevdiği erkeğin hayatını olumlu yönde etkileyen 
kadınlar da yer alır. Sefil bir hayat süren sözde şair Gevher Nedret, hayatının aşkını bulduktan sonra 
rüküş giyiminden de sözde şairliğinden de arınır (Karay, 2009f: 35-42). Onunla olan ilişkisi Lale 
Devri gibi görkemlidir, şu hâlde iyi bir kadınla yapılan evlilik bir tür şanstır.  

Evlilik hayatı kadın için de erkek için de zordur. Zaten evlenmek demek dargınlık mevsimine, 
girmek demektir.  Tam kış olmasa da mart havasını andırır. Üstelik karı koca arasındaki meselelere 
aileler de karışır, kadın sık sık baba evine gider.  Kadının para harcaması ya da kıskançlığı da dargınlık 
sebebi olur. 

"Artık bu hal üzüntü halinden çıkar da insanın kanını kurutan, canından bezdiren bir 
felaket şekline girer, dirlik düzenlik başlarken, hiç yoktan yine dargınlık baş gösterir: 

“Kaç lira dedin? Altmış beş mi? Hanım bu zamanda...” gibi bir itirazla birbirlerine kanlı 
bıçaklı olmaları beş dakika sürmez! Hizmetçiler anlamasın, misafirler farkına varmasın, 
baba tarafı duymasın gibi üzüntüler, boşanma, ayrılma tehditleri, nihayet ağlamalar ve 
bunu müteakip vaatlerle yine barışılır... Lâkin haftayı bulmaz: 

“Hasna Hanım’a ne idi o bakış...” mukaddemesiyle tekrar dargınlık... 

Al bir üzüntü daha; yine düşün bakalım barışmanın yolunu!" (Karay, 2009a: 73). 
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Devri gibi görkemlidir, şu hâlde iyi bir kadınla yapılan evlilik bir tür şanstır.  

Evlilik hayatı kadın için de erkek için de zordur. Zaten evlenmek demek dargınlık mevsimine, 
girmek demektir.  Tam kış olmasa da mart havasını andırır. Üstelik karı koca arasındaki meselelere 
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"Artık bu hal üzüntü halinden çıkar da insanın kanını kurutan, canından bezdiren bir 
felaket şekline girer, dirlik düzenlik başlarken, hiç yoktan yine dargınlık baş gösterir: 

“Kaç lira dedin? Altmış beş mi? Hanım bu zamanda...” gibi bir itirazla birbirlerine kanlı 
bıçaklı olmaları beş dakika sürmez! Hizmetçiler anlamasın, misafirler farkına varmasın, 
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“Hasna Hanım’a ne idi o bakış...” mukaddemesiyle tekrar dargınlık... 

Al bir üzüntü daha; yine düşün bakalım barışmanın yolunu!" (Karay, 2009a: 73). 

Karay'ın kitaplarında evli kadınlar, toplumun onlara yüklediği sorumluluklarla yer alırlar. 
Bazıları bu sorumlulukları hiçe sayar, ideal kabul edilen kadınlarsa erkekleri tatmin ettikleri ölçüde, ev 
hanımlıklarıyla ya da paralarıyla, idealdirler.  Bunun yanı sıra erkekleri değiştirip dönüştüren, 
kocalarını beğenmeyen ve bunu söyleyebilen evli kadın tipleri görülür. 

 

2. Sömüren Kadın  

Mizah yazılarında anlatılan kadınlar, iş hayatında var olmadığından onların para kazanmaları ve 
kendi ayakları üzerinde durmaları mümkün değildir. Para harcayan kadınların ya babaları ya kocaları 
ya da sevgilileri zengindir. Sömüren kadınlarsa onlardan farklı olarak masraflarını aileden olamayan 
kişilere -sevgilileri, arkadaşları-karşılatırlar. Bu bağlama para için evlenen kadınları da almak 
mümkündür. 

"Nigâr hepsinden açgözlü idi, bir aralık şekerci kısmına bile gitti: Bir tabak dolusu saplı 
kiraz ve meyve şekerinden getirtti. 

“Ah,” diyordu, “artık tıkandım!.. Anne pat!..” 

Of... Bu hal, bu söz, bu eda bana öyle soğuk geliyordu ki... Adeta hiddetleniyor, onu 
çarşafının başlığından taşan tara tara sarışın saçlarından yakalayıp bir arsız çocuğa ya-
par gibi azarlaya azarlaya çekiştirmek istiyordum. Hesabımız tam yedi yüz seksen kuruş 
tuttu. Verdim. O zaman hepsi birden 

“Ne pahalı,” dediler, bir iskarpin parası...” (Karay, 2009a: 159-160). 

Yazının kahramanı İshak Bey, alışverişte eşlik ettiği kadınların hesaplarını, bir erkek olarak, 
ödeme zorunluluğu hisseder, kadınlar görgüsüzce yer içer ve İshak Bey'in hesabı ödemesine karşı 
çıkmazlar.  

“Tesafüde Dair” yazısı, insan hayatında tesadüflerin yerini anlatırken evlilikte tesadüfe değinir. 
Eğer erkek yanlış bir kadına tesadüf ederse parasını ve itibarını yitirir. 

"Aşk, izdivaç meseleleri de tesadüfe tabidir. Tesadüf sizi bir kadınla karşılaştırır; o gün 
siz oradan bir dakika evvel geçmiş olsanız veya kadın dükkândan bir dakika sonra çıksa 
tanışmanıza ihtimal yoktur. Aksi gibi karşı karşıya gelirsiniz, biraz takip edersiniz, 
tesadüfen bir arkadaşınız çıkıp da sizi başka tarafa sürüklese... Hayır, kimse gelmez ve siz 
mecburen takipte devam edersiniz. Bu tesadüf hayatınızın felaketi olmuştur. Bütün 
servetinizi onun, o kadının uğrunda yiyip ekmek parasına muhtaç bir hale düşüyorsunuz 
ve bir gün şakağınıza tabancanızı sıkıyorsunuz; sıkıyorsunuz ama yine tesadüfen kurşun 
bozuk çıkıyor, kurtuluyorsunuz ve aklınız artık başınıza gelip kalan ömrünüzü aza kani, 
uslu ve temkinli geçiyorsunuz." (Karay, 2009a: 94). 

Bir erkeğe yaslanarak hayatını devam ettiren kadın fikri, o dönemde de toplumda rahatsızlık 
uyandırmaktadır.   

 

3. Kadınlık Hâlleri  

Karay'ın eserlerindeki kadınlar; geç kalır, gereksiz şeylere para harcar, kullanmayacakları 
şeyleri alır, çocuk gibi şımarır, olmayacak zamanda olmayacak şeyler ister, kararsızdır. Kıskanç, cahil 
ve sabırsızdırlar. Bu özellikleri âdeta kadınlıkla bütünleşmiştir. 

“Hanımlarla Gezintiler” yazısında kadınlarla alışverişe çıkan İshak Bey, öncelikle bu durumdan 
hoşnut görünse de onlarla geçirdiği zaman diliminde kadınların her hâlinden şikâyet eder. Bir kere 
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çıkar çıkmaz pişman olduk: 

‘Ben, dedi, tayyörlük almak için inmiştim, bu ise ancak rop olur!’(...) 

O zaman mağazanın bu kumaşı biraz eksiğine değiştirip değiştiremeyeceğini düşündük. 
Ben: ‘Kabil değil, olmaz, değiştirmezler!’ diyordum ama inandıramıyordum... ki döndük, 
reddettiler. Meliha: ‘Sen de annene satarsın!’ dedi, Nigâr sevindi ve buna güvenerek altı 
metre kumaş daha aldı, başka renkte, başka çeşit bir kumaş... Fakat yine tayyörlük 
değil!”  ( Karay, 2009a: 157-158). 

Aynı yazının kişilerinden İclal Hanım, ev için havlu, örtü, perde almak üzere İstanbul’a iner 
ancak lavanta, tarak, krem, cila, makas alır. Kadınların gereksiz harcamalarını konu edinen bir başka 
yazı  “Mütareke Döneminde Bir İstanbullunun Yirmi Dört Saati II” de, bir ev hanımı, mütareke 
döneminde  parası bittiği hâlde dayanamayıp üç kehribar tarak alır, oysa ailenin temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için yeterli para yoktur. Bu ev hanımı da Nigâr Hanım gibi kullanmayacağı kumaşlar 
almıştır. Refik Halit Karay’a göre “Mizah, her aklın, her zekânın dokuyacağı bir kumaş değildir.”. Bu 
yazıda da yazar, Kirpi mahlasına yakışır bir eleştiriyle gereksiz harcama yapan kadınları yerer. 

Kadınların kıyafet düşkünlüğü ve müsrifliği öyle bir noktaya gelmiştir ki erkekler bunun için bir 
mücadele cemiyeti kurmak isterler. Yazarı ziyarete gelen bir erkek, onun kadın kıyafetleri 
konusundaki mücadelesini takdir eder ve daha da ileri giderek bir cemiyet kurulmasını önerir. Bu 
cemiyet üyeleri, şırıngalarına doldurduğu tuz ruhuyla sokakta gezen kadınları hedef alacak, kadınların 
para döktüğü mantolarına tuz ruhu sıkacak böylece tüm kadınlar aynı biçimde "siyah, ucuz, sade, uzun 
ve kapalı birer libas" giymek zorunda kalacaktır. Karay bu teklifin sahibini "Muhatabım galiba müsrif 
bir zevcenin takım takım tuvaletlerle iflasa sevk ettiği bir zevcdi, karısının elbisesine ve süsüne vere 
vere sermayesini kediye yükletmiş ve nihayet, işte böyle aklını oynatmıştı."(Karay,2009b: 190)  diye 
tanımlar ancak yine de muhatabını dinlemek ister.  Cemiyet başarılı olursa sokaklarda şatafatlı, mağrur 
kadınlarla, kürklü mantolara, ince ipek çoraplara, pahalı ve gülünç kıyafetlere rastlanmayacak ve 
iktisat konusunda bir devrim yapılacaktır.   

Karay'ın kadın kıyafetlerine muhalifliği- kıyafetlerin biçimleri ve pahalılığı- pek çok yazısında 
belirgindir. Kıyafetlerdeki gereksiz ayrıntılardan, şatafattan hoşlanmaz. O kadar ki kıyafetlerdeki 
kuyruğun müsebbibi şeytandır. Şeytan; Âdem ve Havva'ya kuyrukları olmadığını hatırlatmış, diğer 
mahlukları güzelleştiren kuyruğu, Tanrı'nın onlara layık görmediğini anlatmıştır. Kıskançlığa kapılan 
Âdem ve Havva;  uzun saçı keşfetmiş, arkalarına mısır püskülü bağlayarak kuyruklu elbisenin mucidi 
olmuşlardır.  Bu tarihten sonra da kıskançlığın göstergesi olarak kadınlar uzun etekli tuvaletler, 
erkeklerse frak giymiştir. 

Kıyafetler kadının eksik yönlerini tamamlamaz, kısa boylu bir kadın kürk ya da kısa etek 
giyince uzamaz tam tersine komik görünür. Topuklu ayakkabı giymek, boyu uzatmaz bir de erkeklere 
zarar verir.  

"Ya hanımlarımızın Frenk kadınlarının gece davetlerine giydikleri ağır, ipek tuvaletlerle, 
salon iskarpinleri ve tiyatro saçlarıyla bu Arasta, Sulukule, Çarıkçı, mahallesi 
kargaşalığına karışmaları ne feci oluyor! İlle tilki burnu gibi sipsivri, tığ kadar batıcı bir 
ökçenin altında serçe parmağımın dikiş makinesine kapılmış gibi delindiği ekseri günler 
gron feraceli eski pürvakar hanımların kaba, hamal ayakkabılarına hasret ediyorum.” 
(Karay, 2009e: 73-74). 

Kadınlar, kıyafet tercihleri, tavırları ve çok konuşmaları nedeniyle kuşlara benzerler; erkeklere 
düşense onları kafese koymak, yemlemek ve öfkelendiği zaman da tüylerini yolmaktır. Kafasının 
içindeki boşluk yüzüne vuran genç kızlar, koyuna benzerler. Kadının benzetildiği diğer bir hayvan 
attır. Bu benzetme özellikle topuklu ayakkabı merakını eleştirmek için seçilmiştir: 

"Cins kısrağa, ceylana, pelenge benzeyenleri olduğu gibi, maalesef, kart, hovarda, dişlek, 
kemik kafalı, lagar atları hatıra getirenler de yok değildir. Geçen gün bu cinsten bir 
tanesine rastladım: Asfalt üzerinde çıkardığı madeni sesi de işittikten sonra, vallahi, 
tabanlarının altında nal bile olduğuna inanacağım geldi! Bunlar zaten gövdeleri ağır 
bastığından ve ekseriya da iktisada meraklı ecnebi misafirlerimizden olduğundan, 
şüphesiz, ayakkabılarına demir koydurmayı ihmal etmiyorlar, Dikkatinizi çekti mi 
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bilmem, böylelerine herkes -sanki tekme atar, ısırır, sakardır korkusuyla- yol veriyor; 
caddelerde en rahat yürüyebilen onlardır; yanlarından kaçan kaçana!”  (Karay, 2009e: 
171-172). 

 

Kadın bilip bilmeden söze karışan sabırsız biridir, Karay bu konudaki fikrini bir Nasreddin 
Hoca fıkrasıyla sunar: 

"Havva cinsinin aceleci, ayna zamanda cehil içinde yarım yamalak malumat satmaya 
meraklı olduğuna dair de bir hikâye söylenir:  

Başka bir kadın da ölen kocasının cenazesi başında, âdet olduğu üzere, hafıza “Yasin” 
suresini okutturuyormuş; fakat her durak yerinde bir, Allahın kelâmını keser:  

Hoca efendi,” dermiş. ‘Bu surede bir “türceûn” vardı, okumadın!’  

Hafız cevap vermez, tahammülü tükenmekle beraber sırasını beklermiş. Nihayet surenin 
sonu ve “türceûn ”un yeri gelmiş Hoca Kuran’a devamla ve Türkçe cevabını Arapçaya 
karıştırarak usul ve tecvit ile şöyle okumuş: 

‘Acele etme be hatun! İşte geldi türceûn!’ " (Karay, 2009e: 147). 

 

Karay, cahil kadınlardan ve onların tavırlarından hoşlanmaz. İstanbul’da doğup büyüdüğü ve 
Türk olduğu hâlde Türk hayatı, Türk edebiyatı, Türk âdetleriyle hiçbir ilgisi olmayan Küçük 
Hanımefendi'yi yerden yere vurur. “Küçük Hanımefendi İle Sohbetler” yazısında Küçük Hanım, 
muhalif olan Ali Kemal'le Mustafa Kemal'i aynı kişi sanır. Okuduğu bir şiirin Ali Kemal'e mi Mustafa 
Kemal'e mi ait olduğunu hatırlamaya çalışır ama şiir Yahya Kemal'indir. Küçük Hanım, ramazan 
adetlerini bilmez; iftarın davulla açıldığını, iftara kalkıldığını, sahurun topla duyurulduğunu düşünür.  
Karay, Küçük Hanım'la İstanbul'un eski semtlerini gezmeye çıkacaktır, yazarın uyarısıyla kıyafetini 
daha kapalı ve koyu seçmiştir; ancak bu kıyafetle kendi memleketini gezen bir kadından çok ecnebi bir 
kadına benzemiştir, Küçük Hanım'ın özüyle hiçbir ilgisi yoktur. Cehalet abidesi kadın, camii, mescit, 
medrese ayrımını bilmez; sebili Theophile Gautier'in kitabından, Yedikule'yi Paris'e yolladığı 
kartpostallardan bilir. 

Kadınlar kıskançtır, kocalarını yok yere bunaltırlar, kıskançlıklarının bir dayanağı yoktur. 
Erkeğin eve geç gelmesi, üstünün başının dağınık olması kadında bu hissi uyandırır. Gerçi bu 
kıskançlık erkeğin işine yarayabilir. “Doğru ve Yalan” yazısının zevci, zevcesiyle gezmeye gitmek 
istemediği için oracıkta bir aldatma teşebbüsü hikâyesi uydurur. Karısına bir kadını nasıl izlediğini 
anlatır. Yalanını binecekleri vapur saati geçene kadar sürdürür, kadın kıskançlığı nedeniyle gezmeyi 
de arkadaşlarını da unutmuştur. Zaten kadınlar kocalarının hâlini düşünmeden gezmeye gitmek 
isterler. 

Bu yazıların ortak noktasına baktığımızda toplumun kadına; gösteriş meraklısı, zekâsını 
kullanmayan, kaprisli, cahil ve sabırsız bir varlık olarak baktığını söyleyebiliriz.    

4. Annelik, Onur ve Kadın 

Annelik her devirde kadınlığın en saf evresi olarak anlatılır. Karay'ın yazılarında da annelik 
kutsaldır. Anne ve çocuk yan yana gelince bir fidan ve sürgününü, bir kısrakla tayını andırır. "Analık 
güzel şeydir; çocukluk güzel şeydir; ikisi yan yana gelince katmerli güzel şeydir. Katmerli sümbül ve 
şayet olabilirse katmerli şiirdir." (Karay, 2009f:153) der Refik Halit.   Anne ve çocuk bir aradaysa o 
manzaraya hüzün yakışmaz. Anneliğin söz konusu olduğu bir durumda kadınlık yoktur.  

Kadın her türlü durumun en etkili timsalidir. O nedenle vurucu olması gereken anlatılarda kadın 
başroldedir. Ruha işleyen kadın, her türlü sanat eserinin tercihidir; ancak söz konusu olan savaş ve 
kadınsa bir de bu kadın anneyse manzara korkutucu olacaktır.  

"Kadında sevinç ve yas, varlık ve yokluk, yeni evlilik ve dulluk, beşik ve tabut, bütün 
dünya mukadderatı daha fazla yakıştığı, onun girdiği tablo daha tesirli ve manalı olduğu 
içindir ki, korkunç harp levhalarına, matem abidelerine, kahramanlık heykellerine çoğu 
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defa bir kadın ekleriz. Kadın “timsal” olmak noktasından en fazla sezdiriş kudretini 
sonsuz ve hudutsuz bir düşündürücülük hassasını haizdir. (...)Kadın hem çok dekoratif ve 
“plastik”tir, hem de o nispette fikir işletici ve ruha işleyicidir.(...)  

Son günlerin harp ihtimalleri karşısında teessüre kapılıp eski gazeteleri gözden 
geçirirken rast geldiğim cenk tablolarıyla matem abidelerinde kadına verilen büyük 
ehemmiyete bir daha şahit oldum. Muharebe faciasını tel örgülere takılıp kalmış parça 
parça cesetlerden fazla yıkık bir ev kapısında, eşiğe çıkıp düşünen bir kadın temsil ediyor. 
Harp kahramanları ve sayısız şehitler için dikilen mermer, tunç, granit abidelerde dizüstü 
düşmüş bir dul kadın, öksüz çocuğunu taşıyan bir genç ana birinci planda ve birinci 
roldedir." (Karay, 2009e: 190-191). 

Karay'a göre savaş en çok cephe gerisindeki kadınları etkiler.  Erkek ölüm gibi bir gerçekle yüz 
yüzedir ama kadın yokluk ve zorbalıkla mücadele etmek zorundadır.  "Savaşta erkek cephelerde 
kırılır, kadın caddede... Biri ölse de temiz kalır, şehamet sahasında yer almıştır; öteki yaşasa da kirli 
kalır, sokak malıdır." (Karay, 2009e: 192). Kadına ve analığa düşürülen bu gölgeye katlanılamaz. 
Karay'a göre bir kadında bulunması gereken en önemli özelliklerden biri onurdur, belki birçok 
özelliğinden de önemlidir. Kadın asla zelil olmamalı, ölüm bile ona diz çöktürmemelidir.  

Sakın Aldanma, İnanma, Kanma'daki en ilginç yazılardan biri olan “Satır Önünde Dört Kadın”, 
Fransız İhtilali'nde idam edilen dört kadını anlatır.   XV. Louis’nin metresi Madame Du Barry, Kraliçe 
Marie Antoinette, ihtilal melikesi Madame Roland, intikam perisi Charlotte Corday. Bu dört kadın, 
giyotinde can verirken meşreplerine göre davranmış, her biri kendi onurunu sergilemiştir.  Madame 
Du Barry haykırarak, yırtılıp dövünerek, yerlere kapanarak, sürüklenerek kendini küçültmüş üstelik 
hırsı için ölmüştür. Diğer kadınlar bir uğurda ölen, ölümü vakarla karşılayan, cesaret simgesi 
kadınlardır. Bir kadına yakışan da son anında bile onurunu kaybetmemesidir.  

5. Sosyal Hayatta Kadın 

Toplum ve toplum şartları, insanın yaşantısını belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkar. 
Sosyal hayat, bireyin toplum aidiyeti ölçüsünde farklılık arz eder. Bu nedenle Karay'ın yazılarında da 
farklı sosyal sınıflara ait kadınların farklı yaşamları görülür. Kadınlar; gayrimüslim ve Müslüman 
kadınlar olarak ikiye ayrılabilirler. Gayrimüslim kadınlar uzun uzadıya anlatılmaz, kıyafet seçimleri ve 
ilişkilerindeki rahatlıklarıyla satır aralarında yer alırlar.  Rum ve Ermeni azınlıklarla İstanbul'a göç 
etmiş Ruslar, meyhanelerde ve sokaklarda karşımıza çıkar. Müslüman kadınlar da sosyal sınıfları 
açısından ayrılabilirler. Bu kadınların bir kısmı, Türkiye'de yaşamalarına rağmen kendi devirlerinden 
ve âdetlerinden çok uzaktadır. Batı ve doğuyu birleştirmiş kadınlar; haremlik selamlık hayatın içinde 
Batılılaşmaya çalışırlar. Üçüncü gruptaki kadınlar, geleneksel hayatlarını sürdürürler.  

Dönemin sosyal hayatında, Müslüman kadının artık sinemaya gidebildiği, belli kapalı 
ortamlarda içki içebildiği, gezinti mekânlarında dolaşabildiği görülür. Bu özgürlüklerine rağmen 
kadının mümkünse tanıdık bir erkek refakatinde olması istenir. Kadın, sosyal hayatta varlığını yeni 
kazandığı için bu konuda bir cahiliyeti vardır. Hatta onu yönlendirmek gerekir yoksa ahlakı zarar 
görebilir. “Hanımlarla Gezintiler” yazısının kahramanı İshak Bey, hanımların sinemada 
konuşmasından, gülmesinden rahatsız olur. Refik Halit Karay, “Sinemaya Dair” yazısında kadınların 
da gittiği sinemaların onları kötü etkileyebileceğinden endişe eden toplumu anlatır. Genç kızlar, hayat 
gerçekleriyle sinemayı karıştırırlar. Kadınlar, Mütareke devrinde çektikleri maddi sıkıntılara 
aldırmadan sinemaya giderler.  Sinema izleyicisinin dışında tiyatroya gelen ama henüz tam Batılı 
olamamış kadınlar görülür.  Bu kadınlar; salona girdikten bir süre sonra duruma alışır, özlerine 
dönerler, oturuşları değişir hatta oyun sırasında uyuklarlar. 

Kadının dışarı açılmasıyla birlikte çaylarda, balolarda ve Beyoğlu'nda görülen kadınlar, cesaret 
kazanmıştır. Müslüman kadının içki içmesi ve bunu bir istek olarak dile getirmesi, toplumda bazı 
konularda değişiklikler olduğunu gösterir ancak bu değişiklikler henüz yerleşmemiştir.   

 “ ‘İneceğim, ben tramvaya bineyim, açık otomobilde donuyorum!’ Bittabi biz de indik... 
Aman yarabbi, bu ne kararsızlık ne karışıklık ne zahmet, ne eziyetti!.. Zaten Nigâr da 
midesinden şikâyete başladı: 

‘Ah, diyordu, bir kadeh konyak olsa... Midem berbat, sancılanıyorum!’ 
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defa bir kadın ekleriz. Kadın “timsal” olmak noktasından en fazla sezdiriş kudretini 
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Sancılansa değil a, düşüp yere uzansa, Ramazan günü, Beyoğlu’nda ben ona konyak 
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(Karay, 2009a: 160). 

Kapalı mekânlarda kadın-erkek karışık içkili toplantılara rastlanabilir, yine de kadının bu 
mekânda bulunması hoş karşılanmaz. Evlenilecek kadının bu noktada cahil olması beklenir. “Nasıl 
Evlenirler”in kadın kahramanı, erkeklerle rahatça eğlendiği, içkili bir partiyi müstakbel kocasına 
anlatmaz. 

Dönem sosyal hayatında öne çıkan yeniliklerden biri, çay davetleridir. Bu davetler; kadın ve 
erkeğin yan yana olabildiği, evliliğe zemin hazırlayan, sınıfsal ayrımın net olarak gözlemlendiği 
davetlerdir. Karay, “Çay Belası” yazısında bu yeni sosyal ortamı eleştirir. Çaya giden kadınlar; her 
hafta terziye taşınır, ev sahipleri masrafa girer, kimse durumdan memnun değildir ama herkes 
davetlere gider. Bu davetler Batılılaşma göstergesidir. Kentin modern yakasında düzenlenen yemekli 
davetlerde kadınlar, gösterişli kıyafetleriyle yer alırlar. Bu tür davetler, son derece yapmacıktır (Karay, 
2009e: 74). 

Refik Halit, kadın ve erkeğin sosyal hayatta ayrılmasından yana değildir. Bir erkek; eşiyle 
sinemaya, varyeteye, tiyatroya gidebilmeli, mesire yerlerinde dolaşabilmelidir.  Kadını sosyal hayattan 
men etmek ya da kadın ve erkeği bir araya getirmemek, evliliklere zarar verir. Hükûmetin halka açık 
yerlerde kadın ve erkeği ayırması son derece gereksiz bir uygulamadır (Karay, 2009b: 122). Mesire 
yerleri dışında kadının görüldüğü dış mekân denizdir. Deniz hamamı olarak nitelenen plaj günlerinde 
kadınlar, bir araya gelerek denize giderler; ancak bu plaj günlerinin kadın erkek karışık olup olmadığı 
net değildir.  Batılılaşan kadınlar denize girmekle kalmaz; mayosuyla poz verir, kumsalda dans eder 
(Karay, 2009e:156-159). 

Sosyal hayatta kadınlar, özellikle varlıklı olanlar, bazı cemiyetlere üyedir ve hayır işleriyle 
uğraşırlar. Bu sosyal hayattaki bir yeniliktir, kadın evinin dışında yeni bir oluşumun içindedir. Karay, 
bu kadınlardan büyük yangında zarar görenler için yardım talebinde bulunur. Kadınları en iyi kadınlar 
anlayacaktır. (Karay, 2009e: 126). 

Üçüncü grupta yer alan geleneksel kadınlar; ramazanları Eyüp'te,  Karagöz Hacivat izleyerek, 
mevlit ve kandillerde dışarı çıkarak, sessiz sedasız yaşayan kadınlardır. Bu kadınlar, anılarda yer bulur 
ve herhangi bir eleştiriye maruz kalmaz.  

Bu grupların dışında satır aralarında kalan kadınlar; hizmetçiler, dadılar ve sütninelerdir. Onlar 
başka kadınların ya da erkeklerin eleştirisini yapmak için vardır. Dadılar ve sütnineler, devrin 
gerisinde kalmıştır. Yanlış Batılılaşan gençler, geçmiş timsali bu kadınlardan hoşlanmaz, onları 
beceriksiz bulur. Hizmetçiler; Küçük Hanımların işlerini yürüten, sosyal hayattaki yeri çamaşırcıya, 
terziye koşturulmak olan kadınlardır.  

6. Kadın Bedeni 

Refik Halit Karay’ın mizah yazılarında, toplumun kadına bakışında değişen tek şeyin, güzellik 
algısı olduğu vurgulanır. Erkekler her devirde güzel kadın sever, güzelliğin anlatımında kadın 
güzelliği ölçüt olarak kullanılır.  Güzellik kavramı, kadınla can bulur, konu kadın olmasa bile bir 
kavramın, olgunun, nesnenin güzelliği kadınla kıyaslanarak ortaya konur.  En sevilen meyve yârin 
dudağı gibidir. 

"Hiçbir çiçek şeftali kadar güzel kokamaz ve hiçbir meyvenin suyunda kayısının 
usaresindeki kadar şifa ve lezzet bulunamaz. Manzara itibariyle de bu iki meyve em-
salsizdir, dudağa temaslarında bin itina ile sizinle telakiye hazırlanmış maşukanızın yarı 
ıslak serinletici ve hayat verici puselerine benzeyen sevdalı bir hal vardır. Her ne zaman 
şeftali veya kayısı yersem muhakkak gördüğüm en güzel kadınları hatırlarım; yanımda 
onlardan bir mendil, bir yelpaze veya bir eldiven bergüzar kalmış gibi, bu meyvelerde 
kendilerini bana canlı canlı yâd ettiren bir hassa, bir kuvvet, bir münasebet mevcuttur." 
(Karay, 2009a: 39). 

Refik Halit Karay'ın güzel bir kadında aradığı özelliklerden biri, boydur. Kadın kısa olduğunda 
ne giydiği ona yakışır ne makyajlı yüzü işe yarar. Topuklu ayakkabı, bu kaybı örtmek için nafile bir 
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çabadır, yapılması gereken tıbbi bir yol bulup boyu uzatmaktır. Kıyafet seçimleri, kadınların boyunu 
uzatmak şöyle dursun onları daha da kısa gösterir. Bu bahis, Karay'ın kadın kıyafetleriyle ilgili 
eleştirilerini desteklemektedir.  

"Boy denizde, atta, arabada, kürek çekerken, tenis oynarken, hele dansta, hele yolda, her 
yerde, her işte, gezerken ve otururken, koltukta ve yatakta, daima lüzumlu ve klasik hüsün 
itibarıyla şart. Hemen hemen medeni bir şart! (...) 

Kadınlarımızın niçin bana, bu de ta çok kısalmış görünmesinin sebebini bulur gibi 
oluyorum: Eskiden çarşaf ekseriya siyah renkliydi; koyu renk uzun gösterir. Spor ökçeye 
rağbet yoktu; bu, iki, üç santim epeyce fark hasıl ederdi. Baştan yukarısını yükselttiği için 
boyu kısaltan şapka da kullanılmazdı; onun tesirini de hesaba katmalı. Şimdi ayrıca, bir 
bela daha zuhur etti: Etekler tekrar kısaldı. Kısa etek boysuzu büsbütün indirir, yerden 
yapma eder.” (Karay, 2009e: 194-195). 

Karay, boy hakkındaki görüşlerini aktarırken sinema sanatçılarına ve ünlülere değinir.  Onları 
haşmetli gösteren  boydur ya da haşmetli oldukları için biz onları boylu sanırız.  

 

"Büyük bir 'palas'ın geniş holünden ihtişamlı boy ile suvare elbisesinin eteklerini 
sürüyerek geçen bir feyizli kadın... Belkide bir Zarah Leander, bir Joan Crawford, hele 
bir EdwigeFeuillere!  

İşittiğime göre kısa boylu yıldızların ayakları altına, âşık rolünü oynayan uzun boylu 
erkeklerin, mesela bir Gary  Cooper’in yanında, sinema hilesi olarak yüksek kutular 
koyarlarmış... Bunun hakiki hayatta tatbikine imkân yok! Hem bilmem dikkat ettiniz mi? 
Tarihe yer etmiş büyük kadın tipleri, Semiramis’ler, Salambo’lar, Mesalina’lar, 
Teodora’lar, Pompadur’lar vesaire bize -olduklarının belki de  aksine- hep uzun 
boyluymuş gibi görünürler. Bu onların boylarını bilmediğimizden değil, tarihe geçmek 
için boylu boslu olmayı daha yaraşıklı, daha elverişli bulduğumuzdandır..." (Karay, 
2009e:196).   

Deniz, kadının güzelliğinin parladığı, taçlandığı bir mekândır. Zaten erkeklere göre deniz ve 
kadınlık ayrılmaz bütünlerdir.  Karay'a göre sahilde dolaşan bir kadın, oranın süsüdür. Deniz havası, 
kadının gözlerine başka bir ahenk verir ya da erkekler böyle olduğunu düşünür. Kadınlarla dolu bir 
sahil, rüya âlemi gibidir. 

"Ah bu kadın!  İlle deniz üstünde kadın ve kadın altında deniz! 

İskeleye çıktık; onlar, yıkanacak olan kadınlar, şapkalarının rengârenk ışıkları yüzlerinde 
dalgalanarak kumsala indiler. Deniz, upuzun serilmiş, ıssız, fakat için için memnun, 
bekliyordu. Onda ne baygın, ne hoş bir âşık intizarı seziliyordu... Biraz sonra iskarpinler 
içinde bu sıcakta mahpus kalan yüzlerce çapkın ayak, hamamın merdivenlerinde serinliğe 
kavuşacak, toz ve ter içinde yorgun düşmüş vücutları su kavrayıp saracak, deniz istediği 
kadar çok ve istediği kadar güzel ve taze yüzlerce kadınla hembezm olacaktı... Öyle farz 
ediyorum ki sıcaktan ateş gibi yanan bu ateşli vücutlar serin denize girer girmez, suya 
temas eden yanar bir kor parçası gibi hışıldayacak ve tedricen sönecek..." (Karay, 2009a: 
198). 

Karay, kadın bedeninin çekiciliğini anlatmak için zaman zaman fıkralara da başvurur. Kadın, o 
kadar cazibedardır ki bir papazı bile yoldan çıkarabilir.  

"Papaza ait hikâyelerden bir tanesi de göz görmeyince uzaktan nasihat vermenin kolay 
olduğunu pek vuzuhla anlatır: Yeni evlenmiş bir genç kadın köyün papazına başvurmuş 
ve kocasının kendisine fazla düşkünlüğünden, gösterdiği muhabbet çokluğundan şikâyette 
bulunmuş. Papaz da herifi çağırmış, imsak, perhiz tavsiyeleri vermiş; adamcağız da bu 
tavsiyelere riayet etmeye çalışacağı vadiyle çıkıp gitmiş. Fakat delikanlı ertesi günü, 
seher vakti, papazı yakalayıp acele evine götürmüş; mevsim yazmış, yeni gelin bahçede, 
bir yeşil çardak akında, üstünden yorganı atmış, saçlar darmadağınık, göğüs bağır 
meydanda uyuyormuş. Papaz manzaraya şöyle bir müddet bakmış, bakmış da kocaya 
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içinde bu sıcakta mahpus kalan yüzlerce çapkın ayak, hamamın merdivenlerinde serinliğe 
kavuşacak, toz ve ter içinde yorgun düşmüş vücutları su kavrayıp saracak, deniz istediği 
kadar çok ve istediği kadar güzel ve taze yüzlerce kadınla hembezm olacaktı... Öyle farz 
ediyorum ki sıcaktan ateş gibi yanan bu ateşli vücutlar serin denize girer girmez, suya 
temas eden yanar bir kor parçası gibi hışıldayacak ve tedricen sönecek..." (Karay, 2009a: 
198). 

Karay, kadın bedeninin çekiciliğini anlatmak için zaman zaman fıkralara da başvurur. Kadın, o 
kadar cazibedardır ki bir papazı bile yoldan çıkarabilir.  

"Papaza ait hikâyelerden bir tanesi de göz görmeyince uzaktan nasihat vermenin kolay 
olduğunu pek vuzuhla anlatır: Yeni evlenmiş bir genç kadın köyün papazına başvurmuş 
ve kocasının kendisine fazla düşkünlüğünden, gösterdiği muhabbet çokluğundan şikâyette 
bulunmuş. Papaz da herifi çağırmış, imsak, perhiz tavsiyeleri vermiş; adamcağız da bu 
tavsiyelere riayet etmeye çalışacağı vadiyle çıkıp gitmiş. Fakat delikanlı ertesi günü, 
seher vakti, papazı yakalayıp acele evine götürmüş; mevsim yazmış, yeni gelin bahçede, 
bir yeşil çardak akında, üstünden yorganı atmış, saçlar darmadağınık, göğüs bağır 
meydanda uyuyormuş. Papaz manzaraya şöyle bir müddet bakmış, bakmış da kocaya 

dönmüş: 'Karının yanına girecek misin,' demiş. 'Yoksa ben gireyim mi?' ”(Karay, 
2009e:146). 

Bedensel güzellik ve kadınlık, erkekler için güçlü bir çekim noktası olsa da yokluk ve açlık 
durumunda erkeklerin hayalini kadın bedeni süsleyemez. Can yakan bir afetle gezen delikanlı 
kıskanılmaz; bir levrek alabilmiş erkek, kıskanılır.  Kadının süsündense billur şişedeki zeytinyağı; 
misk amber kokularındansa bir dilim pastırma kokusu tercih edilir (Karay, 2009e:11). Bu noktada 
ilginç olan, açlığın yarattığı güçlü arzuyla; kadına duyulan arzunun kıyaslanmasıdır.  

Değişmeye mahkûm her şey gibi, güzel kadın algısı da değişmiştir. Hanım hanımcık, tombul 
beyaz kadın, yerini yanık tenli, kaslı, zayıf kadına bırakmıştır. Bu kadın denize girer, dans eder, tenis 
oynar. Asra uygun bir güzeldir. Karay, bu kadın algısından da eski kadın algısından da hoşnut değildir. 
İronisi alttan alta sezilir.  

"Rengi son günlerde tam kıvamını buldu: Penceremden baktığım bütün mahalle evlerinin 
kiremitleri bana hep onun tenini hatırlatıyor. Bu vücut öyle pişkindir, sımsıcak renkli, 
takır takır, kıtır kıtır, parmağını vursan tırnağını sızlatacak kadar serttir. Plajda, yüz 
üstü, upuzun yatarken marangoz dükkânından yeni çıkmış bir ceviz kontrplak gibi güneş, 
teninde göz alıcı akisler yapıyor ve sürdüğüm zaman elim menevişli cilası üzerinden gıcır 
gıcır kayıyor. Öyle senin bildiğin insan cildi tesirinden ziyade bunda bir mobilya teması 
zevki var. Vernik kokusu eksik! (...) 

Sana, leffen, nişanlım Ayten’in -bu lale devri adı modern kızlara pek aykırı düşüyor ve 
içimden değiştirdiği renklere göre benimkine, mesela Alten, Korten, Kirten, Kuruten, 
Karaten, gibi isimler takmak arzusu geliyor!- plajda çekilmiş bir resmini gönderiyorum. 
(...)  

Nişanlım, gördüğün gibi, zayıftır, ama adaleli, pazulu, atletiktir; iyi tenis oynadığı ve 
mükemmel bisiklete bindiği için de şurasından burasından oldukça nasırlıdır.(...)  

Güzellikte hamur, murabba, pelte, sütlaç, peynir ve pamuk asrında değiliz; asrımız 
“betonarme”, yani çimento, çakıltaşı, kum ve demir çubuk halitası asrıdır. Sert, katı, 
dayanıklı; sudan, güneşten, soğuktan, hatta zelzeleden yılmaz sağlam, kunt güzellik 
asrıdır. Bu itibarla da benim nişanlım modern bir huri, şu sırada da modern bir yaz ve su 
perisidir...” (Karay, 2009/7:157-159). 

Refik Halit Karay, yazılarında kadın bedenini anlatsa da onun bir meta olarak kullanılmasına 
karşıdır. Gazetelerde yazılardan çok sarışın bir kızın, mayolu bir sinema yıldızının, eğilip çorabını 
çeken bir kadının fotoğrafının yer almasına kızar. 

Sonuç 

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet’e kadın ve kadınlık başka biçimlerde yer bulur Karay'ın 
yazılarında. Yazıları kadınlık hâllerini eleştirse de toplumun değişen algısını göstermesi açısından 
değerlidir. Çöken siyasî ve mali sistemin yansıması olan arada kalmış tipler, yazarın üzerinde ısrarla 
durduğu kadınlardır, özellikle gençlerin cehaletinin boyutunu dillendirir. Kadına sosyal hayatta sınırlı 
mekânlarda rastlanır, kadının birey olarak varlığını göstermesi mümkün değildir. Zihniyet, henüz bu 
kadarını hazmetmemiştir. Refik Halit Karay’ın kadınlara getirdiği eleştirilerinin bir çözümü yoktur. 
Abartısından yakındığı kadın kıyafetlerinin nasıl olması gerektiğini açıklamaz. İkilik içinde kalan 
kadına, gitmesi gereken yön gösterilmez. Yazarın kadına bakışı, İstanbul ve çevresiyle sınırlı 
kalmıştır. Karay, sürgünde yaşamasına rağmen Anadolu kadınını anlatmaz. Kurtuluş mücadelesinde 
yer alan, erkeğe destek veren, silah kuşanan kadın, uydurulmuş bir yalandır ona göre. Yazarın 
Avrupalı kadını ele alışı da buna paraleldir, yazılara konu edilen Avrupalı kadınlar da kent soylu 
kadınlardır. Zaten kadın belli çevrenin dışına çıkmaz onun aktardığı sosyal hayatta.  Sonuç olarak 
diyebiliriz ki Refik Halit Karay, dönemi içinde kadının toplumdaki sosyal yerini ve toplumun kadına 
bakışını belirlemiş ancak kadının bulunduğu yerin değişmesi için bir öneri sunmamıştır.  

 

   



264 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Kaynakça 

 
Enginün, İ., (2014), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923 İstanbul), 

Dergâh Yayınları.  
Karay, R. H., (2009/a). Ago Paşa'nın Hatıratı, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/b). Ay Peşinde, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/c). Guguklu Saat, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H.,(2009/d). Kirpinin Dedikleri, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/e). Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/f). Tanıdıklarım , İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Kaynakça 

 
Enginün, İ., (2014), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923 İstanbul), 

Dergâh Yayınları.  
Karay, R. H., (2009/a). Ago Paşa'nın Hatıratı, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/b). Ay Peşinde, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/c). Guguklu Saat, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H.,(2009/d). Kirpinin Dedikleri, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/e). Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
Karay, R. H., (2009/f). Tanıdıklarım , İstanbul, İnkılâp Kitabevi. 
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“THE ORDİNARY MAN” AND HİS ADVENTURES IN THE TURKISH POETRY OF THE 
1940’S 
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Öz 
1930’ların sonuna doğru ortaya çıkan Garip hareketiyle birlikte Türk şiirinde geleneksel dil ve söyleyiş 

biçimlerinden uzaklaşılır, konu ve tema yönünden bir değişim yaşanır. Bu dönemin en belirgin özelliği, II. 
Dünya Savaşı’nın yarattığı sosyo-ekonomik ortamın ürünü olan “küçük adam”ın şiirin öznesi hâline gelmesidir. 
Orhan Veli (Kanık), Melih Cevdet (Anday) ve Oktay Rifat’ın ortaklaşa çıkardıkları Garip (1941) kitabında 
“yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulduğu” söylenen küçük adamın yaşamı ve serüvenleri, 
çeşitli yönleriyle Garip şiirine konu edilir. Bu dönemde Garip şairlerinden etkilenen Muzaffer Tayyip Uslu, 
Rüştü Onur, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik Abasıyanık, İlhan Berk ve Halim Şefik’in 1940’larda yazdıkları 
şiirlerde de küçük adama rastlanır. Bu şiirlerdeki benzerlik, 1940’ların Türk şiirinde Garip hareketinden 
etkilenen şairler arasında ortak bir eğilim ve anlayış yaratıldığını gösterir.Bu çalışmada öncelikle “küçük adam” 
kavramından ne anlaşıldığı açıklanacak ve bu kavramın edebiyatımıza nasıl girdiği üzerinde durulacaktır. Daha 
sonra örnek şiirlerden hareketle küçük adamın yaşamından kesitlerin şiirde nasıl ve hangi bağlamda ele alındığı 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Garip, küçük adam, Salavin, II. Dünya Savaşı.  

 

Abstract 
From the advent of the Garip movement in the late 1930’s, Turkish poets started not to use traditional 

language and saying forms and also a change in terms of topic and theme emerged. The most noticeable feature 
of this era is that “the ordinary man” who is the product of the socio-economic environment has become the 
subject of the poetry. In the book Garip (1941) co-written by Orhan Veli (Kanık), Melih Cevdet (Anday) and 
Oktay Rifat, the life and adventures of the ordinary man who has described as “having reached the right of living 
after a constant fight” is told with different aspects. We also come across “the ordinary man” in the poems 
written in the 1940’s by Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik Abasıyanık, 
İlhan Berk and Halim Şefik who were influenced by Garip poets. In this study, firstly, the term of “the ordinary 
man” will be explained and then, how this term has emerged in our literature will be focused on. Moreover, how 
and in which context the parts of the life of the ordinary man is examined in the poetry will be emphasized by 
giving examples of selected poems. The similarity between the poems of the poets above-mentioned indicates 
that a common tendency and perception of poetry has emerged among the poets influenced by Garip movement 
in the 1940’s. This situation let us gain certain opinions in terms of literature sociology.  

Keywords: Garip, ordinary man, Salavin, World War II.  

 

 Giriş: Edebiyat Eserlerinin Öznesi Olarak “Küçük Adam” 

 “Küçük adam” veya“küçük insan”,edebiyat tarihimize Sait Faik Abasıyanık (1906-1954) ile 
Orhan Kemal’in (1914-1970) öykü ve romanlarındaki kişiler için kullanılan bir kavram olarak 
girmiştir. Sait Faik öykücülüğünün ilk döneminin örnekleri olan Semaver (1936), Sarnıç (1939) ve 
Şahmerdan’da (1940) yer alan öykülerde sürekli olarak yaşam ve ekmek kavgası veren yoksul 
insanların hikâyeleri anlatılır. Bu insanların arasında yaşayan ve onlarla vakit geçirmeyi seven Sait 
Faik; sokaklarda, meyhanelerde, Burgazada’nın kahvelerinde gördüğü küçük adamı, kendi 
gözlemlerinden yola çıkarak tasvir eder. 1943 yılında bir süre yaptığı gazeteciliği bıraktıktan sonra 
Burgazada’daki evine yerleşen Sait Faik, burada avare bir yaşam sürer ve 1940’larda da tıpkı 
1930’larda olduğu gibi küçük insanın hikâyelerini yazar.  

Orhan Kemal ise öykü ve romanlarında ekmeğinin peşinde koşan işçiler, ırgatlar, gündelikçi 
kadınlar, hamallar, kâtipler, çöpçüler, şoförler, dilenciler ve serserilerin hikâyelerini anlatmıştır. Sait 
Faik’in aksine öykü kişilerine sınıfsal açıdan yaklaşan Orhan Kemal’in eserlerinde ekonomik 
zorluklarla mücadele, yaşamın en temel gayesidir. Hayatının büyük bir bölümünü yoksullukla geçiren 
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Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan Baba Evi (1949), Avare Yıllar (1950), Cemile (1952) ve 
Dünya Evi (1960) romanlarını “Küçük Adamın Romanı” üst başlığıyla seri olarak yayımlar. Kendisi 
de bir küçük adam olan Orhan Kemal, içinden çıktığı toplumsal kesimin yaşam koşullarını yansıtırken 
zorlanmaz.  

 “Küçük adam” tabiri, edebiyatımıza bu iki yazarla birlikte girmiş olsa da Sait Faik ve Orhan 
Kemal’in “küçük adam” kavramına yüklediği anlamlar ve onu ele alış biçimleri birbirinden farklıdır. 
Necip Tosun, Orhan Kemal’in öykücülüğünü ele aldığı bir yazısında bu farkı şu sözlerle dile getirir:  

“Orhan Kemal’in öyküleri “küçük insan” yaklaşımı açısından Sait Faik’e yaklaşırsa da özde 
tümüyle ayrılırlar. Sait Faik de küçük insanın ekonomik zorluklarını anlatır ama hümanizme 
yaslı yaşama coşkusu ile bu olumsuzluğu olumlu bir atmosfere taşır. Orhan Kemal’de ise bu 
bir “bozuk düzen” teşhisi olarak kalır. Sait Faik bozuk düzeni görmezden gelmez ama o daha 
çok insanı yaşatan dinamikleri öne çıkarmaya çalışır. Orhan Kemal bu bunaltıyla okuru 
başbaşa bırakır. Problemin okurda devam etmesini ister. Bu yaklaşım da pek çok hayatın 
çıplak gerçeklik olarak kalıp sanat katına yükselmemesi sonucunu doğurur. Bu yüzden Sait 
Faik bir gün Orhan Kemal’e “senin imajinasyonun yok” der. Söylemek istediği tam da budur” 
(2005: 117-122).  

Ahmet Oktay, İkinci Dünya Savaşı ortamının yarattığı küçük adamın 1940’ların edebiyatında 
bir ikon hâline geldiğini belirtir. Küçük adam, dönemin hikâye ve şiirlerinde sıkça karşımıza çıkar. 
Kasabada ya da büyük şehirlerde kendi gündelik sıkıntıları, kaygıları ve umutlarıyla yaşayan bu insan, 
çoğunlukla alt ve orta sınıfa mensuptur. Maddi açıdan istediği seviyeye ulaşamamıştır; ancak 
hayatından memnundur. En büyük derdi para kazanmak, yaşamını idame ettirmek ve -varsa- ailesini 
geçindirmektir. Oktay’a göre önceleri iyimser ve tevekkül sahibi olan küçük adam, 1950’lere doğru bir 
değişim geçirerek umutsuz, karamsar ve yalnız bir insana dönüşür (1993: 123-125).  

İlk önce öykü türünde görülen küçük adamın şiirimize girmesi Orhan Veli Kanık (1914-1950),  
Oktay Rifat(1914-1988) ve Melih Cevdet Anday’ın (1915-2002) başlattıkları Garip hareketi sayesinde 
olur. Sait Faik’in olay örgüsüne dayanan klasik öykü anlayışını değiştirdiği yıllarda Türk şiiri Orhan 
Veli ve arkadaşları sayesinde geleneksel yapısından uzaklaşma eğilimi gösterir. Sait Faik’in ilk 
öyküsü “İpekli Mendil” 15 Nisan 1934’te Varlık dergisinde basılırken 15 Eylül 1937’de Oktay Rifat, 
Orhan Veli ve Mehmet Ali Sel (Orhan Veli’nin müstear ismi) imzalı on şiirin yine Varlık dergisinde 
yer almasıyla Garip hareketi ortaya çıkar.1 

Garip şairleri, 1941 yılında Garip isimli ortak kitaplarını yayımlar. Kitabın Orhan Veli 
tarafından yazılan ön sözünde “yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin sonunda bulan” alt ve orta 
sınıfın yaşamını şiirlerine taşımak istedikleri belirtilir. Halk kavramına Nâzım Hikmet gibi sınıfsal 
açıdan yaklaşmayan Garip şairleri; var olanı yansıtan ve değerlendiren şiirler yazar. Toplum yaşamına 
yönelik ideolojik ya da politik bir eleştirileri yoktur. Çünkü bu şairlerin amacı, “bir sınıfın 
ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak” değil, “o sınıfın zevkini sanata hâkim kılmaktır” (Kanık, 2014: 
13). Burjuva sanatının dönemi kapanmış, “yaşamak için çalışmaya ihtiyacı olan” insanlara hitap eden 
bir şiir yaratma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni şiiri meydana getirmek için de yeni ifade vasıtaları 
aramalı, eski yollardan uzaklaşılmalıdır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk Edebiyatında Cereyanlar” isimli yazısında Orhan Veli’nin 
şiirde yeni bir insan aradığını ve bu arayışın ilk ürününün “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiirinin kahramanı 
Süleyman Efendi olduğunu ifade eder. Uzun yıllar boyunca şiirde kalıplaşmış ifadelerle tasvir edilen 
insanın yerini Süleyman Efendi’yle birlikte hayatın içinde, kanlı-canlı, iyi ve kötü özellikleri olan bir 
insan alır. Üç farklı şiirde (Kitabe-i Seng-i Mezar I, II, III)2 yaşam hikâyesi anlatılan Süleyman Efendi, 
küçük adamın tipik bir örneğidir. Yaşamın getirdiklerini olduğu gibi kabul eder; sorgulama sürecine 
girmez. Çünkü “Mesele falan değildi öyle, / To be or not to be kendisi için” (Kanık, 2009: 46).Bu kişi, 
Tanpınar’ın ifadeleriyle; “yalnızlığında mahpus insanın yerine bütün kibar modaların gafili, her türlü 
                                                           
1Garip hareketinin ortaya çıkışıyla ilgili geniş bilgi için bak.: Hakan Sazyek: Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip 
Hareketi, (3. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.  
2Orhan Veli, ilk “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiirinden sonra aynı başlıkla iki şiir daha yazar. “Kitabe-i Seng-i Mezar II”, 15. 3. 
1940’ta Varlık dergisinde,  “Kitabe-i Seng-i Mezar III” ise 1. 8. 1943’te İnsan dergisinde yayımlanır. Şiirler için bak.: Orhan 
Veli Kanık: Bütün Şiirleri, (26. Baskı),Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 46-47.  
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bir “bozuk düzen” teşhisi olarak kalır. Sait Faik bozuk düzeni görmezden gelmez ama o daha 
çok insanı yaşatan dinamikleri öne çıkarmaya çalışır. Orhan Kemal bu bunaltıyla okuru 
başbaşa bırakır. Problemin okurda devam etmesini ister. Bu yaklaşım da pek çok hayatın 
çıplak gerçeklik olarak kalıp sanat katına yükselmemesi sonucunu doğurur. Bu yüzden Sait 
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Ahmet Oktay, İkinci Dünya Savaşı ortamının yarattığı küçük adamın 1940’ların edebiyatında 
bir ikon hâline geldiğini belirtir. Küçük adam, dönemin hikâye ve şiirlerinde sıkça karşımıza çıkar. 
Kasabada ya da büyük şehirlerde kendi gündelik sıkıntıları, kaygıları ve umutlarıyla yaşayan bu insan, 
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İlk önce öykü türünde görülen küçük adamın şiirimize girmesi Orhan Veli Kanık (1914-1950),  
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Garip şairleri, 1941 yılında Garip isimli ortak kitaplarını yayımlar. Kitabın Orhan Veli 
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1Garip hareketinin ortaya çıkışıyla ilgili geniş bilgi için bak.: Hakan Sazyek: Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip 
Hareketi, (3. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.  
2Orhan Veli, ilk “Kitabe-i Seng-i Mezar” şiirinden sonra aynı başlıkla iki şiir daha yazar. “Kitabe-i Seng-i Mezar II”, 15. 3. 
1940’ta Varlık dergisinde,  “Kitabe-i Seng-i Mezar III” ise 1. 8. 1943’te İnsan dergisinde yayımlanır. Şiirler için bak.: Orhan 
Veli Kanık: Bütün Şiirleri, (26. Baskı),Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 46-47.  

erişme hırsından mahrum, kendi hayatını, başka türlüsünü tasavvur edemeyecek kadar ciddiyetle 
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benzeyen bir insan”dır (2005:118). Mehmet H. Doğan ise II. Dünya Savaşı koşullarının ortaya 
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dayanaksız insanların simgesidir. Belli bir sınıfa sokulamaz. Dünyada, toplumsal düzende 
yerini bulamamaktadır. Orhan Veli’nin şiirinde bazan memurdur (Güzel Havalar, Zilli Şiir), 
bazan emekçidir (Montör Sabri, Yokuş Altında, Sucunun Türküsü), ama çoğu zaman toplum 
içindeki yeri kestirilemez, sınıfsızdır (Kitabe-i Seng-i Mezar I, II, III; Festival, Sizin İçin); 
daha çok küçük burjuva insanına benzetilebilir…”(1986:151-152).  
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anketine verdikleri cevapta “Bize göre şiir, hayatı cemiyetlerin yeniden kuruluşuyla başlayan ve seyri 
cemiyetin bünyevî tebeddüllerine muvazi olan müessesedir” (Kanık, 2014:303) diyen Garip şairleri, 
sanatın toplumsal değişmeleri yansıtması gerektiğine inanır. 

Garip hareketinin uyandırdığı geniş yankıdan sonra birçok şair; bu hareketin şiir ilkelerine 
uygun tarzda eser vermeye başlar. Bir anda popüler olan genç şairlerin çoğu birbirine benzeyen 
vezinsiz, kafiyesiz şiire yönelir. Bunların başında Muzaffer Tayyip Uslu(1922-1946), Rüştü Onur 
(1920-1942), Sabahattin Kudret Aksal(1920-1993), Cahit Külebi (1917-1997) ve Orhon Murat 
Arıburnu (1918-1989)  gelir. Halim Şefik Güzelson (1913-1990), Nahit Ulvi Akgün (1918-1996), 
Salâh Birsel (1919-1999), Necati Cumalı (1921-2001), Afif Yesari (1922-1989) ve Şükrü Enis 
Regü’de (1923-1976) de Garip şiirinin etkisi görülür. Hakan Sazyek; Avni Arbaş (1919-2003), Faik 
Baysal (1918-2003), Avni Dökmeci (1919), Nedim Çapman, Halim Yağcıoğlu (1919-2008) ve Metin 
Eloğlu (1927-1985) gibi şairleri de bu gruba ekler (2006:407). Oktay Akbal (1923-2005) ve Sait Faik 
Abasıyanık da bu yıllarda Garip tarzında birkaç şiir kaleme almıştır.  

Garip hareketinin ortaya çıkışında doğrudan bir etkileri olmasa da bu dönemde yazdıkları 
şiirlerle Garip anlayışına en çok yaklaşan şairler, Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur’dur. Yakın 
arkadaş olan ve ortak bir kaderi paylaşarak genç yaşta veremden ölen bu iki şairin ismi genellikle 
birlikte anılır. Muzaffer Tayyip ve Rüştü Onur, bu dönemdeki birçok şair gibi küçük adamı şiirin 
öznesi yapar. Muzaffer Tayyip, Rüştü Onur’un ölümünden sonra yazdığı bir yazıda arkadaşını Fransız 
yazar Georges Duhamel’in (1884-1966) eserlerinde karşımıza çıkan küçük adam tiplemesi Louis 
Salavin’e benzetir ve“Yirminci asırda yirmi iki yıllık ömrü olan Rüştü’nün yirminci asır insanının 
sentezi olan Salavin’e benzeyişinden daha tabiî ne olabilir?”diye sorar(Birsel, 2012: 107-108). 
Muzaffer Tayyip’in Salavin benzetmesi kendilerinin de birer küçük adam gibi yaşadıklarını gösterir.  

Bu dönemin şair ve yazarları, eserlerinde küçük adamın portresini çizerken Duhamel ve 
karakteri Salavin’den etkilenir. Memur olan Salavin, 20. yüzyılın kültürel ve politik ortamının 
yarattığı insanı simgeler. Duhamel, “Salavin’in Yaşamı ve Serüvenleri” (Vie et Aventures de Salavin) 
adlı beş kitaptan oluşan seride Salavin’in çeşitli maceralarını anlatır. İlk kitabın uyandırdığı geniş 
ilgiden sonra Duhamel, Salavin’in maceralarını anlatmaya devam etmeyi sürdürür.1920-1932 yılları 
arasında yazılan bu beş kitap, sırasıyla şu isimleri taşır: Geceyarısı İtirafı (Confession de Minuit-
1920), İki Adam (Deux Hommes-1924), Salavin’in Günlüğü(Journal de Salavin-1927), Liyonlular 
Kulübü (le Club des Lynnais-1929) ve Tıpatıp Kendisi (Tel gu’en luimeme-1932).  

Toplum içinde ön plana çıkmayan uyumsuz bir karakter olan Salavin; Salavin’inGünlüğü’nde 
kendisini fakir, sönük, inançsız, iyi eğitim almamış, büyük hırsları olmayan bir adam olarak tanıtır. 
Basit bir hayat yaşar. Bütün küçük adamlar gibi sokaklarda dolaşmaktan keyif alır. Karısı ve annesiyle 
birlikte oturur; ancak zaman zaman yalnız yaşama isteği duyup evinden ayrılır. 
Salavin’inGünlüğü’nde aziz olma arzusuna kapılan Salavin, yalnızlığını ve topluma karşı hissettiği 
yabancılaşma duygusunu şöyle dile getirir: 

“Yalnızlık muhakkak ki iyiliklerin en mukaddesi. Maamafih bunun tecrübelerin en dehşetlisi 
olduğunu da kendimden gizliyecek değilim. Kendimi âlemden uzak, menfeda sanıyorum. 
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Marguerite! Annem! Bunların şefkatinden şüphe edemem. Ve maamafih, ciddi hiçbir 
muhalefet göstermeden, beni derhal gitmeğe bıraktılar. Beni tutmak için hiçbir şey 
yapmadılar. Garip bu. Ya dostlarım? Hepsi beni terk ettiler, beni hakir gördüler, bana ihanet 
ettiler. Kendisine o güzel arkadaş vasfını verebileceğim bir tek çalışma arkadaşım yok. 
Yeisimde bile, şiddetli bir gurur beni tutuyor. Demek ki ben, bir kayanın üstündeki cezalı gibi 
yalnız kalacağım. Istırapların hücumunu bekliyorum” (Duhamel, 1942:81).  

Edebiyatımızda ortaya çıkışı yukarıda değindiğimiz koşullarda gerçekleşen küçük adam, 
1940’ların Türk şiirinde hâkim şiir öznesi konumundadır. Özellikle Garip şairleriyle onların etkisinde 
kalan diğer şairlerde küçük adamın yaşamı ve serüvenleri şiirin başat temasını oluşturur.  

1940’ların Şiirine Yansıyan Küçük Adam ve Özellikleri 

1930’ların sonuyla1940’larda küçük adamı şiirine en çok taşıyan şair, Garip hareketinin önderi 
Orhan Veli’dir.Orhan Veli, “Kitabe-i Seng-i Mezar”dan sonra “Montör Sabri”, “Dalgacı Mahmut”, 
“Veda”, “Zilli Şiir”, “Baş Ağrısı, “Illusion”, “Festival” ve “Giderayak” gibi birçok şiirinde sıradan 
insanın yaşamını şiirleştirir. Hakan Sazyek, Garip şairlerinin sıradan insanı üç farklı yolla anlattıklarını 
belirtir. Buna göre; 1. Küçük adam, 3. tekil kişi anlatımıyla ve şairin gözlemleriyle ele alınır; 2. Küçük 
adamla şair bir ilişki içindedir; 3. Şiir, bizzat küçük adamın ağzından yazılır (Sazyek, 2006: 198-199). 
Örneğin Orhan Veli’nin gerçek hayattan esinlenerek yazdığı şiirlerden biri olan “Montör Sabri”, ikinci 
yöntemle yazılmıştır.Bu şiirde Sabri adlı bir işçinin yaşamından kısa bir kesit sunulur. Orhan Veli, şiir 
öznesinin hayatını dramatize etmeden, olabildiğince yalın ve kısa ifadelerle aktarır. Montör3 Sabri’nin 
en büyük derdi,evini geçindirmektir. Melih Cevdet ve Mehmet Kemal’in aktardığına göre Montör 
Sabri gerçek bir karakterdir (Bezirci, 1985: 37). Orhan Veli garsonlarla, boyacılarla ve işçilerle 
dostluk kurmayı sever ve bazı şiirlerinde onlardan bahseder. Sabri de bu kişilerden biridir:  

Montör Sabri ile  

Daima geceleyin 

Ve daima sokakta 

Ve daima sarhoş konuşuyoruz. 

O her seferinde, 

“Eve geç kaldım” diyor. 

Ve her seferinde  

Kolunda iki okka ekmek(Kanık, 2009: 204). 

Orhan Veli, burada olduğu gibi toplumun alt kesimlerinden gelen insanlara karşı sempati 
duyar ve şiirlerinde bu insanların yaşamını kendine özgü söyleyişiyle tasvir eder. Ancak bu insanların 
yaşam koşullarını belirleyen sistemi eleştirmez, toplum sorunlarına tarih ve siyaset açısından 
yaklaşmaz. “Montör Sabri”, bu anlayışın tipik bir örneğidir.   

Orhan Veli’nin küçük adamı sokaklarda olmayı, insanları gözlemleyerek yürümeyi sever. 
Üstelik bunu yapmak için paraya ihtiyaç yoktur: 

 (…) 

Şimdi evime girsem bile 

Biraz sonra çıkabilirim 

Mademki bu esvaplarla ayakkaplar benim 

Ve mademki sokaklar kimsenin değil (Kanık, 2009: 51).  

Küçük şeylerle mutlu olmayı bilen bu şiir öznesi, yaşama sevincini duyumsar. Yaşamdan zevk 
aldığı zamanlarda parasızlığı bile düşünmez: 

                                                           
3Bir bütünü meydana getiren, çeşitli parçaları birleştiren, usta. Fransızcadan dilimize geçmiştir. Bak.: Nevin Kardaş vd. 
(Haz.): Örnekleriyle Türkçe Sözlük, C. 3. (4. Baskı), Doğan Ofset, İstanbul, 2004, s. 1999.  
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3Bir bütünü meydana getiren, çeşitli parçaları birleştiren, usta. Fransızcadan dilimize geçmiştir. Bak.: Nevin Kardaş vd. 
(Haz.): Örnekleriyle Türkçe Sözlük, C. 3. (4. Baskı), Doğan Ofset, İstanbul, 2004, s. 1999.  

Ekmek karnesi tamam ya, 

Kömür beyannamesi de verilmiş; 

Düşünme artık parasızlığı; 

Düşünme yapacağın yapıyı; 

El tutar, ömür yeter; 

Yarına Allah kerîm; 

Dayan hovarda gönlüm! (Kanık, 2009: 64). 

Ahmet Oktay’ın deyişiyle “bir lokma bir hırka” (1993:123) felsefesine göre hareket eden 
küçük adam, -çoğunlukla- gündelik sıkıntı ve kaygılardan uzaktır. Orhan Veli, “Illusion” şiirini bu 
görüşü desteklemek için yazmış gibidir: 

Eski bir sevdadan kurtulmuşum; 

Artık bütün kadınlar güzel; 

Gömleğim yeni, 

Yıkanmışım, 

Tıraş olmuşum; 

Sulh olmuş. 

Bahar gelmiş. 

Güneş açmış. 

Sokağa çıkmışım, insanlar rahat; 

Ben de rahatım (Kanık, 2009: 59).  

Genellikle umutlu ve tevekkül sahibi olan küçük adamın az da olsa karamsarlığa kapıldığı ve 
şikâyet ettiğiolur. Orhan Veli’nin “Giderayak” şiiri buna örnektir: 

Handan, hamamdan geçtik, 

Gün ışığındaki hissemize razıydık; 

Saadetinden geçtik, 

Ümidine razıydık; 

Hiçbirini bulamadık; 

Kendimize hüzünler icad ettik, 

Avunamadık; 

Yoksa biz… 

Biz bu dünyadan değil miydik?(Kanık, 2009:77).  

Orhan Veli’nin Garip etkisinden uzaklaşmaya başladığı dönemde yazdığı bazı şiirlerde de 
küçük adama yer vermeye devam ettiği görülür. Yenisi(1947) kitabındaki “Altındağ” şiiriyle 
Karşı(1949) kitabındaki “Galata Köprüsü” örnek gösterilebilir.  

Oktay Rifat’ın “Şükür”, “Karacaahmet”, “Zurna”, “Tecelli”, “Başka Bir Şehre Doğru”, 
“Kuşdili” ve “Hayranlık” şiirlerinde karşımıza çıkan küçük adam, avareliği sever. Aslı Farsça olan 
“âvâre” kelimesi Türkçe Sözlük’te “işsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak” anlamlarına gelir (Akalın vd., 
2011: 190). Garip kitabında yayımlanan “Zurna” şiiri, bir avarenin ağzından yazılmıştır: 

Hem tespih satarım 

Hem kâğıt oynarım 



270 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Hem de zurna dinlerim 

Çalan olursa 

Sıkıntıya gelemem 

Avareyim avare(Rifat, 2015:56). 

Hayatı ve insanları seven Garip şairleri, çoğu zaman olumsuzlukları bir yana bırakarak iyilik 
ve şükür duygusuyla hareket eder. Oktay Rifat, “Şükür” şiirinde onu hayata bağlayan şeylere teşekkür 
eder: 

Potinlerimle paltoma 

Teşekkür etmeliyim 

Teşekkür etmeliyim yağan kara 

Bu güne bu sevince 

Yere bastığım için şükür 

Şükür gökyüzüne toprağa 

Adını bilmediğim yıldızlara 

Suya ateşe hamdolsun(2015:27). 

Melih Cevdet Anday’ın hem Garip’te yayımlanan hem deRahatı Kaçan Ağaç(1946) kitabında 
yer alan “Yeni Baştan”, “Gurbet” (“Ölü” adıyla) ve “Islık Çalmak” şiirleri, küçük adamla ilgilidir. 
Şairin 1940’ların başında yazdığı ve çoğu Varlık dergisinde basılan “Teselli”, “Mezarlık”, “Senden 
Utanıyorum”, “Her Gece Böyle Değilim, “Yalan” ve “36.7” şiirleri de bu minvaldedir. Rahatı Kaçan 
Ağaç’ta bulunan bu şiirlerde şiir öznesi zaman zaman şairin kendisidir.  

Küçük adam, sıklıkla işsiz güçsüz ve parasız gezer. Melih Cevdet, Telgrafhane(1952) 
kitabındaki “Dayan” şiirinde kendi yoksulluğu ve yoksunluklarından söz açar: 

İşte gün başladı 

İşte yeniden gün başladı 

Her şey yeniden başladı 

İşte güneş, işte kolların 

İşte potinlerin, urbaların 

İşin gücün yeniden başladı 

İşsizliğin yeniden başladı 

Yeniden başladı 

Açlığın, susuzluğun… 

Dayan bre Melih 

Her şey, her şey yeniden başladı (2016: 70).  

İş sahibi olan küçük adam, çoğunlukla memurdur. Melih Cevdet, “Senden Utanıyorum” 
şiirinde böyle bir küçük adamdan bahseder: 

Senden utanıyorum deniz kenarı 

Hep böyle işsiz olduğum 

Böyle parasız kaldığım zamanlar mı 

Ziyaretine geleceğim? 

Bak yarın memuriyete başlıyorum, 



271Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Hem de zurna dinlerim 

Çalan olursa 

Sıkıntıya gelemem 

Avareyim avare(Rifat, 2015:56). 

Hayatı ve insanları seven Garip şairleri, çoğu zaman olumsuzlukları bir yana bırakarak iyilik 
ve şükür duygusuyla hareket eder. Oktay Rifat, “Şükür” şiirinde onu hayata bağlayan şeylere teşekkür 
eder: 

Potinlerimle paltoma 

Teşekkür etmeliyim 

Teşekkür etmeliyim yağan kara 

Bu güne bu sevince 

Yere bastığım için şükür 

Şükür gökyüzüne toprağa 

Adını bilmediğim yıldızlara 

Suya ateşe hamdolsun(2015:27). 

Melih Cevdet Anday’ın hem Garip’te yayımlanan hem deRahatı Kaçan Ağaç(1946) kitabında 
yer alan “Yeni Baştan”, “Gurbet” (“Ölü” adıyla) ve “Islık Çalmak” şiirleri, küçük adamla ilgilidir. 
Şairin 1940’ların başında yazdığı ve çoğu Varlık dergisinde basılan “Teselli”, “Mezarlık”, “Senden 
Utanıyorum”, “Her Gece Böyle Değilim, “Yalan” ve “36.7” şiirleri de bu minvaldedir. Rahatı Kaçan 
Ağaç’ta bulunan bu şiirlerde şiir öznesi zaman zaman şairin kendisidir.  

Küçük adam, sıklıkla işsiz güçsüz ve parasız gezer. Melih Cevdet, Telgrafhane(1952) 
kitabındaki “Dayan” şiirinde kendi yoksulluğu ve yoksunluklarından söz açar: 

İşte gün başladı 

İşte yeniden gün başladı 

Her şey yeniden başladı 

İşte güneş, işte kolların 

İşte potinlerin, urbaların 

İşin gücün yeniden başladı 

İşsizliğin yeniden başladı 

Yeniden başladı 

Açlığın, susuzluğun… 

Dayan bre Melih 

Her şey, her şey yeniden başladı (2016: 70).  

İş sahibi olan küçük adam, çoğunlukla memurdur. Melih Cevdet, “Senden Utanıyorum” 
şiirinde böyle bir küçük adamdan bahseder: 

Senden utanıyorum deniz kenarı 

Hep böyle işsiz olduğum 

Böyle parasız kaldığım zamanlar mı 

Ziyaretine geleceğim? 

Bak yarın memuriyete başlıyorum, 

Öbür gün evleneceğim galiba, 

Artık seni bizim evde beklerim 

Deniz kenarı(Anday, 2016:56). 

“Kenar Mahalle Şarkısı” şiirinde kendisini “kenar mahalle şairi” olarak adlandıran Muzaffer 
Tayyip Uslu;“Remzi Bey’e Şiirler”, “İşsiz Adam”, “Avare”, “Bahara Kaside” vb. şiirlerinde küçük 
adamın yoksulluğuna vurgu yapar. Duygusal bir bakış açısıyla yazılan bu şiirlerde açlıktan, veremden 
ve cephede savaşırken ölen insanlardan söz eder. “Bahara Kaside”de “Ve ceplerimi arasanız/ Metelik 
bulamazsınız” (Uslu, 2013: 16) diyen şair, birçok şiirinde kendi hayat macerasını dizelere aktarır. 
Örneğin “Öldükten Sonra” şiirinde şiir öznesi, Muzaffer Tayyip’in kendisidir: 

 Diyecekler ki arkamdan 

 Ben öldükten sonra 

 O, yalnız şiir yazardı 

 Ve yağmurlu gecelerde 

 Elleri ceplerinde gezerdi 

 Yazık diyecek 

 Hatıra defterimi okuyan 

 Ne talihsiz adammış 

 İmanı gevremiş parasızlıktan (Uslu, 2013: 37).  

Turgut Uyar’a göre Muzaffer Tayyip, küçük adamı Orhan Veli’den bile iyi tanır: “Taşrada, 
tam küçük adam yaratan ortamda yaşamasının verdiği güdüyle daha saf durumunda bulup sunar onu. 
Ne var ki, Muzaffer Tayyip’in küçük adam’ı biraz yalınkattır; sadece para sıkıntısı çektiği için küçük 
adamdır…” (2014: 662).  

Küçük şehirde yaşamaktan bunalan ve sık sık İstanbul’da olmayı dileyen Muzaffer Tayyip’te 
hüzün duygusu ağır basar. Sokaklarda, kalabalıklar içinde işsiz güçsüz dolaşmaktan zevk alsa da 
hüzne kapılmadan duramaz: 

(…) 

 Bilinmez ne arar bu üzüntü 

 Ben gibi avare bir insanda 

 Ki bütün işim 

 Dere boyunda gezinti(Uslu, 2013: 42). 

Bu hüzne rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Muzaffer Tayyip, “Kuş Misali” şiirinde 
“Güzel olan yaşadığımızdır/ Bir gün öleceğimiz değil”(2013:53) diyerek ölüm karşısında yaşamı 
yüceltir. Sevdiği kız başkasına yâr olsa bile yaşamın güzelliğini dile getirmekten vazgeçmez.  

“Ölümü Düşünmek” şiirinin son dörtlüğünde “Ah, mümkün mü bir güzel kadın/ Geçsin de 
yanımdan/ Ben seyretmiyeyim/ İçimi çekerek”(2013:46)diyen Muzaffer Tayyip’in küçük adamı sıkça 
âşık olur. Aşkın varlığına gölge düşüren şeylerden biri yoksulluksa diğeri de savaştır. Muzaffer 
Tayyip, II. Dünya Savaşı’nın küçük adamın yaşamına olan etkilerini de şiirleştirir. Örneğin “Cevap” 
şiirinin sonunda şöyle der: 

 Dünya dönüyor 

O kadar güzel ki bazı kadınlar 

Çıldırmak işten bile değil 

Ve harp, devam ediyor hâlâ(Uslu, 2013: 45).  
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Muzaffer Tayyip’in şiirlerinde İstanbul’un da önemli bir yeri vardır. “İstanbul’a Dönüş” 
şiirinde burada avarelik etmeyi sevdiğini söyler. Ancak hastalık (verem) günlerinde İstanbul’da 
olmaktan da keyif alamaz: 

(…) 

Yok, eski hali İstanbul’un 

Nerde o İstanbul 

 Ki uzun bir zaman 

 Avare kılmıştı gönlümü 

 

 Sabah oldu mu 

Çıkardım evden 

Şapkamı unutarak 

Sanki bir işim varmış acele 

 

Dalgın dalgın dolaşırdım 

Sokaklarda; 

Islık çalarak 

Bütün gün âvare(Uslu, 2013: 60). 

(…)  

Rüştü Onur’un4 “Kiracı”, “Hülasa”, “İtiraf”, “Dua”, “Hüvelbaki”, “Kuşluk Vakti II” ve 
“Yaşamak Alnımın Yazısı” gibi şiirlerinde küçük adamın tevekkül duygusu yansıtılır. Bu dönemde 
küçük adamın şiir öznesi konumunda olduğu pek çok şiirde bu duyguyla karşılaşmak mümkündür. 
“Memnuniyet” şiirinde “Ben kendi hâlimde yaşarım/ Şapkamın altında” (Birsel, 2012: 67) diyen şair, 
büyük arzulardan ve ıstıraplardan feragat etmiş gibidir. “İtiraf” şiirinde büyük işlerin adamı olmadığını 
belirtir: 

(…) 

 Anam, 

 Ben topaç çevirirken sokakta, 

 Benim güzel oğlum 

 Paşa olacak derdi… 

 Halbuki ben hâlâ  

 Topaç çeviriyorum sokakta (Birsel, 2012: 40).  

Salâh Birsel’e yazdığı bir mektupta “Ve ben bütün şiirlerimi mahrumiyet içinde yazdığım 
hâlde onlarda neden saadet kokuyor? Saadeti ömrümde bir kere olsun tatmış adam değilim”(2012:83) 
diyen Rüştü Onur, tüm olumsuzluklara rağmen yaşam sevincini kaybetmemeye çalışır. Bu sevinci 
kaybettiğinde genellikle hastalık temasını işler. “Bir Hastalıktan Sonra” şiirinin üçüncü bölümünde 
“Ve dünyamız Rabbim/ Bir hastalıktan sonra/ Eskisi gibi değil”(2012:61)diye yazması hastalığın 
getirdiği ruh hâlinin sonucudur.  

                                                           
41930’ların sonunda Varlık, Gündüz, Ses, Bağ, Servet-i Fünûn/Uyanış ve Yeni İnsanlık’ta şiirleri çıkan Rüştü Onur, 
hayattayken şiirlerini bir kitapta toplayamamıştır. Şiirleri, yazıları, mektupları ve ölümünün ardından yazılanlar; Salâh Birsel 
tarafından bir araya getirilir (1956). Birsel, kitaba Rüştü Onur’un kendisine ve Necati Cumalı’ya yazdığı mektuplarda 
bulunan şiirleri ile şairin kardeşi Saffet Onur tarafından verilen şiirleri de ekler. 
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tarafından bir araya getirilir (1956). Birsel, kitaba Rüştü Onur’un kendisine ve Necati Cumalı’ya yazdığı mektuplarda 
bulunan şiirleri ile şairin kardeşi Saffet Onur tarafından verilen şiirleri de ekler. 

Rüştü Onur da Muzaffer Tayyip gibi zaman zaman Zonguldak’ta olmaktan bunalır, uzaklara 
gitme arzusunu dile getirir.5 Yolculuk, yola çıkma isteği ve küçük şehre sığamama; Rüştü Onur’un 
başat temalarındandır. “Beni Kaçır Kaptan” şiiri buna örnektir: 

 Beni kaçır kaptan 

 Bu küçük şehirden 

 Çımacı olurum gemine,  

Hatta kürek çekmek de gelir elimden 

Akıntıya karşı… (Birsel, 2012: 56).  

Sabahattin Kudret Aksal’ın 1940’ların başından itibaren yazdığı birçok şiirde yaşamayı ve 
sokaklarda gezmeyi seven bir avarenin gözlemci bakış açısıyla karşılaşırız. Bu şiirlerde de yaşama 
sevinci ve umut vardır. 1944 tarihli Şarkılı Kahve kitabında yer alan “Benim de”, “Bildik Şehir”, 
“Ağaçlar ve Kuşlar”, “El ve Yelek”, “Dünya Kokusu”, “Bu Gün Gibi”, “Gündelik”, “Bir Sabah 
Uyanmak”, “İmkânsız” ve “Bütün Söylediklerim” şiirleri bu tarzdadır. Denebilir ki 1940’larda 
avareliğe en çok övgü yapan şairlerin başında Sabahattin Kudret gelir: 

 Gece yarısından sonra eve döndüğüm vakit 

 Seni hatırlayacağım 

 Ah geceleri yalnız yıldızlar 

 Ve avareler için yaşamalıyım (Aksal, 2008: 38).  

Sabahattin Kudret’in “Bütün Söylediklerim” şiirinde küçük adamın kendinden ve hayatından 
duyduğu memnuniyet, iyimser bir bakış açısıyla sunulur: 

Bütün söylediklerim yalan 

Yalan yaşamakta olduğum 

Ne sıcak memleketlere gitmek istedim 

Ne kaçmayı düşündüm 

Ben bu şehrin semasından  

Kasabasından fırıncısından 

Havasından 

Hoşnudum(Aksal, 2008: 42). 

Muzaffer Tayyip’te olduğu gibi Sabahattin Kudret’te de aşk temasına sıkça rastlanır. Avarelik 
etmeyi seven şiir öznesi, aşka düşünce mutlu olur: 

 Ne vakte kadar sen 

 Böyle avarelik şiirleri yazacaksın 

 Gamsız kasvetsiz dolaşacaksın 

 Senin hep bu yaz geceleri (Aksal, 2008: 58). 

 (…) 

Küçük adam, genellikle işçi kızlara âşık olur. “Dünya Kokusu” şiirinin ikinci bendinde küçük 
adamın yaşam tarzı şöyle yansıtılır: 

(…) 

Gözümü sokağa çevirmişim bir kere 
                                                           
5Rüştü Onur, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, Muzaffer Tayyip Uslu ise İstanbul’da doğar. Muzaffer Tayyip, ömrünün bir 
kısmını Zonguldak’ta geçirdiği için her iki şair de Zonguldaklı olarak anılır. 
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Sigara içmeyi kahvede oturmayı sevmişim 

Neler söylemişim 

Akşamları atölyesinden aldığım işçi kıza 

Onun için eşten dosttan olmuşum 

Unutmuşum yolda yürümeyi(Aksal, 2008: 51). 

Aksal, 1940’larda birçok şair gibi küçük adamın hayatından kesitler sunarken şehir hayatına 
ve sokağa yönelir. “Bütün balkonlu evler / Sokaklarda dolaşmam sizin içindir. / Sizin için şiir yazarım/ 
Bu şiiri de şimdi/ Oturdum sizin için yazdım”(2008: 613) diyen şair, bu dönemde mekân olarak 
İstanbul’u seçerken kır ve köy hayatına açılmaz. Onun küçük adamının en çok uğradığı mekânların 
başında kahveler ve meyhaneler gelir: 

Bu şehrin şarkılı kahvesi 

Denize yakındır 

Her gece o 

Şarkı söyler 

Saçında bir beyaz karanfil(Aksal, 2008: 41). 

Bu iki mekân dışında sinemaları, tiyatroları, parkları ve köprüleriyle bütün bir şehir, küçük 
adama aittir. “Bildik Şehir” şiirinde küçük adamın mekâna ait aidiyet duygusu tasvir edilir: 

Bu şehrin bayramlarını 

Ne kadar çok seviyorum 

Büyük köprülerini saat kulesini 

Tiyatrosunda parkında hissem var 

Birinde gülmüş 

Birinde düşünmüşüm 

Lokantalarında yemek yemiş 

Evlerinde oturmuş olmam da 

Hatırımdan çıkmaz 

Dolaşmam kadar her gece caddelerinde(Aksal, 2008: 53). 

Modern Türk hikâyeciliğinin kurucularından olan Sait Faik Abasıyanık da bu dönemde şiir 
yazar. İlk şiir kitabı Şimdi Şevişme Vakti’ni 1953 yılında çıkaran Sait Faik, 1930 ve 1940’larda Varlık, 
Servet-i Fünûn/ Uyanış, Ses, Yeni Mecmua gibi yayın organlarında görülür. Bu dönemin şiirleri, 
hikâye türüne yakın olduğu için genellikle uzundur.  

Sait Faik, “Şimdi Sevişme Vakti”, “Arkadaş”, “Bir Zamanlar ve “Köprü” şiirlerinde bir flanör 
(flâneur)6 olarak şehirde gezer ve gözlem yapar. Onun şiirlerindeki küçük adamlar; yırtık mintanından 
adaleleri görünen dilenciler, meyhanede içenler ve balıkçılardır. Şiirini, hikâye yazar gibi kurar: 

 Bazı akşamüstleri, oturur 

 Hikâyeler yazardım, 

 Deli gibi! 

 Ben hikâye yazarken 

 Kafamdaki insanlar 

                                                           
6Aylak kelimesinin Fransızcası olan bu kelime, Sait Faik’le özdeşleşmiştir. 
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 Deli gibi! 
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6Aylak kelimesinin Fransızcası olan bu kelime, Sait Faik’le özdeşleşmiştir. 

 Balığa çıkarlardı (Abasıyanık, 2014:15).  

(…) 

Sait Faik gibi çoğunlukla denizden ve balıkçılardan bahseden şiirler yazan Halim Şefik 
(Güzelson); tek şiir kitabı Otopsi’de (1978) yer alan “Sarıyer Çeşmesi”, “Sis”, “Yatak”, “Her Gece”, 
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 Vardiyada Rizeli Ahmet 

 Görünce sisi atladı baş tarafa 

 Haydi kampana (Şefik, 1984: 16).  

 (…) 

Halim Şefik, kendi yaşam öyküsünü anlattığı ve yedi bentten oluşan “Öz yaşam” şiirinin ikinci 
ve üçüncü bentlerinde bir küçük adam olarak sürdürdüğü yaşamını şöyle tasvir eder: 

 (…) 

 Doğru dürüst okumadı 

 Girmedik iş de komadı 

 On iki yıl gümrüklerde 

 Kamyon plakası yazdı 

 

 Hangi birini sayalım  

 Camda kundurada çalıştı 

 İşi sevdi ve alıştı 

 Ekmeğini herkes ile  

Güle oynaya bölüştü(1984: 68).  

(…) 

Bu yıllarda Garip şiirinden çok, toplumcu gerçekçi şiire bağlı olan İlhan Berk(1918- 2008) ve 
Orhan Kemal de küçük adamı ele alan şiirler yazar. Uzun yıllara dayanan edebiyat yaşamında şiir 
anlayışını oluştururken farklı kaynaklardan beslenen İlhan Berk, şiir yazmaya 1930’larda başlar. Bu 
dönemde henüz arayış içindedir ve geleneği devam ettirir; ancak yeni bir dil ve üslup yaratma peşinde 
olduğu açıktır. İlk şiirlerini Manisa Halkevi’nin çıkardığı Uyanış dergisinde yayımladıktan sonra 
Güneşi Yakanların Selamı kitabını çıkarır (1935). İlerleyen yıllarda gençlik hevesiyle yazdığı bu 
metinleri beğenmeyen şair, şiir yazmaya 1947 tarihli İstanbul kitabıyla başladığını söyler (Andaç, 
2001:103).1940’larda toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışına bağlanan İlhan Berk, dönemin toplumcu 
gerçekçi yayın organlarında görülür. Günaydın Yeryüzü (1952), Türkiye Şarkısı (1953) ve Köroğlu 
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(1955)kitaplarında toplumcu gerçekçi şiiri kendi şiir anlayışı çerçevesinde sürdürür. 1955 yılına kadar 
toplumcu gerçekçi sanatın ilkelerine uyan ürünler veren İlhan Berk, bu tarihten sonra İkinci Yeni şiir 
hareketine dâhil olur. Galile Denizi (1958) kitabı bu yeni döneminin ilk ürünüdür. 

İlhan Berk, İstanbul kitabının neredeyse tamamında küçük adamın yaşam serüvenini 
şiirleştirir. Kitabın “İlk Şiirler” adlı bölümünde şairin 1930’larda yazdığı; Varlık, Servet-i Fünûn/ 
Uyanış, Çığır gibi dergilerde basılan; ancak ilk kitaplarında yer almayan şiirleri bulunur. Bu şiirler, ilk 
kez İstanbul’un 1994’teki baskısına eklenir. İlhan Berk’in ilk şiirlerini 1930’larda yazmaya başladığı 
düşünülürse bu şiirlerin bir kitaba alınması oldukça geç bir tarihe denk düşer. Bunlar arasında yer alan 
“Saadet Şiirleri”, Serseri Huylu Gemiciler”, “Dünyada En Güzel Şehirler Uyanır” ve “İnsanlara Dair” 
gibi şiirlerde İlhan Berk, sıradan insanların yaşamını gözlemci ve gerçekçi bir bakışla sunar. Bu 
şiirlerin mekânı kitaba da adını veren İstanbul’dur.  

Bu yıllarda biçim konusunda Amerikalı şair Walt Whitman’dan etkilenen İlhan Berk, kendi 
deyişiyle “yorgan gibi uzun şiirler” yazar (Andaç, 2001: 105-106).Bu uzun şiirlerinde şehir hayatını 
bütün detaylarıyla verir. Âdeta şehirde gezerek insan hikâyeleri biriktirir ve bunları şiirleştirir. “Kirli 
yüzlü mahzun liman adamları”, “hasta işçi çocukları”, “çingene kızları” ve “kara gözlü işçileri”yle alt 
ve orta sınıfı ele alır. Bu şiirlerde “küçük adamın” hayat mücadelesi, zaman zaman Sait Faik 
hikâyelerini andırır biçimde tasvir edilmiştir. Berk, “Serseri Ruhlu Gemiciler” şiirini de Sait Faik’e 
ithaf eder.  

504 dizeden oluşan uzun “İstanbul” şiirinde İstanbul’u geçmiş ve hâldeki görünüşüyle birlikte 
ele alır. Sabahtan akşama kadar sokaklardan gelip geçenleri, şehri dolduran kalabalığı, işe gidip 
gelenleri gözlemler. Bunlar arasında uzun yüzlü işçiler, yol ameleleri, hamallar, ırgatlar ve bahriyeliler 
vb. vardır. En çok emekçilerin yaşamından kesitler sunar. Emeği yüceltir, işçilerin çalışma azmini 
över. Farklı mesleklerden insanların günlük ritüellerini resmeder: marangoz tahtayı ölçer, berber 
makasını temizleyip müşteri bekler, kahveci çay demler. Açları ve toklarıyla bütün İstanbul şiire 
girmiştir: 

 Ben arkamda bir gömlekle insanların arasındayım 

 Bu saatte İstanbul küçük insanlarındır 

 Hepsi işin ve çalışmanın o hür kardeş dünyasına doğru yola çıkmışlar 

 Gözlerinde ümitli ve emin dünyası insanoğlunun 

 Neşeli veya kederli yüzleriyle 

 Hepsi cesur ve mağrurlar(Berk, 2016: 19). 

Yıl, 1944’tür. İstanbul’da açlık ve sefalet kol gezer. Berk, savaş ortamını şöyle tasvir eder: 

 (…) 

 Dağ oyuklarına sokulmuş kasabalarımıza kamyonlar tırmanıyor 

 Trenler buğday taşıyor 

 İnsanlarımız ufalmış küçülmüş çöpe dönmüşler 

 İstanbul’da ekmek yağ kömür sıkıntısı 

 Fırınların ofislerin hastanelerin önünde yığın yığın halkımız 

 Büyümüş sarı çekik gözleri dal gibi vücutlarıyla gelip dizilmişler 

 

 İstanbul mahzun avare çıplak 

 Bir ince gömlek arkasında 

 Çalışan insanların alın terinden 

 Çalışan insanların emeğinden(2016:21). 
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 (…) 

Toplumcu gerçekçi roman ve hikâyenin kurucularından olan Orhan Kemal, pek çok yazar gibi 
edebiyata şiirle başlar. 1930’ların ortalarında Yedigün, Ses, Yeni Mecmua gibi dergilerde Reşat Kemal, 
Raşit Kemalî ve Orhan Raşit imzalarını kullanır. Hece vezniyle yazdığı ilk şiirlerinden sonra serbest 
vezni benimser. 

Orhan Kemal’in ilk gençlik yıllarındaki anılarından hareketle yazdığı “Bir Beyrut Hikâyesi” 
şiiri, Abdülhak Hâmid’in “Makber” şiirindeki “Beyrut’ta bir mezar kaldı” dizesiyle başlar. Beyrut’ta 
bulaşıkçılık yapan şiir öznesinin aklı litografta7 çalışan güzel Eleni’dedir; ancak ona kavuşmak için 
para kazanması ve geçimini sağlaması gerekir. Eleni’yle görüşecek vakti yoktur. Maddi imkânsızlık 
aşkı ikinci plana iter. Şiirlerinde hayatı mücadele içinde geçen insanların para ve geçim sıkıntısını 
işleyen Orhan Kemal, işçi sınıfının yaşam koşullarını ortaya koyar. Bu şiirlerin birçoğu öyküleme 
tekniğiyle yazıldığı için düzyazıya yakındır:  

“Beyrut’ta bir mezar kaldı” 

Abdülhak Hâmid 

Beyrut’ta Yeni İstanbul lokantasında 

Bulaşıkların başındayım; 

On sekiz yaşındayım. 

Saçlarım taralı ve parlak 

Aklımda  

Litoğrafta çalışan Eleni var 

Eleni, 

Beni görseydi bulaşık yıkarken… 

 

Ama, 

Akşama 

Babam çarpan kalbini 

-Allah Allah! Nerde kaldı bu oğlan, diyecek! 

Yuvarlak elleriyle bastırıp 

Ve dehşetle gelecek aklına annemin 

“Külliyedeki 150’lik aktarın oğlu Hasan da 

Böyle çıkmış 

Bir sabah çıkmış 

Ve bir daha dönmemişti evine” 

Günler geçecek, 

Her akşam iki ekmek 

Ve muhabbet dolu gözleriyle 

Görünmiyecek oğulları, 

-Yani ben- 

Yıkık duvarlı bahçemin 

                                                           
7Litografya: 1. Taş basması. 2. Bu yöntemle yazılmış (yazı, resim). Kelimenin aslı Yunancadır.  Bak: Akalın vd., 2011: 1589.  
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Örme kamış kapısında. 

Karşıki evden şaşacaklar, 

Türk mültecilerin parlak saçlı oğlu  

Kayboldu diye.. 

 

Sevda çekmek ne zor şey, 

Evdeki pazar, 

Çarşıya 

Uymaz. 

 

Eleni güzel, 

Yollar kaymak gibi,  

Vapur kocaman 

Amma, 

Ekmek bekliyecekler akşama!(Raşit, 7 İkinci teşrin 1941: 7).  

 

Sonuç 

1940’ların başında Türk şiiri; Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday’ın 
önderlik ettiği Garip hareketiyle birlikte köklü bir değişim geçirir. Eski şiirin biçim, biçem ve söyleyiş 
tarzından tamamen uzaklaşan Garip şairleri, konu ve tema açısından da Türk şiirine yenilik getirir. 
Garip’le birlikte ortaya çıkan yeniliklerden biri de sıradan insanın yaşamının şiirin malzemesi hâline 
gelmesidir.  

Garip şiiri, edebiyat ortamında büyük bir yankı uyandırırken bu dönemin birçok genç şairi de 
Garip şairlerine benzeyen ya da doğrudan Garip anlayışını taklit eden eserler kaleme alır. Böylece 
1940’ların Türk şiirinde ortak bir eğilim belirmiş olur. Bu eğilimin sonucunda “küçük adam” olarak 
adlandırılan sıradan insan, şiirin başat öznesi konumundadır. Şiir dışında öykü ve romanda da 
karşımıza çıkan küçük adam, II. Dünya Savaşı’nın yarattığı sosyal koşulların ürünüdür. Alt ve orta 
tabakadan gelir, yoksuldur ve çoğunlukla büyük kentlerde yaşar. Tevekkül sahibi olması, azla 
yetinmesi, yaşama sevincini duyumsaması, sokaklarda gezmeyi sevmesi, avareliği övmesi en temel 
özellikleridir.  

Garip şairleri dışında Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik 
Abasıyanık, İlhan Berk ve Halim Şefik’in şiirlerinde de küçük adamın serüvenleri aktarılır. Bu yıllarda 
toplumcu gerçekçi şiir anlayışına bağlı olan İlhan Berk ve Orhan Kemal de yaygın eğilimin izinden 
giderek küçük adamla ilgili şiirler yazar. 1950’lerde şiirden çok, romanda karşımıza çıkan ve 
dönüşüme uğrayan küçük adam, 1940’lar şiirinde çok önemli bir figür olarak belirir.  
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Öz 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki otuz yıllık siyasi, sosyal ve kültürel dönem oldukça karışık, 

hareketli geçen bir dönemdir. Eski şiiri savunan ve yeni şiire gönül vermiş sanatçıların yetiştiği bu dönemde yeni 
şiirin oluşumunda katkıları olan, yeni edebiyatın yüzünü farklı bir yöne çeviren hareketler, akımlar, sanatçılar 
bulunmaktadır. Bu dönem içinde sanatçılar farklı eğilimlere yönelir. Bunlardan biri, Orhan Veli ve arkadaşları 
Melih Cevdet ve Oktay Rifat’ın oluşturduğu Garip Hareketi’dir. Bu hareket, edebiyat dünyasına yeni bir soluk 
kazandıran önemli bir dönemeç noktasıdır. Garip Hareketi’nin mihenk taşlarından olan Orhan Veli; devamlı 
kendini yenileyen, arayış içinde olan, kendine sunulanlarla yetinmeyen bir şairdir. Bu yüzden çeşitli 
kaynaklardan beslenen ve farklı anlayışları yansıtan şiirler kaleme alır. Orhan Veli sadece şiirleriyle değil, şiirin 
ne olduğu ve nasıl yazılması gerektiği üzerine kafa yorduğu poetik yazılarıyla da dikkat çeker. Bu çalışmada 
Orhan Veli’nin  poetik tutumundan hareket edilecek ve onun poetik anlayışının şiirlerine yansıyan görünümleri 
üzerinde durulacaktır.  Şairin sanatındaki poetik alt yapıyı oluşturan, yaşamak hakkını mütemadi bir didişmenin 
sonunda elde eden insanların zevkini işlemesi gerektiği fikrinin izleri şiirlerde sürülecek, poetik anlayışının şiirin 
söyleyiş ve biçim özelliklerini nasıl belirlediği tespit edilecektir. Ayrıca Orhan Veli’nin eski şiirle başlayıp yeni 
şiirle noktaladığı şiir serüveni ve bu serüvendeki geçtiği yollar, poetikası üzerinden değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orhan Veli, poetika,  Garip Hareketi, şiir. 

Abstract 

The th�rty-year pol�t�cal, soc�al and cultural per�od after the establ�shment of the Republ�c �s a very 
complex and dynam�c per�od. There are movements, currents and art�sts who contr�buted to the format�on of 
"new poetry" and transformed the face of the new l�terature �nto a d�fferent d�rect�on �n th�s per�od, �n wh�ch the 
old poetry advocates and the new poetry volunteers grew up. Dur�ng th�s per�od, the art�sts have tended to 
d�fferent tendenc�es. One of these trends �s the Strange Movement of Orhan Vel� and h�s fr�ends Mel�h Cevdet 
and Oktay R�fat. We have been study�ng the poet�c stance of Orhan Vel� from the stalact�tes �n the work of poetry 
understand�ng of art and poetry �n the study of poetry �n the study of th�s movement wh�ch �s an �mportant 
turn�ng po�nt when cons�der�ng the �nnovat�ons brought to the world of l�terature. The theme of h�s poetry also 
focused on the �dea that Orhan Vel� had to reflect the process of the pleasure of the people who obta�ned the 
poet�c sub-structure of the art, "the end of a d�sc�pl�nary contest of the r�ght to l�ve". Orhan Vel� �s a poet who 
constantly renews �tself, �s �n search, not content w�th ones presented to h�m. So he d�d not wr�te poetry �n one 
form, he wrote poems �n d�fferent ways. He passed through var�ous stages �n poetry. "He �s constantly call�ng, 
self-defeat�ng, �n a short t�me a great poetry adventure. Contr�but�ons to Turk�sh l�terature �n terms of new poetry 
can not be den�ed. The poetry adventure that Orhan Vel� started w�th the old poem and po�nted out w�th the new 
poem, and the paths that passed through th�s adventure were expla�ned through poet�cs. 

Keywords: Orhan Vel�, poet�cs, poetry  

Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914-14 Kasım 1950), Cumhuriyet devri şairlerindendir. Türk 
şiirine yeni konular kazandırması, gelenekten farklı bir söyleyiş ve biçim getirmesi yönüyle hem kendi 
döneminde adından söz ettirmiş hem de başka şairleri de etkileyerek onlara ilham kaynağı olur. Orhan 
Veli'nin hem bireysel hem de Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le birlikte şiirin işlevine ve nasıl yazılması 
gerektiğine dair ortaya koyduğu görüşler, Türk şiirine farklı bir soluk kazandırır. 

Orhan Veli Kanık başarılı ve yenilikçi bir şairdir.  Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, 
şiirin yapısını, dilini ve üslubunu da değiştirmeye cesaret etmiş, gündelik ifadeleri şiirle 
harmanlamıştır.  Orhan Veli, Türkçeyi iyi bilen ve kullanan şairlerden biridir. Bu yüzden hayat 
görüşünü şiirinde ustaca ifade edebilmiş, farkını gösterebilmiştir. 

 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi olan Kanık, 1935 yılında 
eğitimini yarıda bırakıp Ankara’ya gelir. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosunda memurluk 
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eğitimini yarıda bırakıp Ankara’ya gelir. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosunda memurluk 

yaptıktan sonra, vefatının gerçekleştiği 1950 yılına kadar, Yaprak dergisini çıkarır (Necatigil:2007: 
241). Dergi, Kanık’ın siyasi, sosyal ve edebî fikirlerini anlattığı yazılarını içermesi bakımından 
oldukça önemlidir. Yaprak dergisinin 28 sayı kadar çıktığı ve yayında olduğu dönem, Garip 
Hareketi’nde yer alan şairlerin şiir etkinliklerinin en yoğun olduğu dönemdir (Sazyek, 2006: 243). 
Garip Hareketi, Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’ın o yıllardaki şiir 
görüşünü ortaya koyan şiirlerinden bir kısmını Garip (1941) adıyla yayımlamalarıyla başlar (Enginün, 
2008: 86). 

 Orhan Veli, poetik görüşleri ve şiirleri ile eski şiirin kurallarını yıkmaya çalışır. Halk 
tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil ve söyleyiş ortaya koyar. Modern Türk şiirinin kurucuları 
sayılan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi isimlerden övgüler alır. Geleneğin izlerini taşıyan şiirleri 
de bulunmasına rağmen, şiirde yeni bir çığır açmayı denemesi yönüyle yeniliğe alışamayan ve onu 
yadırgayanlar tarafından eleştirilere maruz kalır. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum 
sergilemeyi benimseyen Orhan Veli, bu tavrını kendisine yöneltilen eleştiriler konusunda da gösterir. 
Çoğu zaman eleştirilere kulak asmayan ve hatta bazılarına da cevap vermeyen şair, inandığı ilkeler 
doğrultusunda kendine özgü bir şiir vadisi oluşturur. Ercilasun’a göre Orhan Veli, hayatla, hatta 
kendisiyle alay eden bir şairdir. Bu hayat görüşü, inançsızlık, boşluk ve hiçlik duygusu üzerine 
oturtulmuştur (Akt. Aytaş,1995:1056). 

Orhan Veli’nin Garip akımını sadece şiirleriyle değil, günlük hayatıyla, gönül ilişkileriyle, 
çevresinde kendisi ile ilgili çıkan dedikodularla ve fiziği ile yeni bir şair tipi yaratarak oluşturduğu 
düşünülür. Cemal Süreya da Orhan Veli için; Yeni şiirimizin, işlev olarak kurucusu olan bu adam 
kuramını yazılarıyla değil, başka iki şeyiyle yaptı: Hayatıyla, yaşam biçimiyle ve şiirleriyle sözleriyle 
ifade etmektedir. 

 Garip akımını yalnız yazdıklarıyla değil, hayata karşı duruşuyla açıklayan şair, fiziğini bile bu 
uğurda kullanmaktan çekinmez. Kardeşi Adnan Veli'nin "Vücudu oldukça kemikli, kollarıyla bacakları 
epey uzundu. Göğsünü öne doğru eğerek hafifçe yaylanarak yürürdü. Elleri gayet ince, beyazdı. 
Parmakları adam akıllı uzun, tırnakları pembe, uzun ve yuvarlaktı. Geniş bir alnı, sivri bir çenesi 
vardı. Dudakları enikonu etliydi. Burnu tümsekliydi. Yüzü gençlikte çıkardığı ergenlik sivilceleri 
sebebiyle pürtüklüydü."( Kanık, 1953:150)olarak anlattığı Orhan Veli'yi, yazar arkadaşı Sait Faik ise 
bir röportajında şöyle betimler: 

“İki incecik bacak, kısaca bir trençkot, kanarya sarısı bir kaşkol, müselles bir yüz, şişirilmiş 
bir göğüse benzeyen bir sırt,  -denebilirse-  ergenlik bozuğu bir yüz: İşte görünüşte Orhan 
Veli.”( Abasıyanık, 1947) 

 Herkesle iyi geçinen, kimsenin kalbini kırmayan, çevresindeki insanlara saygı gösteren Orhan 
Veli'nin yakın arkadaşları arasında Oktay Rifat, Melih Cevdet, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sait Faik, Suat 
Taşer, Fikret Adil, AgopArad gibi isimler yer alır. Son günlerinde en yakın olduğu isim ise Sabahattin 
Eyüboğlu'dur. 

Orhan Veli’nin Poetik Düşünceleri 

Orhan Veli’nin poetikası üzerine okumalar yapıldığında, genel hatlarıyla iki ayrı poetik tavır 
dikkat çeker; geleneğin devamı niteliğinde yazılan söylemler ve geleneğin tam anlamıyla karşısında 
duran bir tavırla yazılan söylemler. Bu açıdan bakıldığında poetikasını oluşturan temel malzemenin 
değişim olduğu göze çarpar. 

            “Şairin amacı, duyuşta ve söyleyişte yalınlık olmalıdır. Bunun için halkın konuşma dili esas 
alınmalıdır. Nazımla şiiri bir tutan anlayış aşılmalıdır. Birer nazım öğesi olan vezin ve kafiyenin şiirde 
yeri yoktur. Vezin ve kafiyeye dayalı olan ahenk de şiirden atılmalıdır. Mevcut şiirin temel 
yanlışlarından biri olan yapaylığın yalınlaştırılması, doğallaştırılması gerekmektedir. Şiirin 
doğallaşmasını engelleyen söz ve anlam sanatlarına gerek yoktur. Şiir “Müreffeh Sınıfların” temsilcisi 
olamaz. Onun yönelmesi gereken toplum kesimi, ekonomi ve zevk bakımlarından gelişmemiş halk 
katmanı olmalıdır bir başka deyişle, şiir azınlığın değil; çoğunluğun sanatı olmalıdır. Şiirin söz 
konusu toplumsal yönelimi eski ve mevcut şiirin amaçlarıyla uygulamaya dönüştürülemez. Şair, başka 
sanat dallarının anlatım amaçlarından yaralanmamalıdır. Şiirde sözcüğün ses değerine önem 
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verilmemelidir. Şiirin temel özelliği anlam olmalıdır. Şiir gelişebilmek için akım, ekol vb. oluşumlardan 
bağımsız olmalıdır. Şiirin değişmez olmadığı; aksine görece bir yapıya sahip olduğu yeni kuşakları 
anlatılmalıdır. (Kanık, 1941:136) 

 Orhan Veli, Garip bildirgesinde yer alan bu görüşler doğrultusunda şiirler yazar. Ayrıca yine 
şair tarafından Varlık dergisinde yayımlanan bir yazısında; 

 “Asırlar geçmiş, nesil kavgaları bitip tükenmek bilmemiş. Her çağda bir yeni-eski davası, her 
devirde bir genç-ihtiyar çekişmesi. Yeniler eskileri inkar etmişler, eskiler yenileri kabul etmemişler. Bu 
nesil kavgaları, basit bir anlayışla bir gençlik-ihtiyarlık kavgasıdır. Ama meseleyi bir fikir meselesi 
olarak bir edebiyat veya sanat meselesi olarak ele alınca bunun bir gençlik-ihtiyarlık diye 
adlandırmak pek doğru olmaz. Dava, zihniyet farklarının çatışması davasıdır. Zihniyet farkları 
şüphesiz eğitimden gelir. İnsanların çoğu yapıcı olmayan kimselerdir; yalnız öğrendikleriyle yetinirler. 
Evvelki meseleleri öğrendikleri çoğunluk tarafından kabul edilmiş, aşağı yukarı bir gelenek halini 
almıştır. Onun için onlar itirazsız benimserler. Onlara değişmez gerçeklermiş gibi bakarlar. O 
gerçeklerin dışında da gerçeklerin olabileceğine inanmazlar.” cümleleriyle sanat anlayışını anlatır.  

Kanık, geleneğin devamı niteliğindeki şiirlerinde ıstıraplı, yalnız, karamsar bir şair olarak 
okurlarının karşısına çıkarken Garip ve sonrası şiirlerinde, umutlu, coşkulu ve yaşama sevinciyle dolu 
bir şair olarak kendini gösterir (Yılmaz, 2011: 258). Şair, “Ben Orhan Veli” adlı şiirinde kendisini 
anlatırken şöyle tarif etmiştir: 

“Ben Orhan Veli, 

“Yazık oldu Süleyman Efendiye” 

Mısra-ı meşhurunun mübdii..” (Kanık, 2012: 216). 

Orhan Veli, her şeyin şiire konu olabileceği fikrini savunur ve gündelik hayat içinde, sıradan 
bir insanı konu edindiği “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı şiirinde, özellikle “nasır” kelimesini kullanarak 
bu fikrini ispatlar: 

“Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 

Nasırdan çektiği kadar; 

Hattâ çirkin yaratıldığından bile 

O kadar müteessir değildi; 

Kundurası vurmadığı zamanlarda 

Anmazdı Allah’ın adını, 

Günahkâr da sayılmazdı. 

Yazık oldu Süleyman Efendi’ye” (Kanık, 2012: 45). 

Şairin bu aykırı kullanımı, dönemin pek çok önemli edebiyat ve fikir adamını ayrılığa düşürür. 
Bu şiir için Nurettin Artam ve Orhan Seyfi Orhon aleyhte, Nurullah Ataç ve Şevket Rado ise lehte 
görüş belirtirler (Ay, 2009: 1253). Şiirle ilgili en sert eleştiriyi ise Yusuf Ziya Ortaç yapar: 

“Vezin gitti, kafiye gitti, mana gitti... Türk şiirinin berceste mısraı diye (Yazık Oldu Süleyman 
Efendiye!) rezaletini alkışladılar... Göğüslerinde cehennemler yanan sanat cücelerinin kınalar yakıp, 
ziller takıp şıkır şıkır oynadıklarını gördük! Sanatın darülacezesiyle tımarhanesi el ele verdi, birkaç 
mecmuanın sahifesinde saltanat kurdular! (...) Ey Türk gençliği!... Sizi bu hayâsızlığın suratına 
tükürmeye davet ediyorum!” der (Bezirci, 2003: 62). 

Yusuf Ziya Ortaç, böylesine sert ifadeler kullanmasına rağmen bu çıkış, dönemin genç 
okurlarına aksi etki yapmış ve Kanık, hızla okur sayısını artırmaya devam etmiştir: 

“Duydum ki merak ediyormuşsunuz 
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verilmemelidir. Şiirin temel özelliği anlam olmalıdır. Şiir gelişebilmek için akım, ekol vb. oluşumlardan 
bağımsız olmalıdır. Şiirin değişmez olmadığı; aksine görece bir yapıya sahip olduğu yeni kuşakları 
anlatılmalıdır. (Kanık, 1941:136) 

 Orhan Veli, Garip bildirgesinde yer alan bu görüşler doğrultusunda şiirler yazar. Ayrıca yine 
şair tarafından Varlık dergisinde yayımlanan bir yazısında; 

 “Asırlar geçmiş, nesil kavgaları bitip tükenmek bilmemiş. Her çağda bir yeni-eski davası, her 
devirde bir genç-ihtiyar çekişmesi. Yeniler eskileri inkar etmişler, eskiler yenileri kabul etmemişler. Bu 
nesil kavgaları, basit bir anlayışla bir gençlik-ihtiyarlık kavgasıdır. Ama meseleyi bir fikir meselesi 
olarak bir edebiyat veya sanat meselesi olarak ele alınca bunun bir gençlik-ihtiyarlık diye 
adlandırmak pek doğru olmaz. Dava, zihniyet farklarının çatışması davasıdır. Zihniyet farkları 
şüphesiz eğitimden gelir. İnsanların çoğu yapıcı olmayan kimselerdir; yalnız öğrendikleriyle yetinirler. 
Evvelki meseleleri öğrendikleri çoğunluk tarafından kabul edilmiş, aşağı yukarı bir gelenek halini 
almıştır. Onun için onlar itirazsız benimserler. Onlara değişmez gerçeklermiş gibi bakarlar. O 
gerçeklerin dışında da gerçeklerin olabileceğine inanmazlar.” cümleleriyle sanat anlayışını anlatır.  

Kanık, geleneğin devamı niteliğindeki şiirlerinde ıstıraplı, yalnız, karamsar bir şair olarak 
okurlarının karşısına çıkarken Garip ve sonrası şiirlerinde, umutlu, coşkulu ve yaşama sevinciyle dolu 
bir şair olarak kendini gösterir (Yılmaz, 2011: 258). Şair, “Ben Orhan Veli” adlı şiirinde kendisini 
anlatırken şöyle tarif etmiştir: 

“Ben Orhan Veli, 

“Yazık oldu Süleyman Efendiye” 

Mısra-ı meşhurunun mübdii..” (Kanık, 2012: 216). 

Orhan Veli, her şeyin şiire konu olabileceği fikrini savunur ve gündelik hayat içinde, sıradan 
bir insanı konu edindiği “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı şiirinde, özellikle “nasır” kelimesini kullanarak 
bu fikrini ispatlar: 

“Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 

Nasırdan çektiği kadar; 

Hattâ çirkin yaratıldığından bile 

O kadar müteessir değildi; 

Kundurası vurmadığı zamanlarda 

Anmazdı Allah’ın adını, 

Günahkâr da sayılmazdı. 

Yazık oldu Süleyman Efendi’ye” (Kanık, 2012: 45). 

Şairin bu aykırı kullanımı, dönemin pek çok önemli edebiyat ve fikir adamını ayrılığa düşürür. 
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görüş belirtirler (Ay, 2009: 1253). Şiirle ilgili en sert eleştiriyi ise Yusuf Ziya Ortaç yapar: 

“Vezin gitti, kafiye gitti, mana gitti... Türk şiirinin berceste mısraı diye (Yazık Oldu Süleyman 
Efendiye!) rezaletini alkışladılar... Göğüslerinde cehennemler yanan sanat cücelerinin kınalar yakıp, 
ziller takıp şıkır şıkır oynadıklarını gördük! Sanatın darülacezesiyle tımarhanesi el ele verdi, birkaç 
mecmuanın sahifesinde saltanat kurdular! (...) Ey Türk gençliği!... Sizi bu hayâsızlığın suratına 
tükürmeye davet ediyorum!” der (Bezirci, 2003: 62). 

Yusuf Ziya Ortaç, böylesine sert ifadeler kullanmasına rağmen bu çıkış, dönemin genç 
okurlarına aksi etki yapmış ve Kanık, hızla okur sayısını artırmaya devam etmiştir: 

“Duydum ki merak ediyormuşsunuz 

Hususi hayatımı, 

Anlatayım: 

Evvelâ adamım, yani 

Sirk hayvanı falan değilim. 

Burnum var, kulağım var, 

Pek biçimli olmamakla beraber.” (Kanık, 2012: 216). 

 Görüldüğü üzere Kanık, şiir dilini oldukça sade ve yalın tutmuş ve halkın anlayabileceği bir 
dil ile şiirler yazmaya gayret etmiştir. Ayrıca Orhan Veli daha önce şiirde kullanımına pek 
rastlanılmayan kelime ve ifade özelliklerini kullanarak yadırgatıcı bir söyleyiş de yakalar. Şair, Şiir 
dilinin nesre benzemesi ve vezin, kafiye, teşbih gibi sanatlardan uzak duruşu konularında şu fikirleri 
savunur: 

“Şu şiir beş okka güzel, öteki yarım derece fena, şu münekkit üç metre anlıyor, beriki dört 
santim noksan anlıyor,’ diyemiyorsun. Bu iş kimin aleyhine acaba? Kim bilir, böyle bir ölçünün 
olmasını belki de onlar benden çok isterler. Evet mutlaka benden çok isterler. Zaten, ‘Bunda ne vezin 
var, ne kafiye, ne teşbih, ne istiare, ne mecaz, ne mübalağa; demek ki şiir değil,’ diyenler hep o ölçü 
fikrinin esiri insanlar değiller mi? Bütün kıyamet de o ufacık ölçülerinin ellerinden gittiğini 
görmelerinden kopmuyor mu? Ama ben gerçek şiirin ölçüsünü arıyorum. ‘ Vezin yok, kafiye yok, teşbih 
yok, mübalağa yok; o halde şiir yok,’ diyenin değil, ‘Vezin var, kafiye var, teşbih var, mübalağa var, 
ama şiir nerede?’ diyecek olanın ölçüsünü.”(Kanık, 2014: 347). 

 Bütün bunların yanında Orhan Veli’nin savunduğu sanat anlayışının önemli bir özelliği de 
sanatın topluma hizmet etmesi ve sanatı toplum için işlemektir. Bu konuyu dair görüşlerini şair, şöyle 
ortaya koyar: 

“Sanat sanat için midir, yoksa toplum için midir? Der dururuz. Elbette toplum içindir. Toplum için 
olmayan bir şey yoktur ki, sanat olsun. Ama sanatın toplum için olması ne demek? Yani sanat 
toplumun meselelerini alsın, bunları halletsin, sonuçlarını da halka bildirsin öyle mi? Bunu pek kabul 
edemiyoruz. Çünkü o işleri yapmak için elimizde başka araçlar var. Mesela edebiyat, edebiyatla sanatı 
birbirinden ayırabiliyor musun? Diyeceksiniz. Birden bire ayıramıyorum; ama ayırmak lazım 
geldiğine de inanıyorum. Sanat saydığımız şiirin edebiyatla ortak tarafı sadece anlatma aracının dil 
oluşudur. Bununla beraber,  edebiyatta pekâlâ yer alabilen fikir sanatla bir türlü bağdaşamıyor. 
Burada fikirle mana arasındaki farkı da belirtmek lazım. Çünkü şiirin bir mana sanatı olması hiç de 
fikir sanatı olmasını gerektirmez. Şiirdeki mana resimdeki renk, musikideki ses gibi bir şeydir. İnsanı 
şaşırtan nokta mananın da fikir gibi dille aktarılması noktası. Ne mana nede zevk ferdin malı değildir; 
toplumun eseri, toplumun malıdır. Onun için şair, etrafına, insanlara, insanların dünyasına bağlı 
kalmak zorundadır.”  (Kanık, 2014: 165) sözleriyle ifade etmektedir. 

“Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım, 

 Meşgul olmadığım “ehemmiyetsiz” 

Sadece üdeba arasındadır. 

Ne bileyim, Belki daha bin bir huyum vardır… 

… 

Onlar da bunlara benzer.” (Kanık, 2012: 216) 

 Garip kitabının 1945 yılındaki ikinci baskısına Orhan Veli tarafından yeni bir önsöz yazılır ve 
bu önsözde şairin önceki düşüncelerinin farklılaştığı görülür. 
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Şiirlerinde Biçim ve Dil 

 Garip şiirinde dize, oldukça az sözcükle kurulmuştur. Bu özellik, hareketin bütün evrelerinde 
görülür. Üç şairin Garip dönemine ait şiirlerinde dizenin ortalama sözcük sayısı dörttür. Dizelerin 
büyük bir bölümünde ise en çok altı sözcük kullanılmıştır. Bunlar arasında tek heceli zamirlerin, 
bağlaçların, sıfatların ve diğer sözcüklerin çokça bulunduğu görülür. Ayrıca, dizeler arasındaki uzunluk 
farklılığı da Garip şiirinin dize yapısında dikkati çeken başka bir özelliktir. Şiiri sözcük ve hece sayısı 
bakımından oldukça farklı dizelerle kurma tutumu, hareketin özellikle ilk dönemlerinde Orhan 
Veli’nin ise bütün dönemlerdeki şiirinde önemli yer tutar. 

 İlk şiirleri kısa olan ve bunu poetik düzlemde de savunan Garip hareketi, sonraki 
dönemlerinde bu biçim özelliğinden uzaklaşmış, çok dizeli bir şiire yönelmiştir. 

 Garip hareketinin karşı çıktığı hususlardan biri de mısracı zihniyettir. Orhan Veli, bu tutumu 
uygulayan şairdir. Şiirin bir bütünlük taşıması gerektiği düşüncesi, Garip şiirinin dize yapısına belirgin 
bir şekilde işlemiştir. Garipçiler dizeyi başlı başına bir öğe olarak kabul etmemiş, onu bir bütün 
gördükleri şiiri tamamlayıcı olarak görmüşlerdir. Orhan Veli, şiirlerinin bir bölümünde dize sonu ses 
uyumuna yer vermektedir. 

 Orhan Veli, “Şairane” adlı yazısında dizeyle ilgili görüşlerini açıklarken “ şiirde bir bütünün 
lüzumuna inananlar bile mısralar arasında bir takım aralıklar kabul eder ve bu aralıkları birbirine 
rapteden mana yakınlıklarını şiirdeki örülüşünü mükemmeliyeti için kâfi addederler.” sözleriyle dize 
bölümlenmesinin karşısında olduğunu gösterir. Bununla birlikte, dize bölümlenmesi, şair için pek 
önemsenecek ve eleştirilecek bir yöntem değildir. Bu düşüncesini de “bu telaki belki de hücum 
edilmeye değecek kadar sakat bir telaki değildir.” diyerek ifade eder. 

 Ancak,  Orhan Veli şiiri bir bütün yerine ayrı parçalar halinde kabul etme ve bu yaklaşımla 
şiirden alınacak estetik duygulanımları da dağınıklaştırma “ tehlikesinde gördüğü için buna da meydan 
vermemek” gerektiğini ileri sürmekten geri durmaz. 1940 yılında ortaya konan ve daha sonra Garip 
bildirgesinde de yer verilecek olan bu poetik görüşlerden önce ve sonra yazılan garip şiirlerinde dize 
bölümlenmesinin yapılmış olduğu görülmektedir. 

 Bütün bu genel değerlendirmelerin ardından şairin iki ayrı tarzdan beslenerek şiir yazdığı 
söylenebilir. Bunlar; 

1. Hauki tarzı 

2. Halk edebiyatı tarzıdır. 

 Bu tarzları sırasıyla açacak olursak; 

1. Haıku Tarzı 

 Orhan Veli şiirinin kaynakları düşünülünce öncelikle akla Fransız şiiri, özellikle 
gerçeküstücüler gelir. Oysa şair hiçbir akıma bağlı olmadığını defalarca yazılarında belirtmiştir. Ancak 
bu durum, onun Fransız şiirinden etkilenmesine oradan da Japon şiirine ilgi göstermesine engel olmaz. 
Batıdan okuyup beğendiği şiirleri çeviren Orhan Veli,  bu tarzda şiirler yazmaya çalışır. “Haiku”, 
“hokku”, “haikai” diye de anılan, zaman içinde birtakım değişmeler geçiren bu türe, şair Türkçede 
“haikai”, “hay-kay” bazen de “hay kay” der. 

 “Haiku” 31 heceli “tanka” denilen geleneksel bir şiir türünden türetilmiştir. Tanka’nın ilk üç 
dizesine “hokku” ( giriş şiiri ) denir. “Haikai” ise on yedi heceden oluşan, üç dizeli komik şiir türdür. 
Bunların baş harfleri birleşerek “haiku” ortaya çıkar. Bu türde Edo döneminde 1603-1867 büyük şair 
MatsuoBaşo geliştirip saygın bir tür olarak yüceltir. 

 Bu türün başlangıçta konuları sınırlıdır. Nesnel bir doğa betimlemesiyle okurda belirsiz bir 
duygu oluşturulmakla yetinilirken, daha sonraları her şeyden söz eder olur. Bu tarz yalın, duru, ince 
söyleyiş edasına sahiptir. İşte bu noktada bu tarz Orhan Veli’ye çok şey kazandırır. Şairin bu tarzda 
yazdığı şiirlere örnek olarak: “Ağaç”, “Hoy Lu-Lu”, “Deniz”, “İnsanlar”, “Yokuş”, “Yolculuk”, “Pazar 
Akşamları”, “Meyhane”, “Saka Kuşu”, “Seyahat”, “Yatağım”, “Ne Kadar Güzel”, “İçinde”, “Bir İş 
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Var”, “İçerde”, “Ahmetler”, “Vatan İçin” şiirlerini gösterilir. 

Ağaca bir taş attım; 

          Düşmedi taşım, 

          Düşmedi taşım, 

          Taşımı ağaç yedi; 

          Taşımı isterim, 

          Taşımı isterim! (Kanık, 2012:185) 

        “ Seyahat” şiirinde şair yine haiku tarzında yazar. 

Söğüt ağacı güzeldir. 

          Fakat trenimiz 

          Son istasyona vardığı zaman 

          Ben dere olmayı 

          Söğüt olmaya 

          Tercih ederim. (Kanık, 2012:196) 

2. Halk Edebiyatı Tarzı 

             Orhan Veli sürekli araştırıyor, deniyordu ama yazdıklarına her zaman kendi damgasını 
vurmayı da bilir. İşte Halk şiirini de işlerken kendi edasını katarak yazmıştır. Halk şiirinin biçimsel 
özelliklerinden faydalanması eleştirilmesine sebep olur. Orhan Veli anonim halk şiirine ilgi duyar. Bu 
sebeple türküyü şiirlerine iliştirir. Bu tarza yazılmış şiirlerine örnek olarak: “Keşan”, “Gelirli Şiir”, 
“Delikli Şiir”, “Pireli Şiir”, “İstanbul Türküsü”, “Destan Gibi” gösterilebilir. Bu noktadan hareketle 
“Pireli Şiir” adlı şiirden bir alıntı yaparsak; 

Bu ne acayip bilmece! 

             Ne gündüz biter, ne gece. 

             Kime söyleriz derdimizi; 

             Ne hekim anlar, ne hoca. (Kanık, 2012:130) 

Sonuç 

 Orhan Veli şiir dünyasına eski biçimli şiirlerle girer.  Lakin eski biçimli şiirler ona şiirde 
aradığını vermez; onu bir arayışa iter. Orhan Veli eski şiiri de yeni şiiri de çok iyi bilen şairlerdendir. 
İlk yazdığı şiirler, eski şiirin özelliklerini taşır. Daha sonra yazdığı şiirler gelenekten sapmış, hatta şiir 
geleneğini reddeden, yıkıcı şiirlerdir. Şiirlerinin çoğunda ince bir alay bulunur. Halktan kişilerin, 
işçilerin, yani küçük insanların gündelik yaşam hikâyeleri, şiirinde toplum için sanat amacına hizmeti 
bakımından önemlidir. 

              Orhan Veli, kendinden önceki şiirin dilini, yapısını reddetmek zorundaydı; çünkü oluşturduğu 
bu yeni şiirle, dokunduğu hissedebildiği, imkânsızlıklarıyla hüzünlendiği zaman zaman sosyal 
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olduğunun altını çizer. Bu özelliklerin belirleyicisi sokaktaki insanın zevki, onun yaşayışıdır. 
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 Orhan Veli devamlı kendini yenileyen, arayış içinde olan, kendine sunulanlarla yetinmeyen bir 
şairdir. Bu yüzden tek türlü şiir yazmamış, farklı biçimde şiirlere örnekler vermiştir.  Durmadan 
aramış, kendini yenilemiş, kısa zamanda büyük bir şiir serüveni yaşamıştır. Yeni şiir açısından Türk 
edebiyatına katkıları yadsınamaz. Her ne kadar eleştirilse de yeniler bu eleştirilere mahkûmdur. Ancak 
gerçek şudur ki; şiir yolunu genişletmiş kendinden sonra birçok isme yol açmıştır. 
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Öz 

1864-1944 yılları arasında yaşayan Hüseyin Rahmi Gürpınar, pek çok edebî türde eser kaleme almış 
olsa da romancı kimliğiyle öne çıkan bir isimdir. 41 roman kaleme alan Hüseyin Rahmi Gürpınar, roman 
tarihimizde Ahmed Midhat Efendi geleneğine bağlı olarak eserler vermiş, onun gibi konusunu halkın hayatından 
almış ve yine halkı eğitmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple romanlarında yerli hayatı yansıtan pek çok sahneye 
rastlanır. Gürpınar, alafranga merakı ve yanlış Batılılaşma anlayışının doğurduğu olumsuz sonuçları, halk 
arasında yaygın olan ve bilhassa kadınlar arasında bir çare olarak sığınılan bâtıl inançları, eğitimsizlik ve 
cehaleti, tespit ve teşhir ederek bunların düzeltilmesine çalışmış, bunlarla ilgili tekliflerini okuyucuyla 
paylaşmıştır.  

 “Hâce-i Sâni” diye de anılan Hüseyin Rahmi Gürpınar, eğitimsiz kitlelere eserleri vasıtasıyla ulaşırken, 
bâtıl inançların toplumdaki yerleşikliğine, bu inançların temelsizliğine ve zararlarına dikkat çekmeye çalışmıştır. 
Aslı ve gerçekliği olmayan, gözlemlenemeyen bir takım ritüellerin toplamı “bâtıl inanç” kavramıyla 
karşılanmaktadır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, romanlarında bâtıl inançlar konusuna geniş yer verirken, natüralist 
çizgide yazan bir yazar olarak da bu inançların kanıtlanamayan, gerçekliği yansıtmayan yönünü ortaya koymaya 
çalışmıştır. Romanlarda bu inançların yaygınlığı ve yerleşikliği eğitimsizlikle açıklanır. Bu inançların pek çoğu 
kadın karakterlerin ekseninde okuyucuya verilmektedir. 

Romanlarda sıklıkla karşılaştığımız bâtıl inanç örnekleri; fal baktırma, büyü ve muska yaptırma, kurşun 
döktürme, albasması inancı, halk hekimliği adı altında yapılan yanlış uygulamalar, doğaüstü varlıklara olan 
inanışlar, birtakım kavramların ve eylemlerin uğursuz kabul edilmesidir. Yazarın bu konuya en çok temas ettiği 
romanları ise Tesâdüf, Gulyabani, Cadı, Hakka Sığındık, Muhabbet Tılsımı, Şeytan İşi, Dirilen İskelet, Ölüler 
Yaşıyor mu? adlı yapıtlarıdır. 
 Anahtar Sözcükler: Kadın, bâtıl inanç, eğitim, cehalet, Hüseyin Rahmi Gürpınar 
 

Abstract 
Huseyin Rahmi Gurpinar, who lived between 1864 and 1944, is a name that becomes prominent with 

his novelist identity, although he has worked in many literary genres. Huseyin Rahmi Gurpinar wrote 41 novels 
and he has adhered to Ahmet Midhat Efendi’s literary tradition in his works. Besides, he inspired by real life 
events and aimed to educate the people as Ahmet Mithad Efendi did. Thus, many scenes that reflect the local life 
in his novels prevail. To give suggestions for readers about the negative outcomes of the alafranga adoration and 
wrong understanding of westernization, Gurpinar tried to improve ignorance and lack of education problems 
based on the superstitious beliefs of the people and especially among women who see these beliefs as a remedy.  

Hüseyin Rahmi Gürpınar, also known as "Hâce-i Sâni", while he reaches the uneducated masses 
through his works, he has tried to draw attention to the situatedness of the superstitious beliefs in the society, the 
groundlessness and the harm of these beliefs. A set of unreal and unobservable rituals aggregation correspond to 
the term of “the superstitious belief”. While Huseyin Rahmi Gurpinar gave wide coverage to the superstitious 
beliefs in his novels, as a writer on the naturalist mode, he tried to reveal the unprovable and the aspect that does 
not reflect the reality of these beliefs.  The prevalence and situatedness of these superstitious beliefs are 
explained by the lack of education in the novels. Many of these beliefs are given to the reader through using the 
female characters.  

The superstitious beliefs that we encountered in the novels can be exemplified as visiting fortune tellers, 
making a spell and amulet, lead pouring (Molybdomancy), incubus belief, wrong medical practices under the 
name of folk medicine, beliefs in supernatural beings and considering a number of concepts and activities as 
ominous. The novels that the author made a point of these beliefs are Tesadüf, Gulyabani, Cadı, Hakka Sığındık, 
Muhabbet Tılsımı, Şeytan İşi, Dirilen İskelet, Ölüler Yaşıyor mu? which are his literal works.  

Keywords: Woman, Superstitious Belief, Education, Ignorance. 
 
 
 



288 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Giriş 
Aslı ve gerçekliği gözlemlenemeyen, kanıtlanamayan birtakım ritüellerin toplamının 

oluşturduğu bâtıl inanç kavramı Türk Edebiyatında kendine Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarında 
çokça zemin bulur. Romanlarda kadınların bâtıl inançlar karşısındaki konumuna dikkat çeken Hüseyin 
Rahmi Gürpınar, pek çok romanda eğitimsiz kadınların bu inançlar karşısındaki zayıf tutumlarını 
gösterir. Zira Hüseyin Rahmi Gürpınar için yazın “yüksek felsefesi”nin doktrinlerini paylaşabileceği 
bir zemindir. Öyle ki kendisi bu sahada çokça etkisi altında kaldığı Ahmet Mithat Efendi gibi “hace” 
sıfatı ile anılmıştır. Hace-i Sâni Hüseyin Rahmi Gürpınar, devrin gelenek ve inanç temelli genel 
teamülünden farklı bir çizgide yer almış ve kendince geliştirdiği fikirlerini de edebiyat aracılığıyla 
yansıtmıştır. Berna Moran, bizzat Hüseyin Rahmi’nin ifadesi olan “yüksek felsefe”nin temeli 
hakkında şunları söyler: 
 “Gürpınar’ın yapmak istediğini kısaca belirtmek gerekirse denebilir ki, halkın geleneksel 
inançlara, yerleşmiş düşüncelere, görenekleri ve dine dayalı zihniyeti yerine, Batının akla, bilime 
dayalı pozitivist zihniyetini yerleştirmeye çalışmıştır.” (Moran, 2003:114). 

En nihayetinde kalemi aracılığıyla topluma yön vermek isteyen Gürpınar, kendince sakıncalı 
gördüğü birçok meseleye eğilmiştir. Bunlardan biri de cehaletten beslenen bâtıl inanç konusudur: 

“Türk toplum hayatının önemli bir meselesi olan bâtıl itikatlar konusu üzerinde en çok duran 
sanatçılardan biri Hüseyin Rahmi’dir. Bâtıl itikatlar ilk bakışta toplum hayatında çok önemli bir yere 
sahip değilmiş gibi görünse de insanı, aileyi ve insan ilişkilerini derinden etkilediği için son derece 
önemli bir sosyal meseledir.” (Yalçın, 2002:141). 

“Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş 
inanç,”1anlamına gelen bâtıl inanç (îtikat) kavramı; yazarın romanlarında fal baktırma, büyü ve muska 
yaptırma, kurşun döktürme, albasması inancı, halk hekimliği adı altında yapılan yanlış uygulamalar, 
doğaüstü varlıklara olan inanışlar, birtakım kavramların ve eylemlerin uğursuz kabul edilmesi gibi 
ritüel ve uygulamalar üzerinden somutlanır. 

Gürpınar için eğitim ve kadın, önemli başlıklardır. Zira sayısı kırk bire ulaşan romanlarında 
yazar ekseriyetle cehaletin doğurduğu sakıncaları işaret ederken bu acziyet hâli içinde ise en çok kadın 
karakterlerini ve tiplerini işlemiştir. Eğitim imkânlarından yeterince istifade edemeyen kadınlar, 
yazarın çokça karşı çıktığı “sömürü” ilişkisinin temel öznesi haline gelmişlerdir. Romanlarda 
kadınların bâtıl inançlar karşısındaki konumuna dikkat çeken Hüseyin Rahmi Gürpınar, pek çok 
romanında eğitimsiz kadınların bu inançlar karşısındaki zayıf tutumlarını gösterse de eğitimli kadınları 
da bâtıl inançları dışlayan bir tavır içinde çizmez: 

“Bâtıl inançlara inananlar ne belli bir sosyal tabakaya ne de belirli bir beden yapısı veya 
mizaca sahiptirler. Okuryazar olan şahıslar da (Tesâdüf’te yer alan Sâibe gibi) cahil halk gibi 
büyücüden medet umarlar.”  (Koşar, 2008: 81). 

 Eğitimlisinden eğitimsizine pek çok kadın, romanlarda fal baktırırken, büyü yaptırırken veya 
büyü yapıldığına inanırken karşımıza çıkmaktadır. Romanlarda bu eylemlerin uygulayıcısı 
konumundaki kadınlar bu uygulamaları sorunlu evliliklerini ve ilişkilerini düzeltmede bir çare olarak 
görmektedirler. Bunu örneklendiren alıntıları “Sığınılan Bir Liman Olarak Bâtıl İnançlar” başlığı 
altında değerlendirildi. Yine romanlarda kadınların odağında işlenen bâtıl inanç uygulamalarının 
bilinmezlik temelli korkuyu tetiklediği ve bu korkunun bir baskı aracı olarak kadınlar üzerinde etkili 
olduğu söylenebilir. “Bir Baskı Aracı ve Korku Unsuru Olarak Bâtıl İnançlar” başlığı altında da bu 
durumu örneklendiren alıntılara yer verilmiştir. “Sağlık Gerekçesiyle Uygulanan Bâtıl İnanç 
Örnekleri” başlığında ise sahte dini kimlikleriyle şifa dağıtan kimselerin esiri olmuş kadınların içinde 
bulunduğu acziyet hali işlenir. Son olarak da “Rasyonalite ve İrrasyonalite Karşısında Kadının 
Konumlandırılışı” başlığında maddi temelle yaslanmayan bâtıl inanç uygulamalarında niçin 
ekseriyetle kadının özne olarak seçildiği bahsini irdelenmiştir. 

 
1. Sığınılan Bir Liman Olarak Bâtıl İnançlar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’a göre toplumumuzun başlıca sorunlarından birinin kaynağı, sağlam 

temeller üzerine inşa edilemeyen evlilik kurumudur. Birbirini aldatan eşlerle dolu roman örnekleriyle 
yazar, bu kurumun temelindeki çürümeye dikkat çeker. Bâtıl inançlar da burada eşleri tarafından 

                                                           
1Güncel Türkçe 
Sözlük,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a27cc94dad822.81780307 
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Örnekleri” başlığında ise sahte dini kimlikleriyle şifa dağıtan kimselerin esiri olmuş kadınların içinde 
bulunduğu acziyet hali işlenir. Son olarak da “Rasyonalite ve İrrasyonalite Karşısında Kadının 
Konumlandırılışı” başlığında maddi temelle yaslanmayan bâtıl inanç uygulamalarında niçin 
ekseriyetle kadının özne olarak seçildiği bahsini irdelenmiştir. 

 
1. Sığınılan Bir Liman Olarak Bâtıl İnançlar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’a göre toplumumuzun başlıca sorunlarından birinin kaynağı, sağlam 

temeller üzerine inşa edilemeyen evlilik kurumudur. Birbirini aldatan eşlerle dolu roman örnekleriyle 
yazar, bu kurumun temelindeki çürümeye dikkat çeker. Bâtıl inançlar da burada eşleri tarafından 
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aldatılan kadınların sığındığı bir liman işlevini görür. Aldatıldıklarının idrakinde olan kadınlar çareyi 
fal baktırmakta, büyü ve muska yaptırmakta görürler. Bu köklü sorunun temellerine inemeyen 
kadınları bunu yapmaktan alıkoyan da ya yeteri kadar ya da hiç eğitim görmemiş olmaları ile sosyal ve 
çalışma hayatına dâhil edilmeyişleridir. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Bir Muâdele-i Sevda (1899)romanın merkezindeki Nâki Bey’in 
sorunlu evliliklerinin temelinde bâtıl inançların olduğu yanılgısı işlenir: 
 “Doğru doğru bu işte bir büyü var... Dün geceki gelinin dediği gibi eski karılarından biri vefat 
etmiş. Fakat ikincisi daha ölmemiş. Tekrar sana varmak için hoca hoca dolaşıyormuş... Ben de 
diyorum. Bunlar akla sığacak işler değil... Tevekkeli değil efendi, oğlanı yarın okutalım. Odasının 
kapısına bir tavşan astırayım... Yedi dükkân süprüntüsü, güneş doğmadan alınmış güvercin tersi, 
çörek otu, üzerlik, kilise buhurdanından artmış günlük daha bilmem neler... Bu tertibi bizim kalfaların 
hocası Molla Hanım bilir. Ona hazırlatayım da Nâki’nin çamaşırlarını tütsüleyeyim...” (Gürpınar, 
1946: s.46) 
 Nâki Bey’in annesi vasıtasıyla yazar, o devirdeki bazı yanlış inanışları ve bunların nasıl bir 
çare olarak görüldüğünü örneklendirir. Gürpınar; üç kez evlenen Nâki Bey’in kendisi yerine başka bir 
erkeği seven son eşini bu evliliğe zorlamasının romandaki sakıncalarını anlatır. Bunun hemen yanında 
bu hakikati göremeyen Nâki Bey’in annesi ile de sorunun kaynağını farklı bir zeminde arayan îtikat 
esiri kadınların gerçeklikten ne kadar uzak olduklarının altını çizer. 

Yine evlilik kurumu içindeki sorunlara eğilen Metres(1900)romanında da Saffet Hanım, 
evliliğindeki sorunu gerçeklikten uzak gerekçeler üzerinde temellendirir. Parnas’ın kocası Hâmi’ye 
büyü yaptığını ve bu yolla kendisine bağladığını düşünen Saffet Hanım, bu büyüyü bozdurmak ister 
halde karşımıza çıkar:  

“Ah, ne dediğimi biliyor muyum? Alık oldum işte… Dudu beni dinle, o Parnas kahpesi 
kocama büyü yapıyor, yoksa bir erkek başka türlü bu kadar zaptolunmaz, Nuruosamaniye kapısındaki 
hocayı pek methediyorlar. Yarın seninle oraya gidelim. Şu büyüyü bozdurtalım, kaç kuruş isterse 
veririm...” (Gürpınar, 1945:285) 

Tesâdüf(1901) romanı Gürpınar’ın bâtıl inanç konusuna etraflıca eğildiği ilk romanıdır. Öyle 
ki Refik Ahmet Sevengil, “Tesâdüf romanı bizim eski kurşun dökücü kadınlar rezaleti ile alay edilmek 
için yazılmıştır.”der. (Sevengil, 1944: 65) Bâtıl inançların zararları tezi üzerine kurulu olan bu metnin 
odağında da kadınlar yer alır. İki ayrı hikâye etrafında örülen metnin düğümlendiği nokta fal bakıp 
büyü yapan Nefise Hanım’dır. Romanın ilk hikâyesinde kocasının kendisi üzerine kuma getireceğini 
düşünen Gülsüm Hanım’ın Nefise Hanım tarafından dolandırılışıanlatılır. Gülsüm Hanım başta olmak 
üzere Nefise Hanım mahalleli pek çok kadının inançlarını ve zayıflıklarını çıkarları doğrultusunda 
kullanıp sömürür. Romanın ikinci vak’ası da aldatma hadisesi üzerine temellenir. Mâil Bey, Sâibe 
Hanım ile olan evliliğine sadık kalmamış onu Şöhret adlı metresiyle aldatmıştır. Eğitimli biri olan 
Sâibe Hanım da kocasını tekrar elde etmek için Nefise Hanım’ın kapısını çalar. Kocasını tekrar 
kazanmak isteyen Sâibe Hanım’a, Nefise’nin önerdiği ve yapmasını istediği şeyler, bâtıl inanç 
kavramını örneklendirir:  

“Kızım Sâibe Hanım, şimdi beni dinle. Ben artık bu işi üzerime aldım. Mâil’i o kadının 
sevdasından kurtaracağım. Fakat dediklerimi tamamiyle yapmalı. Şimdi sana yazılı ufak ufak mavi 
kâğıtlar vereceğim. Bunları suda ıslat, kocan geldiği akşamlar bir kolayını bulup içir. (Fildikos 
gömleği iade ile) çamaşır değiştirdiği vakit bunu da arkasına giydir. Öbür gelişinde yine 
çamaşırından bir şey getir.” (Gürpınar, 1945:200) 
 Öte taraftan Mail Bey’in metresi Şöhret de Mail Bey’i elinde tutmak için Nefise Hanım’a 
büyü yaptırmaktadır. Bu “tesadüf”ten Nefise Hanım sonuna kadar istifade eder ve kendisine bir hayli 
maddi kazanç da sağlar.  

Nefise Hanım- Gülsüm Hanım, Sâibe Hanım, Şöhret ve diğer mahalleli kadınlar gibi kurgu 
karakterler özelinde yazar yanlış inanışların pençesindeki kesimi sömüren – sömürülen ilişkisi üzerine 
oturtur. 

 
2. Bir Baskı Aracı ve Korku Unsuru Olarak Bâtıl İnançlar 
 
Tehlike öngörüsüne yaslanan korkunun temelinde çoğu zaman bilinmezlik ve gaipten kaynaklı 

kaygılar mevcuttur. Kurgu metinlerin düğümlenişinde çoğu kez yazarın bu bilinmezliğe yaslandığı 
görülür. Gürpınar korku türünde kaleme aldığı eserlerinden de bu korkunun maddi temellerini 
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öncellikle gizler. Okurun merakı bu şekilde diri tutulurken yazar, okuru gerçeklik ve maddi olandan 
uzaklaştırıp gaip olanın kıyısına yaklaştırır. Burada okur kurgunun ilerleyişine paralel bir şekilde 
“korku” fikrinin maddi olmayan nedenler ve unsurlarla ilintili olduğu şüphesi içine çekilir. Yazar 
kendi dünya görüşünün haklılığını ortaya koyarcasına –sürprizi sona saklar şekilde- gaipten kaynaklı 
korkunun bütün maddi temellerini sonda açıklar. Böylelikle korkunun kurguda bir baskı aracı olarak 
kullanışının örneklendirilişini görürüz. Burada bâtıl inanç uygulamalarının seçildiği örnekleri veren 
yazar eğitimsiz toplumların içine çekildiği tehlikeye de dikkat çekmek ister. 

Gürpınar’ın korku türünde kaleme aldığı Gulyabani(1915)romanında bâtıl inançlar bu 
atmosferin yaratımı için kullanılır. Romanın başkişisi olan Muhsine, Ayşe Hanım adlı eski bir 
tanıdığın aracılığıyla Dudullu civarındaki büyük bir konağa hizmetçilik için götürülür. Bu evde Çeşmi 
Felek ve Ruşen adlı kadınlarla birlikteyken bir dizi açıklanmayan ve doğaüstü güçlerin tesirindeki 
olaylar olarak yorumlanan hadiselerle karşı karşıya kalır. Ruşen eve yeni gelen Muhsine’yi bir süre 
sonra olması muhtemel olaylar için uyarır. Burada Muhsine’nin alması gerektiği tedbirler arasında 
sayılanlar bir dizi bâtıl inanç örneğidir: 
 “Dinle. Mavili esvap giyme. Uçkurunu kıbleye karşı bağlama, kapı eşiğine oturma. Kuşağını 
kör düğüm etme. Yatağını duvar kenarına yapma. Akşamları saç örgülerini çöz. Gözlerini birbiri 
üstüne yedi defadan ziyade kırpma. Seni korkuttukları vakit ayak başparmaklarını tırnaklarını 
birbirine sürt. İki elinle kulaklarının memelerini tut. Bir demir bulabilirsen üzerine bas. ‘Emret ya cin! 
Hazırım.’ Diye bağır. Kalbini ferah, itikadatını tam tut, bir şey olmaz.” (Gürpınar, 1944:36-37) 

Bu bâtıl inançlar dizisi konaktaki kadınlardan Ruşen ve Çeşmifelek’in reel olmayana karşı 
aldıkları yine reel olmayan tedbirleri göstermesi açısından önemlidir. 

Çeşmi Felek ve Ruşen Kalfa ‘ya göre daha genç olan Muhsine karşılaştığı birçok garip olayı 
önce akıl süzgecinden geçirip mantık dairesi içinde kalmaya çalışır. Fakat daha sonra 
açıklayamayacağı bir dizi olayla karşılaşması, genç kadını gördüklerini doğaüstü güçlerle açıklama 
yoluna götürür. Sonuç olarak Gulyabani romanında köşkün sahibesi Şefika Hanım’ın mal varlığını ele 
geçirmeye ve köşke gelen kadın hizmetçileri cinsel açıdan istismar etmeye dayanan bir dizi garip 
olaylar yaşanır. Bu olayları, olayların merkezindeki eğitimsiz, pasif ve bâtıl inançlarının kurbanı 
kadınlar çözemez.  

Cadı(1915) romanı adından anlaşılacağı üzere doğaüstü güçler ile bâtıl inanç eksenli bir 
kurguya sahiptir. Nâşit Efendi’nin ilk karısı olan Binnaz Hanım etrafında gelişen doğaüstü süsü 
verilen olayların anlatıldığı romanda Binnaz Hanım’ın öldükten sonra “cadı” olup eski evini ziyaret 
ettiği anlatılır. Nâşit Efendi ile evlenecek olan Fikriye Hanım’ı bu konuda uyaran Habibe Hanım ise 
bu mantık dışı durumu bâtıl inançlar ekseninde açıklar. Habibe Hanım’a göreNâşit Efendi’nin ilk 
karısı Binnaz Hanım’ın cadı olup evde dolaşmasının nedeni Binnaz Hanım’ın naaşının üstünden bir 
kedinin atlamasıdır. Yine Nâşit Efendi’nin Binnaz Hanım’ın ölümünden sonra ve Fikriye Hanım’dan 
önce Şükriye adlı bir kadınla daha evlenmiştir. Şükriye Hanım gelin olarak gittiği Nâşit Efendi’nin 
evinde çarpılmak korkusuyla gece pencereden dışarıya tükürmemeye, süprüntülüğe bir şey 
dökmemeye dikkat ettiğini söyleyerek yeni gelin adayını uyarır. 

Şeytan İşi(1928)romanında Hüseyin Rahmi Gürpınar, yalnız, dul ve zengin bir kadın olan 
Hayriye Hanım’ın dramını konu edinir. Okuma yazması dahi olmayan Hayriye Hanım komşusu olan 
Muammer Efendi ailesinin gönderdiği mektupların çokça tesirinde kalır. Cin ve perilerden geldiği 
belirtilen mektuplarda Hayriye Hanım’ın paralarını nereye saklarsa saklasın bulunacağı söylenir. Zaten 
hasis bir mizaca sahip olan Hayriye Hanım gittikçe rahatsızlanır ve en nihayetinde evini ateşe verir. 
Romanda Hayriye Hanım cin ve perilerden kendisine gönderildiğini sandığı mektupları yazıcılardan 
birine okuturken karşımıza çıkar. Bu sahnede mektupta yazılanlara kendisini kaptıran Hayriye 
Hanım’ın yanıtı dikkat çekicidir: 
 “Yazıcı devam eder: -Biz insanı döne döne deneriz. Esen rüzgârlardan hile sezeriz. Su üstünde 
hem havada gezeriz. Damdan dama serçe gibi sekeriz. Hayriye Hanım kelime-i şahadet getirerek: -
Doğru söylüyorlar… İnanmayan kâfir olur...” (Gürpınar, 1933: 69) sözlerini sarf eder.  

Okuma yazması dahi olmayan Hayriye Hanım’ın komşusunun aile fertlerince düzenlenen bu 
oyunu anlamaktan uzak idraki sonunu hazırlar. Kadıncağız akli dengesini kaybedip çıldırır, paralarını 
ve evini ateşe verir. Bâtıl inançlar karşısında eğitimsiz insanların uğrayabileceği zararları göstermesi 
bakımından Şeytan İşi romanı ibretlik bir metin olarak kurgulanmıştır. 
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oyunu anlamaktan uzak idraki sonunu hazırlar. Kadıncağız akli dengesini kaybedip çıldırır, paralarını 
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3. Sağlık Gerekçesiyle Uygulanan Bâtıl İnanç Örnekleri 
 
Gürpınar romanlarında konu edinilen bâtıl inanç  uygulamalarından bazıları da sağlık 

odaklıdır. Pozitif temellere yaslanan eğitimin henüz istenilen düzeyde yaygınlık göstermediği yılların 
konu edildiği romanların kişileri sağlık temelli sorunların çaresini çoğu kez bâtıl inanç 
uygulamalarında ararlar. Bu uygulamaların uygulayıcısı kimselere başvuran ve çoğu kez kadından 
oluşan bu kadro maddi ve manevi pek çok istismara da uğrar halde karşımıza çıkar. 

Hakka Sığındık (1919) romanında Abdal Velî Efendi adlı meczup ve aciz bir şahsın nasıl 
“veli” mertebesinde bir şahıs haline geldiği Samatya Polis Merkezi’ni arayan bir kişi tarafından 
Komiser Şinâsi Bey’e anlatılır:  

“Virane ve mezarlık kovuklarında kıvrılıp yatar. Meczup, salyalı, sümüklü, mundar herifin 
birisi imiş. Öyle öteye beriye tehditnâme yazabilecek iktidarı şöyle dursun, söylenen lâkırdıyı anlamaz 
ve söylediği anlaşılmazmış. Fakat velâyeti o semt kadınları beyninde pek maruf imiş. Nefesi, kulunca, 
sıtmaya, havaleye, saraya, hafakana birebirmiş. Söylemeyen çocukların ağızlarına salyasından bir 
parmak sürerlermiş. Doğuramayan gebe kadınları çiğnetirlermiş. Yattığı kovuğun yakınındaki 
ağaçların dalları, hâcet bağları düğümlerinden gözükmezmiş. İhtisası kadın hastalıklarında imiş. 
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Romanda bilhassa kadınların Abdal Velî’ye olan rağbeti üzerinde durulur. Derbeder bir hâlde 
yaşayan Abdal Veli namlı bu şahsı “veli” mertebesine yükselten mahalleli kadınlar kendine dahi 
bakmakta aciz olan bu kişiden medet umar haldedirler. Abdal Velî ile ilgili bu bilgilerde karşımıza 
eğitimsiz ve bâtıl inançları doğrultusunda gerçeği anlama yetisinden yoksun kadınlar çıkmaktadır. 
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konuşamayan çocuklarının ağzına Abdal Velî’nin salyasından sürdürmeleri de sorumsuzluk ve 
cahilliklerinin bir başka boyutunu sergiler. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Muhabbet Tılsımı (1921)romanında Adnan Şem’î Paşa 
Konağı’ndaki çarpık ilişkiler özelinde devrin genel ahlak anlayışının eleştirisini yapar. Bu konaktaki 
cariyelerden biri olmak üzere yetiştirilen Pervin burada konağın hizmetini görmek üzere yetiştirilen 
Ali Bekir’e âşık olur. Romanda Pervin, Ali Bekir’le aralarına şeytanın girmemesi için etrafını okur, 
üfler halde karşımıza çıkar. Bununla birlikte Pervin ve Ali Bekir’in kaçtığı gece konakta yaşanan bir 
dizi hadisenin müsebbibi olarak da “şeytan” sorumlu tutulur: 
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Hanım’ı ölüm uykusuna yatırdığına, Pervin’i kapatıldığı yerden çıkarıp onun yerine Ragıp Adnan’ı 
hapsettiğine, Gülizar’ı da pencereden kaçırdığına inanılır. Hoca Hanım bütün bunların insan isi 
olmadığını, şeytan isi olduğunu söyler ve ‘Emlina, mislina, mernus, tebernus, kefe tataynus. Dışarı, 
dışarı, dışarı...’ diye dualar mırıldanır, karanlıklara üfler, herkese destursuz yere basmamalarını 
söyler.” (Koşar, 2005: 56) 

Gürpınar, Nimetşinas(1902)romanında da ise halk hekimliği altındaki yanlış uygulamalardan 
birini örneklendirir. Doğum esnasında zorlanan Talât Hanım’ın rahat doğum yapabilmesi için Fatma 
Hanım, hamile kadına eşinin elinden su içirilirse gebenin rahat doğum yapacağı inanışının 
aktarıcısıdır: 

“Böyle doğuramayan gebelere beyinin avucundan su içirirler. Nihat Bey gelsin. Avucuna su 
koyalım; Talât Hanım içsin. Görürüsünüz çok geçmez kurtulur.” (Gürpınar, 1995: 111) 

 
4. Rasyonalite ve İrrasyonalite Karşısında Kadının Konumlandırılışı  
 
Efdal Sevinçli, “toplumumuzun bir zamanlar büyülere, tılsımlara kapılışını edebiyatımızda 

Gürpınar ölçüsünde konu olarak seçen bir başka yazarımız yoktur.” (Sevinçli 1990:175) tespitinde 
bulunur. Sevinçli’nin de isabetle belirttiği üzere yazar tarafından sıklıkla ele alınan bu konun öznesi 
ise kadınlardır. Kadınların toplum içindeki sınırlanmışlığı ve eğitim bakımından geri bırakılmışlığı 
“rasyonel” idrakin uzağında bir imaja sahip olmalarına neden olur. Öyle ki romanlarda rasyonel tutum 
içinde gördüğümüz bazı kadınlar hemcinslerine göre talihli olan eğitimli kimselerdir. Yine de her 
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eğitimli kadın aynı tutumu sergilemez ve çoğu kez eğitim alamamış hemcinsleri gibi bâtıl inançların 
esiri olup türlü istismarla maruz kalırlar. Atarerkil toplum örgütlenmelerinde kadının ve erkeğin zekâ 
ile ilgili konumlandırılış biçimi romanlarda da kendini aynı şekilde gösterir: 

“Ataerkil ideoloji, daha ilk şekillenmeye başladığı andan itibaren, erkeği rasyonellik (akıl/ 
zihin), uygarlık ve kültür ile buna karşılık kadını irrasyonellik, doğa ve duygusallık ile özdeşleştir(ir.) 
(Berktay, 2002:276)  

Romanlarda irrasyonel zekâ ile ilişkilendirilen kadınları içine düştüğü güç durumlardan ise 
çoğu kez rasyonel aklın temsilcisi erkekler kurtarır. 

Dirilen İskelet (1923) romanında Hüseyin Rahmi Gürpınar bâtıl inançlardan örneklere yer 
verse de bu roman diğer romanlarından farklı bir çizgidedir. Zira burada yazarın önceki romanlarında 
ortaya koymak istediği maddi temelli, rasyonel tavır sarsılır. Romanda doğaüstü birtakım hadiseler 
vuku bulsa da bunlar yazarın diğer romanlarında olduğu gibi mantıklı ve rasyonel bir temele 
oturtulmaz. Öyle ki romanın adındaki gibi bir iskelet romanın sonunda vücuda gelerek yasak aşk 
yaşayanları gazaba uğratır. Romanın iki kadın karakterini de yazar bâtıl inanç reddiyesi ve savunusu 
üzerine inşa eder. Şöyle ki Tayfur Bey’in âşık olduğu Bânu Hanım, Robert Kolej’de eğitim görmüş, 
devrine göre serbest fikirli, ileri görüşlü bir genç kızdır. Rasyonalist bir hayat görüşüne sahip olan bu 
genç kız, mezarlıklarda arkadaşlarıyla birlikte iskeletlerle oynayacak kadar da cesur biridir. Öte 
yandan Tayfur Bey’in Bânu Hanım’la evlenmeden önce, evlenme vaadiyle kandırdığı Nâsıra adlı genç 
kız ise fal bakan, büyü yapan, gelecekten haber veren tuhaf kabul edilebilecek bir mizaca sahiptir. 
Tayfur Bey’in evinde hizmetçilik yapan bu genç kız Tayfur Bey’in Bânu Hanım’a âşık olduğunu 
öğrendikten sonra bu ikilinin ilişkisi hakkında fal bakar. Romanda da aynen gerçekleşecek olan 
birtakım gelişmelerden bu fal sırasında bahseden Nâsıra aracılığıyla yazar geçmiş ve gelecek hakkında 
bazı bilgiler aktardığı iddiasını taşıyan fal bakma eylemini olumlar. Bâtıl inançların anlamsızlığını 
Tayfur Bey, Doktor Ferhad ve Bânu Hanım aracılığıyla vurgulayan yazar Nâsıra ile de bu konuda 
tezada düşer. (Toker, 1990: 138) 

Nâsıra bu minvalde remil atıp, burçlar üzerinden yorum yapar ve hatta ebced hesabı ile el-yüz 
çizgilerini okuyup el falına bakarak Tayfur Bey ve Bânu Hanım’ın ilişkisinin seyrini ortaya koyar: 
 “Nâsıra:  
- Dün gece bir şahâb-ı-sâkıb Arz ile Zühre arasında düşerken çizdiği nuranî iziyle senin adını yazdı. 
Sen cadı tabiatlı iki genç kızın arasındasın. Bu ikiden biri benim, ikincisi de bu tenisçi matmazeldir. 
Remil attım... İsminde (elif) (be) var. Benim burcum (kavis) onunki (akrep)tir... Çok naz ve istiğnadan, 
bin türlü müşkilâttan sonra bu kız sana varacak, fakat az vakitte üzerine hıyanet edecek. O zaman 
bana gel. Burçlarımız çarpışsın da gör ... 
Tayfur:  
- Nâsıra merak etme seni bu konaktan, yanımızdan hiç ayırmayacağım. İzdivaç istemiyorsun o hususta 
da icbar etmiyeceğim. Burada yıldızıma bakıp beni nikbetlerden, kazalardan, büyülerden, 
felâketlerden kurtararak yaşayacaksın.  
Nâsıra:  
-Merak etme Tayfur, isminin ilk harfi (t) ikincisi (y)dir. (T-9) (y-10)dur. Adetlerin sıraca bu 
tevafuklarına dikkat ettin mi?  
Tayfur: 
 - Etmedim. Kızım hiç aklıma gelmedi...  
Nâsıra:  
- Fakat bu güzel nisbeti son harfler bozuyor... (f-80), (v-6), (r-200)’dür. İsminin ilk dört harfini cem 
edersek (105)’e bâliğ olur. Son harf iki yüz (200), (105)’i iki defa hâvi değildir... Bundan ne çıkar 
biliyor musunuz?  
Tayfur:  
- Bilmiyorum. Ben bilmek istemem. Senin bilmen kâfidir... 
Nâsıra:  
-Yalnız şuna dikkat et ki adları beş harfli olan erkekler ekseriya zevceleriyle hüsn-ü imtizaç edemezler. 
Tek harf infirattır. Bu mahzuru def için ismi tek harfli olan erkekler, yine adı tek harfli kadınlarla 
evlenmelidirler ki adetler çiftleşsin... Arada imtizaç hâsıl olsun. Meselâ (Ahmet) ile (Zehra) pek güzel 
geçinirler. Çünkü ikisi de çift harflidir. Fakat (Ali) ile(Melek), (Cavit) ile (Düriye) imtizaç 
edemezler…” (Gürpınar, 1946: 187-188) 
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Nâsıra’nın bâtıl inançlarından bir diğeri de romanda ‘Kromansi’ diye Nâsıra tarafından 
zikredilen el falıdır: 

“Tayfur ben senin elinin çizgilerini, alnının hatlarını önümde bir açık kitap gibi daima 
okurdum. Çok nikbetlere uğrayacaksın. Fakat hepsini atlatacaksın. Tez mizaç, zaafına mağlûpsun. 
Çabuk kapılır, çabuk soğursun. Çok defa akıl ve mantıktan kaçarsın. Lâkin metin görünmeye 
uğraşırsın. Çok defa felâketlerini ayağınla gider ararsın. Kendi zekânın üzerine akıl beğenmezsin. O 
mebhaste müdekkik bir âlimin önünde bir dimağın açılıp yine kapanması mümkün olsa âlim, o kafa 
sahibinin talihini söyleyebilir. Çünkü dimağ bize hayatta bir pusula vazifesini görmek için Cenab-ı 
Halik’in verdiği bir âlettir. Sahibini iyi, fena yola sevk eden kafalar vardır. Bazı tedaviler, temrinler 
ile fenaları iyi, iyileri fena yapmak mümkündür... Onun için hayatta muhitin, bazı hâdiselerin ahlâk 
üzerine ve dolayısıyla talih üzerine tesirleri büyük olur... Yine onun için mektebin, terbiyenin, tahsilin 
milletler üzerinde oynadıkları roller mühimdir. Senin kafan daima emniyet subabı olmayan bir makine 
gibi alabildiğine bir şiddetle işledi. Sana nasihat verenlerden kaçtın. Daima hava ve hevesine uyarak 
yaşadın. Senin gayrışuurî bu taşkınlıklarına kurban olanlardan biri de benim... Sen sevr burcunda 
doğdun. Korkma o seni himaye eder. Aleyhine kurulan dolapların hemen daima üstünden geleceksin... 
Üzerinde akik yüzük, akik teşbih taşı. Bu mübarek kırmızı taş sevrin tılsımıdır. Seni kazadan, belâdan 
saklar...” (Gürpınar, 1946: 186) 

Dirilen İskelet ile bâtıl inanç konusuna farklı bir cepheden bakmaya başlayan Hüseyin Rahmi 
Gürpınar bunu Ölüler Yaşıyor mu?(1932)romanında sürdürür. Öldükten sonra ruhların maddi âlemde 
varlığını sürdürüp sürdürmediği konusu üzerine inşa edilen metinde yazar lehte ve aleyhte görüşlere 
yer vereceğini söyler: “Romanda bu iki tarafın tartışmalarını okurların huzuruna çıkaracağım, tezimiz 
budur...” (Gürpınar, 1973:10-11) 

Bununla birlikte metinde bâtıl inançlarıyla hareket eden pek çok kadınla karşılaşırız.  
Veliyyüdin Paşa konağında mürebbiyelik yapan Madam Luiz Şermin ilgi duyduğu spiritüalizmi, 
eğitiminden sorumlu olduğu çocuklara da aşılamıştır. Hayalet gördüğünü iddia eden bu kadın, 
Veliyyüdin Paşa konağındaki ruh çağırma seanslarının da baş aktörüdür.  

Madam Luiz Şermin tarafından yanlış eğitilen çocuklardan Leman, kendini okuduğu 
spiritüalist çizgideki kitapların büyüsüne fazla kaptırır. Öyle ki genç kız bir gün kendi ölüsünü 
yatağında uzanır vaziyette gördüğünü söyler ve o günden sonra bu olayın etkisinden kurtulamaz. Yan 
komşuları olan Abdullâtif Efendi ailesinin üyelerinden Keramet’e âşık olan ve onunla evlenen Leman 
yine de öleceğine dair bu saplantıyı üzerinden atamaz, nihayetinde evliliği zarar görür ve yarı meczup 
bir hâlde baba evine dönmek zorunda kalır. 

Veliyyüdin Paşa konağında bâtıl inançlara göre hareket eden kadınlar arasında, evlerine 
dadanan “fantomları” (hayaletleri) uzaklaştırmak isteyen Mahinur Hanım ile Çeşmifettan’ı da görürüz. 
Öldüğü bilinen Şeyh Battal’ın kılığına bürünen oğlu Abdüsselâm Efendi, Veliyyüdin Paşa konağına 
dadanır. Bu oyunu çözmekten âciz olan Mahinur Hanım, erkek kardeşi ile Dilâver’in gerçekçi 
yaklaşımlarına aldırış etmez. Sağduyu içinde çizilen erkeklere de aldırış etmeyen Mahinur Hanım ile 
Çeşmifettan soluğu Abdüsselam Efendi’nin evinde alırlar. Bu sırada evi ararken karşılaştıkları bir 
kocakarı da onların bu mistik merakını celbedecek türden bir konuşma yapar: 
 “Koca karı: ‘Şimdiki zaman eski zamana benzemez. Abdüsselâm da nefes ediyor, amma pek 
gizli... Havaleli çocuklara, saraya, sıracaya, selâmünkavlene okur amma neyliyeyim. Abdüsselâm için 
büyücülüğe de başlamış diyorlar...”(Gürpınar, 1973: 42) 

Romanda birbirine âşık olan Orhan ile Şehâmet’in ilişkisini sakıncalı bulan anneleri Mahinur 
Hanım ile Rasiha Hanım çareyi Şeyh Abdüsselâm’a başvurmakta bulurlar. Şeyh’in yönlendirmeleriyle 
iki anne çocuklarının çamaşırlarına akrep tozundan yapıldığı söylenen küçük muskalar dikerler.  

Şeyh Abdüsselâm Efendi ile görüşmeye Dilâver ve annesi Çeşmifettan da gelmiştir. Dilâver, 
romanda materyalist duruşu ve rasyonalist fikirleriyle pek çok gizemli olayı çözen kişi olarak yazar 
tarafından esere özenle yerleştirilmiştir. Annesi ve Mahinur Hanım ile gittiği şeyhe çıkışan Dilâver, 
Abdüllâtif Efendi’nin ailesine ait sırları öğrenmek için de bu evin “çirkin” hizmetçisi Münire ile gönül 
ilişkisi kurar. Genç hizmetçi âşığı sandığı Dilâver’i kendine daha fazla bağlamak maksadıyla muska 
yapar. Dilâver’e perili olduğunu söylediği köşkte takması yolunda öğütlerde bulunur ve bu muskayı 
onun boynuna takar. Daha sonra Orhan’ın ısrarıyla açılan muskadan çeşitli şekiller ve saçma sözler 
çıkar: 
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 “Bu resim meşalelerin alevlerinde nasıl kavruluyorsa Dilâver de Münire’ye öyle yansın, 
yansın, yansın, yansın… Ezanlar okunurken, ölüler gömülürken, gebeler doğururken, hastalar can 
verirken mağrip yıldızının kuyruğundan saçılan ateşler Dilaver’in gönlüne kor döksün...” (Gürpınar, 
1973: 176-177) 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ölüler Yaşıyor mu? romanın “Başa Gelen Karışık Kadınlar” başlığı 
altındaki bölümünde romanın akışını keserek kendi çocukluk dönemindeki gözlemlerini aktarır. Bu 
bahiste anlattığı kadınların adlarının aklında kalmadığını belirten yazar, bunlara “başa gelen kadınlar” 
diye hitap eder. 45-50 yaşlarındaki bu kadınlar çağrıldıkları evlerde başköşeye oturtulup oturduğu 
yerden halıları sıvazlayarak bir şeyler mırıldanır hâldedirler. Yazar, bu mırıltılar arasında kadının ses 
tonunun birdenbire değiştiğini ve içine başka biri girmiş gibi davrandığını söyler. Bu içe giren kişilere 
çeşitli adlar verildiğini ve bu kadının etrafına oturan diğer kadınların ad taktıkları ve var olduğuna 
inandıkları ruha bazı merak ettikleri konularda sorular yönelttiklerini belirtir. Ruhun bunlardan bir 
kısmını cevaplandırırken bir kısmını da cevaplandıramadığını söyleyen yazar esasında zor sorularla 
karşılaşınca işin içinden sıyrılmak istenen bir tutumun ortaya çıktığını belirtir. Burada başa gelen 
kadın rolündeki kişinin, içine giren ruh ile bir başka ruhun çatıştığı yalanına başvurduğunu ve bu 
konuda konuşmaması gerektiği yolunda uyarıldığını söyleyerek işin içinden sıyrıldığını söyler.  

Çocukluğuna ait bu gözlemlerinde Hüseyin Rahmi, etraflıca tarif ettiği “başa gelen kadınlar” 
merkezinde yapılan ayinler ile romanın aktüel zamanında moda haline gelen ispritizma ayinlerindeki 
benzerliklere dikkat çeker. Ayrıca yazar bu ritüellerin farklı boyutlarının ele alınması gerekliliğini de 
savunur: “Her şeyde olduğu gibi bu meseleye de karıştırılan şarlatanlıklar yok edildikten sonra, 
konunun salt psikolojiyle ilgili kısmiyle uğraşan bilginler de vardır...” (Gürpınar, 1973: 51-52) Burada 
yazar dokuz, on yaşındayken bulunduğu bu seanslar ile Ölüler Yaşıyor mu? romanını kaleme alındığı 
dönmelerdeki ispritizma ayinlerinin “şarlatanlıklardan” arındırılıp psikolojik açıdan incelenmesinin 
daha ilginç sonuçlar ortaya koyacağı inancı içindedir. 
 

Sonuç 
 
Maddi bir temelle yaslanmayan, gerçekliği kanıtlanamayan birtakım inanç ve uygulamaların 

karşılığı olarak görülen bâtıl itikatlar konusuna Hüseyin Rahmi Gürpınar pek çok romanında yer 
vermiştir. Gürpınar, idealize ettiği fikirlerinin tam karşısında bulduğu bâtıl inanç pratiğinin toplumsal 
zemindeki yaygınlığının nedenini eğitim sorununa bağlar. Zira yazarın bu uygulamaların eksenine 
oturttuğu ana kadro kadınlardan oluşmaktadır. Romanların yazıldığı yıllarda (1888-1934) siyasi, 
sosyal pek çok dönüşüm ve iyileşme yaşanmış olsa da kadınların eğitimi bahsi hâlâ sorunludur. 
Romanlarda okuma yazma dahi bilmeyen kalabalık kadın kadrosunun aslı ve gerçekliği ispat 
edilemeyen birtakım uygulamalardan medet umar halde çizilmesi, tesadüf değil bir sonuçtur. Bununla 
birlikte hemcinslerine göre şanslı sayılabilecek konumda olup eğitim alan kadınlar da ne yazık ki bâtıl 
inançlara sırtlarını dönmüş değillerdir. Çoğu kez evlilik ve gönül ilişkilerindeki problemleri çözmek 
üzere bir çare olarak kadınları fal baktırırken, büyü veya muska yaptırırken görürüz. Sosyal ve iktisadî 
anlamda sınırlanmış olmanın sonuçları cahil, pasif ve bâtıl inançların pençesinde kıvranan kadın 
profilleri ortaya çıkarır. Romanlarda çok az da olsa mantık dairesi içinde kalmaya çalışan kadınlar 
görülse de bunların da bir süre sonra irrasyonel bir tutum içine girdikleri söylenebilir. Ekseriyetle de 
romanlarda bâtıl inançların ve doğaüstü güçlerden kaynaklı sorunların neden olduğu düşünülen 
gizemlerin çözümü bir erkek tarafından sağlanır. 

Sonuç olarak olayların merkezindeki eğitimsiz, pasif ve bâtıl inançlarının kurbanı kadınlar 
kendi sorunlarını çözemez haldedirler. İrrasyonel zekâyla ilişkilendirilen kadınların yerine, olayları 
onlara göre –daha dışında olmasına rağmen- rasyonel zekânın temsilcisi olarak görülen bir erkek ya da 
erkekler çözer. Romanlarda bâtıl inançlar sömürünün aracı olarak kullanılırken özne olarak kadınları, 
sorunun temelinde ise cehaleti karşımızda buluruz. En nihayetinde nitelikli eğitim alamayan kadınlar 
sorunlu evliliklerini veya sağlık durumlarını düzeltmede bâtıl inançları bir çare olarak görürler. Yine 
içinde barındırdığı bilinmezlikler nedeniyle bâtıl inanç uygulamaları bir baskı aracı olarak kadınlar 
üzerinde etkilidir. 
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Öz 

Kült;içerisinde inanma, tapınma ve kutsal varlıklara saygı içerir. Animizm ise her şeyde bir ruh bulunduğu 
inancına dayanır. Animizme göre sadece insanda değil, her şeyde bir ruh vardır. İye inancı da temelinde 
animizmi barındırır. İye inancında tabiattaki unsurlara kutsallık verme düşüncesi yatar ve bu sebeple doğadaki 
her bir unsura (ağaç, sağ, su, orman, dağ…) bir kutsallık yüklenmiştir. Su kültü de bu inanca bağlı olarak 
gelişmiştir. İnsanoğlu yaşamın devamını sağlayan, canlılara hayat veren suya daima önem vermiştir. Suyun 
olmadığı bir hayatın mümkün olamayacağını anlayan insanoğlu onu kutsal görmüş ve ona olağanüstü özellikler 
vermiştir. Eski Türklerde tabiatta gizli güçlerin olduğuna inanılmıştır ve bu inanca bağlı olarak suyun da bir iyesi 
ve sahibi olduğu düşünülmüştür. Sovyet dönemi Kırgız Edebiyatı bilim dünyasında sıklıkla çalışılan bir konu 
olmuştur ancak Sovyet Dönemi sonrası Kırgız Edebiyatı (bağımsızlık sonrası dönem) üzerinde pek 
durulmamıştır. Bu bildiride bağımsızlık sonrasında (1991’den sonra) Kırgızistan’da en çok okunan ve bilinen 
bazı kadın yazarların kaleme aldıkları eserlerine yansıyan su kültü üzerinde durulacaktır. Eserlere yansıyan su 
kültünden önce Türk kültürü içerisinde su, su kültü, suyla ilgili ritüeller ve uygulamalara yer verildikten sonra 
eserlerdeki örneklerden hareketle Kırgız kültüründeki su kültü hakkında bilgi verilecek ve Kırgız kültürü 
içerisinde su kültünün sahip olduğu anlamlara değinilecektir. 
  Anahtar Kelimeler: Su, kült, Kırgız, kültür, bağımsızlık sonrası, Kırgız edebiyatı, kadın yazarlar. 
                                  

Abstract 
A cult includes respect with belief and worshiping to sacred entities. Animism is the belief that every single 
thing has a spirit. In animism, not only humans, but every being has a spirit. Belief in iye (owner) is also founded 
on animism. This belief includes the thought of giving a spirit to the components of nature, which attributes 
sacredness to trees, water, forests and mountains. The cult of water also developed in connection with this belief. 
Humans have always considered water important because it maintains life, and keeps living things alive. They 
comprehended that life without water is not possible, which made them accept water as sacred and attribute 
supernatural qualities to it. The ancient Turks believed that nature had secret powers, and this belief led them to 
think that water had an iye (owner) as well. Kyrgyz literature under Soviet rule is a common subject of study in 
the science world. However, post-Soviet Kyrgyz literature (post-independence in 1991) has not been an area of 
focus. This presentation will mainly examine the cult of the water’s reflection in the post-independence works of 
some of the most commonly read and well known female Kyrgyz authors. First, the presentation will provide 
information about water, the water cult, and practices and rituals related to water in Turkic culture. Then, some 
information will be given about the water cult in Kyrgyz culture based on the examples in the works, and the 
meanings held by the water cult in Kyrgyz culture will be described. 

Keywords: Water, cult, Kyrgyz, culture,  post independence, Kyrgyz literature, female Kyrgyz authors. 

Giriş 

İnsan, var olan çevreden kendince düzenli bir dünya kurmaya çalışır ve bu sebeple dünyada 
meydana gelen her olay onu derinden etkiler ve dikkatini çeker (Korkmaz, 1998: 91). Su da insanın 
düzen kurmaya çalıştığı dünyada, dikkat çeken bir öge olmuştur. Bunun sonucunda da hangi kültür ve 
medeniyette olursa olsun su çevresinde bir kült oluştuğu görülmüştür.  Kült; insanların inanç ve 
bağlılıkla yüce saydıkları varlıklara, kutsal saydıkları hayvanlara, bitkilere, güneş, ay, yıldız, su, ateş, 
taş gibi unsurlara karşı çeşitli davranışlarda bulunması durumudur (Çobanoğlu, 1993: 288). Su 
çevresinde şekillenen bu inanışta suyun hayat ve canlılığın devamı için önemli oluşunun etkisi 
büyüktür.  Su ile tabiat ve insan, kısacası tüm canlılar varlıklarını sürdürürler. Bu sebeple olsa gerek 
pek çok farklı inançta ve farklı kültürde suya çeşitli anlamlar verilmişhatta kutsallık atfedilmiştir. 
Budist inanışta, Hristiyanlık’ta, Hindularda suya farklı anlamlar yüklenmiş ve hepsinde de suyun 
temizleyici ve arındırıcı özelliği üzerinde durulmuştur (Akman, 2002: 2-3). Her dinde yaradılışın 
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comprehended that life without water is not possible, which made them accept water as sacred and attribute 
supernatural qualities to it. The ancient Turks believed that nature had secret powers, and this belief led them to 
think that water had an iye (owner) as well. Kyrgyz literature under Soviet rule is a common subject of study in 
the science world. However, post-Soviet Kyrgyz literature (post-independence in 1991) has not been an area of 
focus. This presentation will mainly examine the cult of the water’s reflection in the post-independence works of 
some of the most commonly read and well known female Kyrgyz authors. First, the presentation will provide 
information about water, the water cult, and practices and rituals related to water in Turkic culture. Then, some 
information will be given about the water cult in Kyrgyz culture based on the examples in the works, and the 
meanings held by the water cult in Kyrgyz culture will be described. 
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Giriş 

İnsan, var olan çevreden kendince düzenli bir dünya kurmaya çalışır ve bu sebeple dünyada 
meydana gelen her olay onu derinden etkiler ve dikkatini çeker (Korkmaz, 1998: 91). Su da insanın 
düzen kurmaya çalıştığı dünyada, dikkat çeken bir öge olmuştur. Bunun sonucunda da hangi kültür ve 
medeniyette olursa olsun su çevresinde bir kült oluştuğu görülmüştür.  Kült; insanların inanç ve 
bağlılıkla yüce saydıkları varlıklara, kutsal saydıkları hayvanlara, bitkilere, güneş, ay, yıldız, su, ateş, 
taş gibi unsurlara karşı çeşitli davranışlarda bulunması durumudur (Çobanoğlu, 1993: 288). Su 
çevresinde şekillenen bu inanışta suyun hayat ve canlılığın devamı için önemli oluşunun etkisi 
büyüktür.  Su ile tabiat ve insan, kısacası tüm canlılar varlıklarını sürdürürler. Bu sebeple olsa gerek 
pek çok farklı inançta ve farklı kültürde suya çeşitli anlamlar verilmişhatta kutsallık atfedilmiştir. 
Budist inanışta, Hristiyanlık’ta, Hindularda suya farklı anlamlar yüklenmiş ve hepsinde de suyun 
temizleyici ve arındırıcı özelliği üzerinde durulmuştur (Akman, 2002: 2-3). Her dinde yaradılışın 

temelindeki aslî unsur olarak su görülmüş ve evrensel bir sembol olarak hayat, sonsuzluk, yenilenme, 
iyileşme, temizlenme, doğurganlık ve kutsallık özellikleriyle ilişkilendirilmiştir (Gürkan,  2009:  440). 

Hem Türk mitolojisinde hem de pek çok millete ait mitolojik anlatılarda su ile karşılaşılır. Hint 
mitolojisinde, Mısır, Aztek, İnka, Ural-Altay, Güney Asya ve Kuzey Amerika’nın yerli kültürlerine ait 
yaratılış destanlarında da su bulunmaktadır (Gürkan, 2009: 440). Bu destanlardaki ortak nokta her şeyden 
önce suyun var olmasıdır. Farklı kültürlere ait bu anlatılarda bir karışıklık ortamı ve bu karışıklığın 
ortasında da su vardır. Türk mitolojisine bakıldığında da sıklıkla su ile karşılaşılır. Suyun her şeyden önce 
var olduğu anlatılardan anlaşılır. Altay Yaratılış Destanı’nda dünyanın uçsuz bucaksız sudan ibaret olduğu 
söylenmekte ve bu sonsuz suyun üzerinde sürekli uçan Tanrı’nın bile konabileceği bir kara parçası 
olmadığı belirtilmektedir (Akman, 2002: 4). Çeşitli Türk masallarında ve destanlarında da su perisi vardır. 
Dede Korkut destanlarında Korkut Ata suyun üzerinde ölümü beklemektedir. Yine Dede Korkut 
destanında Salur Kazan su ile konuşmaktadır. Köroğlu destanında da Köroğlu’nun atının soyu sudan çıkan 
bir ata dayanmaktadır. 

İslamiyet’te de su önemlidir ve farklı anlamlara sahiptir. Su anlamına gelen Arapça ma  “ءَما” 
kelimesi Kuran- Kerim’de altmış üç ayette geçmektedir ve suyun şekilleri olan yağmur, nehir, pınar, deniz 
gibi şekillerinden de sıklıkla bahsedilmektedir (Günay, 2009: 432-437). Kuran- ı Kerim’de sudan abdest 
almak için temizlik aracı, hayatın kaynağı ve yaratılışın başlangıcı olduğu şeklinde bahsedilir (Günay, 
2009: 432).Kuran-ı Kerim’de geçen Enbiya, Nur ve Furkan surelerinde Allah’ın insanı ve bütün canlıları 
sudan yarattığı söylenmektedir. Enbiya suresinde “İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, 
onları birbirinden kopardığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de 
inanmazlar mı?”(Karaman vd. , 2004: 312), Nur suresinde “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan 
kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür… Allah dilediğini 
yaratır; şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.”(Karaman vd. , 2004: 346), Furkan suresinde “ Sudan (meniden) 
bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O’dur. 
Rabbinin her şeye gücü yeter.” denmektedir (Karaman vd. , 2004: 355). 

İslamiyet’e göre su insanlığın ortak malıdır ve bu sebeple azizdir. Müslümanlıktaki suya bakış hem 
bu dünyayla hem de ahiretle ilgilidir. Çünkü Müslümanlıkta Kevser suyunun1 ve Selsebîlin2 müminlere bir 
mükâfat şeklinde sunulacağına inanılır (Pala, 2009: 442). 

İnsanlar tarafından suya atfedilen kutsallıktan dolayı çeşitli kültürler çevresinde su ile ilgili farklı 
inanışlar ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Türkler İslamiyet öncesinde de İslamiyet sonrasında da suya ayrı 
bir önem ve değer vermişlerdir.  Türk kültürü içerisinde de su ve su çevresinde gelişmiş çeşitli inanışları ve 
ritüelleri görmek mümkündür. Bahaeddin Ögel’e göre su, Türk geleneklerinin köklerini tutan en büyük 
temeldir (Ögel, 1999: 315). Su, tarih boyunca kurulmuş pek çok Türk devleti tarafından da kutsal 
sayılmıştır. Hunlar zamanında suyun kutsal olarak görüldüğüne dair bilgiler bulunmaktadır. Hunların sulara 
ve ağaçlara kurban sundukları söylenir(Çobanoğlu, 1993: 289).Ayrıca Hunların elbiselerini üzerlerinde 
parça parça oluncaya kadar giydikleri ve yıkamadıkları da çeşitli kaynaklarda geçmekte ve bu durum kimi 
araştırmacılarca su kültü ile ilişkilendirilmektedir. (Çobanoğlu, 1993: 290).Şu bir gerçektir ki tarih boyunca 
Türkler sadece suya değil kendilerine hayat veren dağlara, topraklara da saygı ile bakmışlardır (Ögel, 1999: 
322).Eski Türklerde suya Tanrı tarafından gönderilmiş anlamına gelen “ıduk” kelimesi söylenmiştir (Ögel, 
1999: 327). Suya verilen kutsallığın bir sonucu olarak da Türk gelenekleri içerisinde suya dualar edildiği, 
suyu kirletmemeye özen gösterildiği ve hatta yılın belli dönemlerinde ona kurbanlar sunulduğu, su üzerine 
yeminler edildiği ve kıyısında sabahlanarak ondan çocuk istendiği de görülmüştür.  

Suyun Türk kültürü içerisinde ayrı bir önem ve anlam kazanmasını iki sebeple ele almak mümkündür. 
Türkler suya: 

1. Yaşayışları sebebiyle 

2. İnanışları sebebiyle      

önem vermişlerdir. 

                                                           
1Cennette bir havuzun adı. 
2Cennette bulunan pınar, su kaynağı. 
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1. Yaşayışları Sebebiyle:  Hayvancılığa dayalı yaşam şeklinde tabiatın her zaman yeşil kalabilmesi 
ve tabiattan da hayvanların yararlanabilmesi için insan her zaman suya muhtaç olmuştur. Yani su 
insanın yaşamının devamı için birincil ihtiyacıdır. 

2.   İnanışları Sebebiyle: Eski Türk inanç sistemi içerisinde pek unsuru barındırmaktadır. Bu inanç 
sistemi içerisinde: 

a. Gök Tanrı 

b. Yer-Su 

c. Atalar Kültü 

d. Evrenin Yaratılışı 

e. Dünyanın Sonu 

f. İbadetler    

yer almaktadır (Güngör, 2007:1).     

Su ile ilgili inanışların Türk kültürü içerisinde şekillenmesinde Eski Türk inanç sisteminde yer alan Yer- Su 
inanışının etkisi bulunmaktadır. Bahaeddin Ögel’e göre su çevresinde şekillenen inanışın temelleri 
Türklerde çok eskiden beri var olan Yer-Su inanışına ve anlayışına dayanmaktadır (Ögel, 1999: 326). 
Göktürk Yazıtlarında geçen “Türk milletim suyundan ayrılmazsan, Türk milleti kendin iyilik 
göreceksin.”(Ergin, 2001: 63-64) ifadesi de bu inanışı yansıtmaktadır. Yer-Su inanışına göre yer ve su 
ruhları vardır. Bu inanışta dağların, suların ağaçların, ormanların, taşların hepsinin bir ruhu bulunmaktadır 
(İnan, 2000: 50). Yer-Su inancının temelini oluşturan her şeyde bir ruh olduğu inanışı Türk kültürü 
içerisinde su kültünün oluşmasına bir zemin hazırlamıştır. Kült, beraberinde bir ritüeli gerektiren bir inanış 
ve tapınış olarak tanımlanabilir (Akman, 2002:1). Su kültü de Türk kültürü ve tarihi içerisinde hem yaşam 
şekli hem de inanış unsurları doğrultusunda şekillenmiş ve Türk dünyasında varlığını uygulanış açısından 
değişiklik gösterse bile anlam ve özü itibariyle sürdürmeye devam ettirmiştir. Bugün coğrafya olarak 
birbirinden uzakta olan Türk dünyasında su ile ilgili benzer inanışlara ve uygulamalara rastlamak oldukça 
şaşırtıcıdır. 

Suyun Türk kültüründe kutsal olarak sayılmasında Yer-Su inancının yanı sıra şamanizmin etkisini de 
saymak doğru olacaktır. Şamanizm içerisinde yer alan animizm yani her şeyde bir ruh olduğu inancı, suyun 
da bir koruyucu ruhu olduğu(iyesi)  inanışını beraberinde getirmiştir. Türk kültürü içerisinde yer alan su 
kültü hem Eski Türklerdeki Yer-Su inancının hem de Şamanizmin bir birleşimi olarak açıklanabilir. 

Kırgız Kültüründe Su Kültü 

Kırgızlar çok eski zamanlardan beri suya ayrı bir önem vermişlerdir. Kırgızlardaki inanışa göre suda 
kerametve onu koruyan bir sahip vardır. Bu sebeple Kırgız halkı suya karşı dikkatli ve saygılı davranmıştır. 
Kırgız atasözleri içerisinde geçen “Suu sıylagan zor bolor, suu kordogon kor bolor.”,( Suya saygı 
gösterenyükselir, suyu hor gören hor görülür.) “Suu- ömür bulagı”( Su hayat kaynağı), “Appak bolson 
kuuday bol, taza bolson suuday bol”( Bembeyaz olacaksan kuğu gibi ol, temiz olacaksan su gibi ol) 
şeklindeki atasözleri ile yaşlıların gençler için söyledikleri “Agın suuday ömürün uzun bolsun”( Akan su 
gibi ömrün uzun olsun) alkışı da Kırgız kültürü içerisinde suya verilen önemi gösterir niteliktedir. Ayrıca 
Kırgız halk hekimlerinin dualarının sonuna ekledikleri “ Suunun eesi Sulayman3”( Suyun iyesi 
Süleyman),“Suu başında Sulayman”( Su başında Süeyman),“Suunun eesi Sulayman, menden emes 
Kudaydan”( Suyun iyesi Süleyman, benden değil Allah’tan) (Alışbaev, 2015: 10) şeklindeki ifadeleri de 
Kırgız kültürü içerisinde suya verilen önemi gösteren diğer örneklerdendir. Kırgız halk kültürü içerisinde su 
kültüyle ilgili olarak ab-ı hayat inanışıyla da karşılaşılır. Kırgız halkı arasında ab- ı hayat suyu ile ilgili pek 
çok anlatı bulunmaktadır. Bu anlatılardan biri de Manas Destanında geçmektedir. Destana göre Semetey ak 
şumkarını4 bir ördek avlaması için gönderir. Ak şumkar da bir ördek avlar ancak bu ördek ölümsüzlük 
suyundan içmiştir. Avlanan bu ördeğin etinden Bakay, Semetey, Kanıkey, Ayçürök her birlikte yer. Halk 
arasında bu sebeple onların ölümsüzlük kazandıkları ve uzun süre yaşadıkları, daha sonra hepsinin sırra 

                                                           
3 Kırgız kültürüne göre suyun koruyucusu. 
4 Doğan. 
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3 Kırgız kültürüne göre suyun koruyucusu. 
4 Doğan. 

karıştığı da söylenmektedir. Hatta büyük Manasçıların Manas söylemeye başlamalarının da bu sırra karışan 
kişileri rüyalarında görmeleriyle başladığına inanılmaktadır (Alışbaev, 2015: 11).  Yine Manas Destanında 
Manas’ın babası Cakıp Han, Manas dünyaya gelmeden önce bir erkek çocuk sahibi olamamasının suçunu 
eşinde arar ve destanda Cakıp Han karısının şifalı sularda gecelemediğinden şikâyet etmektedir (Yıldız, 
1995: 235).  
Kırgız Kültüründe Suyla İlgili Ritüeller ve Uygulamalar 
Kırgız halk kültüründe pek çok uygulamada, inanç ve ritüelde suyu görmek mümkündür. Bunları 
sıralayacak olursak:  

1. Su Çevirme - Su Saçma: Kırgızlarda su alıp götürsün diye dilek dileyip hasta ya da korkmuş kişinin 
başının etrafında su çevrilen ve su saçılan bir gelenek bulunmaktadır. Böylece Kırgızlar, çevrilen ve saçılan 
su ile hastalıkların ve belaların yok olacağına inanırlar. 

2.Suya Rüya Anlatma:Kırgızlar kötü bir rüya gördüklerinde rüyalarını hiç kimseye anlatmayıp sadece 
suya anlatırlar (Alışbaev, 2015: 10). Bunu yaparken de “Akkan su menen ketsin.”( Akan su ile gitsin) 
derler. 

3. Kırk Çıkarma Ritüeli:Kırgızlarda doğumla ilgili ritüellerden biri olan kırk çıkarma âdetinde su 
kullanılır. Bu suya dualar eşliğinde kırk kaşık su eklenir ve bebek bu suyla yıkanır (Muzeyeva vd. , 2008: 
116). Bu ritüel sırasında bebeğe şu dua okunur: 

“Кырк атаӊдын жөрөлгөсү  Kırk atanın âdeti 

Ата-енеӊдин өбөлгөсү.   Baba ve annenin hediyesi. 

Кырк уруу кыргыз ичкен суу,   Kırk Kırgız boyunun içtiği su, 

Кырк атабыз кечкен суу.  Kırk atamızın geçtiği su.  

Кырк ашууну ашкан суу.  Kırk geçidi aşan su. 

Кырк томолонуп келген суу.  Kırk (kez) toplanıp akan su. 

Кыр таштарды кырккан суу,   Dağ taşlarını kesip alan su, 

Кызыр атам таткан суу.   Hızır Atamın içtiği su.  

Суудай таза бол,    Su gizi taze ol, 

Нурдай сулуу бол.    Işık gibi güzel ol. 

Оомийин!”     Amin!(Akmataliyev vd. , 2003: 302). 

4.Kurşun Dökme: Kırgızlarda nazar değmemesi için kurşun dökme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem 
sırasında kurşun eritilir ve suya bırakılır. Suyun içinde şekillenen kurşun da çocuğun üzerine iliştirilir 
(Akmataliyev, 2010: 26).Suyun temizleyici özelliği ile nazarın yok olacağına inanılır. 

5. Dualı Suyu İçme: Kırgız kültürü içerisinde mollalar tarafından suya dualar okunduğu ve dua okunan bu 
suyun içildikten sonra insana ferahlık ve sağlık vereceğine inanılır. Bu dualı su ile çocuğu olmayanın 
çocuğu olacağına, içinde bulunulan zorluk, sıkıntı ve beladan kurtulacağına inanılır. 

6. Şifalı Sular: Kırgızlar suyun hastalık giderici özelliği olduğuna da inanırlar. Günümüzde Ceti- Ögüz, 
Calalabad, Ak-suu, Kara-Şoro, Cırgalan, Boz-Uçuk, Bar-Bulak, Isık-köl gibi yerlerin bu özelliğe sahip 
olduğuna inanılır (Alışbaev, 2015: 10). 

7. Sudan Geçerken Dua Okuma: Göçebe yaşam şeklinde atsız şekilde göç eden yaya olan kişiyi sudan 
geçirmek önemli bir görevdir. Göçebe hayatta insanın karşısına nehirler, ırmaklar çıkabilir. Bu sulardan sağ 
salim geçmek için Kırgız kültürü içerisinde şekillenmiş; su geçerken söylenen dualar ortaya çıkmıştır. Bu 
dualarda akan sulardan sağ salim bir şekilde Allah’ın izni ile geçmek dilenmektedir. Sudan geçerken edilen 
bir dua şu şekildedir: 

Агынды катуу дайрадан,  Akımı güçlü nehirden, 

Жараткан өзү колдосун.  Yaradanın kendisi korusun. 

Сууичинде жетелеп,   Su içine ulaştığında, 
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Илияс  пирим жолдошум.  İlyas pirim yoldaşım. 

Шашылбай солгункечиргин,  Acele etmeden sakince geçirsin, 

Шайтаннаадан жоголсун.  Şeytan ahmak kaybolsun. 

Жаапирлерим, шар суудан,  Yağmur pirlerim çağlayan sudan, 

Чымын  жанды колдогун   Bu küçük canı korusun. 

(Akmataliev vd. , 2003: 375). 

Bir diğer duada ise: 

Агымды катуу дайрадан,  Akımı güçlü nehirden, 

Алла Таала колдосун.  Allah Taala korusun. 

Суукечкенде жетелеп,   Su geçmeye ulaştığında, 

Сулайманболсун жолдошун.  Süleyman olsun yoldaşın. 

Шаштыраалбай кыйналып,  Acele etmeden hareket edip, 

Шайтан шашып оӊбосун.  Şeytan acele edip işe karışmasın. 

Сулаймандан  кагажып,  Süleyman’dan ürküp, 

Чөлгө  качып жоголсун.  Çöle kaçıp kaybolsun. 

Оомийин!    Amin! 

(Akmataliev vd. , 2003: 375). 

8. Ele Su Koyma Âdeti: Kırgızlarda eve gelen konuğun ya da evdeki büyüklerin eline su koyma âdeti 
bulunmaktadır. Bu görev evdeki en küçük bireye düşmektedir. Kırgızlar bu gelenek ile çocuğun küçük 
yaşından itibaren ailesi, halkı için bir işyapma, hizmet etme terbiyesini geliştirmeyi amaç 
edinmiştir(Akmataliev, 2003: 245). Evin en küçük bireyi böylece büyüklerinden iyi dilekler ve dualar almış 
olur.  Konuklar ya da evin büyükleri su koyan çocuğa  “Çok yaşa, Bahtlı ol, büyük kişi ol, Allah korusun, 
Hiçbir şeyden eksik olma, Büyük adam ol…” gibi iyi dileklerde bulunur (Akmataliev vd. , 2003: 375). 

Ele su koyan gence söylenen bir dua şu şekildedir: 

Жорткондо жолуӊболсун,   Koştuğunda yolun olsun, 

Калтаӊа дилде толсун.   Torban altın dolsun. 

Бирэмес жылда толсун,   Bir kere değil her yıl dolsun. 

Өмүр жашыӊ узак болсун.   Ömrün uzun olsun. 

Катарданозгон эрен бол,   Tehlikeden uzak eren ol, 

Көп түбүндөй тереӊ бол.   Çok köklü derin ol. 

Сынай калса, кулак сал,   Sınandığında, dinle, 

Мактай калса, кереӊ бол.   Övüldüğünde sağır ol. 

Ооомийин! (Akmataliev vd. , 2003: 248). Amin! 

Ele suya koyan genç kıza söylenen bir başka dua da şöyledir: 

Колума суу куйган кызым,    Elime su koyan kızım, 

жүзүӊ  суудай тунук болсун.   Yüzün su gibi duru olsun. 

Нээтиӊсуудай таза болсун.   Niyetin su gibi temiz olsun. 

Өмүрүӊсуудай узун болсун.   Ömrün su gibi uzun olsun. 
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Колума суу куйган кызым,    Elime su koyan kızım, 
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Олоӊдой кара чачыӊа,    Olong5 gibi uzun siyah saçına 

Оролсун дөөлөт башыӊа.   Devlet konsun başına. 

Чылбырдай кара чачыӊа,   Dizgin gibi kara saçına, 

Чырмалсындөөлөт башына,   Devlet konsun başına, 

Максатыӊажетип,    Amacına ulaşıp, 

Бактылуу бол, айланайын.   Mutlu ol, kurban olduğum. 
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9. ZemzemSuyu6: Zemzem suyuyla ilgili inanışı da Kırgızlardaki su kültü çevresinde ele almak 
mümkündür. Zemzem suyu,  anlam olarak bol ve akıcı olma, Cebrail’in konuşma sesi, akarken çıkardığı 
ses, şimşek sesi, nerden geldiği belli olmayan ses anlamlarındaki zemzem kelimesi ile arasında bir ilişki 
kurularak verilmiştir. Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, uzun arayışlardan sonra İsmail’i bıraktığı yerde suyun 
kaynağından fışkırarak aktığını görünce “Yavaş yavaş ak, dur!” demesi veya etrafa yayılmaması için 
çevresini kumla çevirmesinden dolayı bu adı aldığı da ileri sürülmüştür (Küçükaşçı, 2013: 242).Kırgızlarda 
Mekke’ye gidenler zemzemin her türlü rahatsızlığa iyi geldiğine inanarak bu sudan içerler (Karataev ve 
Eraliyev, 2005: 119).  

Bağımsızlık Sonrası Kırgız Kadın Yazarların Eserlerinde Su Kültü 

Kırgız kültürü içerisinde su kültü etrafında şekillenen bazı uygulama ve inançların geçmişten 
günümüze kadar uzandığını bağımsızlık sonrası eser veren Kırgız kadın yazarların eserlerinden de anlamak 
mümkündür.Bağımsızlık sonrasında Kırgızistan’da eser veren ve tanınan kadın yazarlardan Zülfira 
Asılbekova’ya ait Çatıraş Tagdırlar(Çatırdayan Alınyazıları)ve Adaşkan Bakıt(Değişen Baht); Roza 
Kenceşova’ya ait Keçir Meni, Adaşkam, Emi Sen Dep Casaysınçı? (Affet Beni,Şimdi Sen Deyip Yaşıyor 
musun?) ;Sagın Akmatbekova’ya ait Küügümdögü Küü(Alacakaranlığımdaki Melodi); Kunduz 
Aytkuluyeva’ya ait Öçpögön Ümüt(Bitmeyen Ümit); Cıpara İsabayeva’ya ait Adaşkandar 1(Yoldan 
Çıkanlar 1) ve Adaşkandar2(Yoldan Çıkanlar 2)ile Tagdır Cana Sıykır(Kader ve Haykırış)adındaki eserler 
Kırgız kültüründeki su kültü açısından değerlendirilmiştir.Bağımsızlık sonrasında kaleme alınmış söz 
konusu eserlerde:  

1. Bela, felaket gitsin diye başın etrafında su çevirme uygulaması bağımsızlık sonrası 
eserlerde de görülür. Suyun arındırıcılık ve temizleyicilik özelliği bu uygulamada kendini gösterir. 
Tüm örneklerde su ile kötülüklerin, hastalıkların giderileceğine inanılır. Örneğin: Hastaneden çıkan 
hasta eve girmeden önce hastanın başının etrafında su dolu bir kap çevrilir, bunu yaparken de 
dilekler dilenir. Özellikle bu uygulamayı annelerin, kadınların, ninelerin; çocukları ve torunları için 
yaptıkları görülür: 

“Үйгө киргизбей башынан суу айлантып, “баладагы балакеттин баары кетсин, мээнетинер 
жансын, айланып кагылып кетейин, силердин астынарда биз кетели” деп чон апаларыбыз ырым 
кылып, Дастанга ак жол каалоо менен үйгө киргизишти.”(ÇT: 40)  

Eve girmeden başının üstünde su çevirip “Çocuktaki tüm belâların hepsi gitsin” acısı bitsin; kurban olayım, 
sizlerden önce biz gidelim.” diyerek ninelerimiz efsun yapıp Destan’a iyilikler dileyip eve girdiler. 

                                                           
5Eğer kaşına takılan toka. 
6Rivayete göre Hz. İbrâhim’in kendilerine bıraktığı az miktardakisu ve erzağın tükenmesi üzerine  ıssız Mekke 
vadisinde oğlu İsmâil’in susuzluktan ölmesinden endişe eden Hâcer, Safâ ile Merve tepeleri arasında su aramaya 
başlamış, gidiş gelişlerinin sayısı yediye ulaştığında Merve tepesinde iken oğlunu bıraktığı yerden bir ses işiterek 
Cebrâil tarafından kazılan topraktan su kaynadığını fark etmiştir. Çıkan su ile İsmâil’in oynadığını görmüş ve suyun 
önünü keserek bir gölcük oluşturmaya çalışmıştır. Kur’an’da “ekin bitmeyen bir vadi” olarak nitelenen çorak Mekke 
vadisinde kendilerine su ihsan ettiği için Allah’a şükreden Hâcer, avucu ile suyu kabına doldururken aynı zamanda 
etrafını çevirmeye uğraşmıştır. (Küçükaşçı, 2013: 242). 
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“Короого машине киргенде көзүнө жаш алган апасы колуна суу коюлган чыны алып чыгып, 
баланын башынан тегеретип, жалынып-жалбарып үйүнө киргизди.” (ÖÜ: 25)  

Avluya araba girince ağlamaya başlayan annesi su kabını eline alıp çıktı, çocuğun kafasının etrafında 
çevirip, dualar ede ede evine girdi. 

“Мен ошол күнү, еӊ биринчи жолу өзүмдү бала сезип, эӊ биринчи жолу өзүмдү бактылуу 
сезгемин!Адегенде башымдан суу тегеретип чачып, колума бир чөйчөк айран, бир сындырым нан 
берип…” (TCS: 33)  

Ben o gün kendimi ilk kez çocuk hissettim, ilk kez kendimi şanslı hissettim! Hemen başımın etrafında su 
dolaştırarak saçıp, elime bir küçük bir çanak ayran, bir parça da ekmek verip… 

“Бар балакет, саат-кырсык ушуну менен чыгып кетсин!”-деп арча түтөтүп үйдү аластап, 
айткандай эле түш оой кыздарды босогодон тосуп алды да: 

-Бардык азап-тозогуӊар ушуну менен кетсин, айланайындар!Кудайым бар экен!.. Кудай буюрса, 
энеӊер да жакшы!Кечээ барып келдим, өгүнү өөдүк-сөөдүк сүйлөп, киши тааныбай атты эле, эми 
эс-акылына кадимкисиндей келип, сакайып калыптыр!Жан-алы калбай силерди сурап атпайбы!.. -
деп кыздардын башынан суу тегеретип чачып, барпаландап атты.” (A1: 156) 

“Bela, felâket varsa şimdi çıkıp gitsin!” -diye kayın ağacı tütsüleyip, evi alazlayıp, söylediği gibi öğleden 
sonra kızları kapıda karşıladı da:  

-Bütün acılar bununla birlikte gitsin, kurban olduklarım! Allahım var! Allah izin ederse, anneler de iyi! 
Akşam gidip geldim, geçen gün anlamsız anlamsız konuşarak, kimseyi tanımaz hâldeydi, şimdi de aklı 
eskisi gibi gelmiş, iyileşmiş! Hâli kalmamış hâlde sizi sordu! Diye kızların başında su gezdirip, saçıp 
kekeledi. 

“Енеден кийин төркүн жок, эрден кийин урмат жок” дейт, андан болсо, бечараны үйгө чыгарып 
келип, башынан суу тегеретип, көйнөк-жоолук кийгизип, ырымдап койсокпу?” (A2: 108)  

Anne ölünce annenin hiçbir akrabası kalmaz, eş ölünce de eşten başka sana kimse değer vermez.” derler, 
ondan sonra zavallıyı eve çıkarıp gelip, başında su dolaştırıp, gömlek, başörtüsü giydirip bunun gibi 
âdetleri yerine mi getirsek? 

Bu uygulamada su dolu kap, kişinin başının etrafında çevrilirken iyi dilekler dilenmekte, kötülüklerin ve 
hastalıkların tekrar kişiye gelmemesi istenmektedir. Daha sonra bazı örneklerde de suyun dualar ve dilekler 
sonrasında saçı şeklinde etrafa saçıldığı görülür. Örneklerde başın etrafında su çevirme uygulamasının 
kadınlar tarafından yerine getiriliyor olması da dikkat çekicidir. Kadın, toplumda ailesinden özellikle 
çocuklarından sorumlu kişi olarak kabul edilir, o zaman bu uygulama ile kadın toplumsal rolünü yerine 
getirerek çocuklarını, torunlarını, ailesini kötülüklerden, hastalıklardan ve sıkıntılardan koruyan kişi 
olduğunu bir kez daha göstermiş olur. 

1. Kırgız kültüründe suyun, akan nehirlerin, su kenarlarının, göllerin kerametli yerler olduğu 
düşünülür; onlara dua edilince veya onlara sığınınca, onlarla yüz yıkanınca her şeyin iyi olacağına 
ya da insanın sudan şifa bulacağına inanılır. Kırgız halk kültüründeki su kenarlarının kerametli 
yerler olduğu inanışına, bağımsızlık sonrası söz konusu eserlerde de rastlanmıştır. 

Çocuklarını genç yaşta kaybeden bir anne çocuklarını kaybetmenin verdiği üzüntüyle konuşurken 
konuşmasında Isık Göl için kerametli göl demektedir. Bu da Kırgız kadınının suya atfettiği kutsallığı gözler 
önüne sermektedir: 

“-Касымда эмнеге адаттан башкача өзөлөнүп ыйладым экен. Оо, өмүрү кыска шордуу балдарым! 
Айланайын кетейин Эрланым ай! Эколог деген кесиптин ээси болом дечү элеӊ го. Окууну бүткөндө 
керемет ыйык көлүмдү өз-жаттар киринүүчү жайга айлантпай, аны кантип багышты, 
сакташты үйрөнүп, Кыргызстанымды баккандай багам дечү элеӊ го. Кантейин каралдым, ошол 
асыл тилегиӊе жетпей калдыӊ. Таалайсызым. Кантем, кантем эми. 

Сөөгүӊ чирип жер менен жер болдуӊбу, Касымым?! Же сен да кайгыдан эзилип бүттүн бекен. 
Балдарыӊ убактылуу келгин куштай келип, кайра ич күйдүрүп кете берди. Колдогонуӊ кана. 
Гүлмираӊды айыктыра албай кыйналуудамын Касым. Балдарыбыз чоӊоюп, эл керегине жасап, 
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-Бардык азап-тозогуӊар ушуну менен кетсин, айланайындар!Кудайым бар экен!.. Кудай буюрса, 
энеӊер да жакшы!Кечээ барып келдим, өгүнү өөдүк-сөөдүк сүйлөп, киши тааныбай атты эле, эми 
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Akşam gidip geldim, geçen gün anlamsız anlamsız konuşarak, kimseyi tanımaz hâldeydi, şimdi de aklı 
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Anne ölünce annenin hiçbir akrabası kalmaz, eş ölünce de eşten başka sana kimse değer vermez.” derler, 
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Bu uygulamada su dolu kap, kişinin başının etrafında çevrilirken iyi dilekler dilenmekte, kötülüklerin ve 
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getirerek çocuklarını, torunlarını, ailesini kötülüklerden, hastalıklardan ve sıkıntılardan koruyan kişi 
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1. Kırgız kültüründe suyun, akan nehirlerin, su kenarlarının, göllerin kerametli yerler olduğu 
düşünülür; onlara dua edilince veya onlara sığınınca, onlarla yüz yıkanınca her şeyin iyi olacağına 
ya da insanın sudan şifa bulacağına inanılır. Kırgız halk kültüründeki su kenarlarının kerametli 
yerler olduğu inanışına, bağımsızlık sonrası söz konusu eserlerde de rastlanmıştır. 

Çocuklarını genç yaşta kaybeden bir anne çocuklarını kaybetmenin verdiği üzüntüyle konuşurken 
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göçmen kuşlar gibi gelip, tekrar içleri yakıp gidiverdiler. Koruyucun nerede? Gülmira’nı 
iyileştiremediğinden azaptayım Kasım. Çocuklarımız büyüyüp, hayatın gerektirdiklerini yapıp, Kasım ile 
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ваннага да түшүрдүк. Жигитин канаты болгон Камбар-Ата тукумунун касиети тиэр деп, 
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ооруп турганынан пайдаланып, акча табуу жолуна түшкөн пенделерди да жолуктурдук.”(TT: 21) 
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olan Kambar-Ata neslinin şifası değer diye, Susamır’a gidip yaylada bir ay kısrağın sütünü verdik. 
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yedirdik ama fayda yok. Çocuğumuzun derdine şifa olur mu ki diye, çare arayıp gittiğimiz vakit çocuğun 
hastalığından faydalanıp, para bulma yoluna düşen adamlara da rastladık. 

Suyun bir ruha sahip olduğu örneği de bağımsızlık sonrası eserlerde geçmektedir. Eserde geçen örneğe 
göre su, köknar ormanı ile konuşmaktadır: 

Суу, чымчык, карагай менен сүйлөшө берет. Жетимдин тиреги, бир Кудай! (KM: 96)  

Su, kuş, köknar ormanı ile konuşur. Yetimin tek dayanağı, bir Allah! 

Eserlerde akan suların gizemli yerler olduğu ve akan sularda meydana gelen garip olayların köyde 
yaşayanlarca anlaşılmaya çalışıldığı görülmektedir: 

“Бир жолу чачын өрүп отуруп, апасы айтып берген ушул жомок тырбыйган арык, кичине кыздын 
эсинен такыр кетпей, ес тарткан кезде деле түшүнө кире берчү…Баарынан да таӊ калганы, 
сайдын суусунун тээ жогору жактан татынакай агып келатып эле, булардын айылына аз 
калганда жер жутуп кеткендей жоголуп кеткени!Ес тарткандан тартып эле Алмаш ушул 
“табышмактын” жообун издей берүүчү. Суу бойлоп, улам кайра жогору барып, суунун агымы 
менен улам кайра ылдыйга жөнөчү. Кокус жаза тайып байкабай калбайын деп, суунун шарынан 
көзүн албай тирмийе тиктеп, тикилдеген боюнча келет эле. Бир убакта эле.. жок!Еми эле өзү 
менен келаткан суу дайынсыз жок болуп кетчү!” (TCS: 9, 10) 
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Bir keresinde annesinin saçını örerken anlattığı bir hikâye küçük kızın aklından hiç gitmez, büyüyünce de 
rüyâsına da girerdi… Hepsinden daha da şaşırtıcı olanı suyun ta yukarısından küçücük akmasıydı, bunların 
köyüne gelinceye kadar da yer yutup gitmiş gibi suyun kaybolmasıydı! Yaşı büyüdükçe aklı erdikçe 
düşünüp Almaş bu bilmecenin cevabını bulamaya çalışırdı. Su boyunca tekrar yukarı gidip, suyun akımıyla 
birlikte gittikçe daha fazla tekrar aşağıya yönelirdi. Birdenbire yanlışlıkla gözden kaçırmayayım diye suyun 
akışından gözünü alamayarak bakıyor, gözünü dikip baktığı süre boyunca da geliyordu. Bir bakınca da 
yoktu! Şimdi kendisiyle birlikte gelen su şimdiyse ortadan sebepsiz kaybolmuş. 

2. Çok eski bir inanış olan hatta Manas Destanı’nda da geçen su kaynaklarına sığınıp çocuk 
sahibi olma inanışı bağımsızlık sonrası kaleme alınmış söz konusu eserlerde de görülür: 

“…атаӊ түш көрүптүр. Түшүндө бир аксакал карыя кирип:  

-Кайын журтуӊда ыйык булак бар. Ошого барып сыйынып, елдин батасын алсаӊар гана 
балаӊар токтойт, -деген экен.” (TCS: 17)  

… baban bir rüyâ görmüş. Rüyâsına yaşlı bir ihtiyar girip:  

-Eşinin yurdunda kutsal bir kaynak var. Oraya gidip, sığınıp, halkın dualarını alırsanız çocuklarınız ölmez 
demiş. 

4. Mollalarca suya dua edildiği suya üflendiği görülür: 

“…куран окуп коeлу деп келдик. Сууга деле окуп кете беребиз.” (AB: 49)  

…Kur’an okuyalım diye geldik. Suya da okuyup gidelim. 
5. Zemzem suyunun şifa verici özelliği olduğunu gösteren inanca eserlerde rastlanılmıştır: 

“Манас атанын күмбөзүнө, мазар дегендин баарына сыйындык. Кудайдан “келечегин түзөп, 
меэнетибизди кайтара көр” деп жалынабыз. “Өз дилинде кудайга чалынса жакшы болоор” деген 
үмүт менен атасы Дастанды мечитке алпарып, намаз окута баштады. Меккеге ажылыкка 
баргандар зам-зам суусун Дастанга арнап, атайлап ала келишкенин айтып беришти.”(ТТ: 22) 

6. Eserlerde su ile fala bakıldığı da görülür. Söz konusu eserlerde suya okunan dua 
sonucunda suda çeşitli dalgalanmalar meydana gelmekte ve fala bakan kişi suya bakarak olanı 
biteni anlatmaktadır. Bir eserde su ile bakılan fal sonucunda yapılan bir hırsızlık ortaya çıkarılmış 
ve suçlu bulunmuştur. Bu örnek Kırgız kültüründe suya yüklenen anlamın ve özelliğin bir sonucu 
olarak düşünülebilir. Çünkü su arındırıcıdır o halde kötülüğü( hırsızlığı) de arındırarak fal ile ortaya 
çıkaracaktır: 

“Ыраматылык кайненемдин чоӊ атасы олуя чалыш киши болгон экен. Айтканы- 
айткандай, дегени-дегендей келчү тура. Бир жолу биздин айылдагы бир мага окшогон бечара 
кемпирдин жалгыз баласынын жакшылыгына деп байлап аткан коюн ууру алып кетип, төлгө 
салдырганы биздин таятабызга келиптир. Шордуу кемпир ботодой гана боздосо жанына киши 
туралбайт дейт.  

Ошондо таятабыз кемпирине кесеге малт-калт суу алдырып, кеминде ошону эт 
бышымдан ашыгыраак окуган дешет. Дубанын күчүнөн кара суу боркулдап кайнап, ал “суфф! “ 
деп улам дем бүрккөн сайын үйдүн туурдугу кошо делпилдеп учуп туруптур. Касиeтиӊден 
айланайын, жарыктык! 

“Бир айыл бүт чогулуп, үйдүн ичи-сырты жык-жыйма эл. Бир убакта анан дубасын окуп 
болуп, баягы чыныдагы сууну карап, теспесин тегеретип отуруп эле: “Алообайды чакыргыла! “-
деген экен.”(A1: 70)  

Rahmetli kaynanamın büyükbabası evliya gibi bir kişiymiş. Söylediği gibi, dediği de dediği gibi 
çıkarmış. Bir keresinde bizim köydeki benim gibi çaresiz bir ihtiyarın tek oğlunun iyiliği için bırakılan 
koyun çalınmış, ne olduğunu öğrenmek için (fal için) bizim babamıza gelmişler. Zavallı ihtiyar deve gibi 
böğürdüğünden yanında kimse duramamış.  

O zaman bizim büyükbabamız ihtiyara kâseye su aldırmış, çiğ hamurun içindeki etin pişiminden 
biraz fazlaca bir süre kadar okumuş derler. Duanın gücüyle su fokurdamaya, kaynamaya başlamış. O, üff! 
diye suya üflediği her seferde evin keçeleri de birlikte dalganmış, uçmuş. Kerametine kurban olayım, 
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салдырганы биздин таятабызга келиптир. Шордуу кемпир ботодой гана боздосо жанына киши 
туралбайт дейт.  

Ошондо таятабыз кемпирине кесеге малт-калт суу алдырып, кеминде ошону эт 
бышымдан ашыгыраак окуган дешет. Дубанын күчүнөн кара суу боркулдап кайнап, ал “суфф! “ 
деп улам дем бүрккөн сайын үйдүн туурдугу кошо делпилдеп учуп туруптур. Касиeтиӊден 
айланайын, жарыктык! 

“Бир айыл бүт чогулуп, үйдүн ичи-сырты жык-жыйма эл. Бир убакта анан дубасын окуп 
болуп, баягы чыныдагы сууну карап, теспесин тегеретип отуруп эле: “Алообайды чакыргыла! “-
деген экен.”(A1: 70)  

Rahmetli kaynanamın büyükbabası evliya gibi bir kişiymiş. Söylediği gibi, dediği de dediği gibi 
çıkarmış. Bir keresinde bizim köydeki benim gibi çaresiz bir ihtiyarın tek oğlunun iyiliği için bırakılan 
koyun çalınmış, ne olduğunu öğrenmek için (fal için) bizim babamıza gelmişler. Zavallı ihtiyar deve gibi 
böğürdüğünden yanında kimse duramamış.  

O zaman bizim büyükbabamız ihtiyara kâseye su aldırmış, çiğ hamurun içindeki etin pişiminden 
biraz fazlaca bir süre kadar okumuş derler. Duanın gücüyle su fokurdamaya, kaynamaya başlamış. O, üff! 
diye suya üflediği her seferde evin keçeleri de birlikte dalganmış, uçmuş. Kerametine kurban olayım, 

Tanrı! Bütün köy toplanmış, evin içi dışı insan kaynamış. Bir ara duasını okuyup, bardaktaki suya bakmış, 
tespihini çekerek oturmuş ve: Aloobay’ı çağırın! -demiş.  

“Ошентип көзү ачык сууга, шекерге дем салып берди. Ага жүрөк сырын, арман черин 
айтып берип жеӊилдеп алды. Үйлөрүнө аялды жети күн алып келип, үйгө дем салдырып, ал 
айткандай дубадан тазалаттырышты.”(AB: 30, 31) 

Böylece falcı suya şekere nefes verip, üfledi. Ona yürek sırrını içindeki isteklerini söyleyip onu 
hafifletip sıkıntısını aldı. Evlerine kadını yedi gün boyunca alıp gelip eve nefesini verdirtti, onun söylediği 
gibi evini bedduadan temizletti.  

Sonuç 

Sonuç olarak su kültü ve bu kültün etrafında oluşan inanışlar Kırgız kadın yazarlar tarafından kaleme 
alınmış bağımsızlık sonrasına ait eserlerde de yerini almıştır. Eserlerde suya olan saygı ve ona atfedilen 
kutsallık işlevsel olarak kullanılmıştır. Bu eserlerde su kültü çevresinde oluşan inanışların ve yapılan 
uygulamaların devam ettirildiği görülmüştür. Eserlerden hareketle su kültü ile ilgili aşağıdaki özellikler 
tespit edilmiştir:  

1. Su, bela, hastalık ve kötülükleri giderici bir özelliğe sahiptir. 

2. Akan nehirlerin, pınarların yanında sabahlandığında çocuk sahibi olunacağına inanılır. 

3. Suyun bir ruhu vardır, köknar ormanı ile konuşur. 

4. Su ile fala bakılarak geçmişte yapılan suçlar ortaya çıkarılabilir. 

5. Suyun şifa verici özelliği vardır. Özellikle Isık Göl kerametli bir yerdir. 

6. Zemzem suyu da şifa verici, hastalık gidericidir. 

Bağımsızlık sonrası eserlerde,  kökü çok eski zamanlara dayanan su kültü inancının kimi zaman eski 
dönemlerdeki şekli ile kimi zaman da İslamiyet’in etkisiyle İslamî unsurların eklenmesiyle ( suya Kur’an 
okuma vb.) Kırgız halkı tarafından uygulandığı görülmüştür. Bu uygulamalarda su kültü inancının bir 
devamı olarak suyun; arındırıcı, temizleyici, şifa verici, olağanüstü özelliklere sahip bir kültür unsuru 
olarak günümüzde de Kırgız kültüründe varlığını devam ettirdiği bu çalışma ile gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Abstract 
Case suffixes may undergo processes of acquisition and loss over the years for various reasons, as do 

other morphemes and lexical items.  The directive case, present in Old and Middle Turkic as –
rA/rU/ArU/GArU/KArU/KArI, with the exception of three Siberian Turkic languages, no longer exists in modern 
Turkic languages.  This article examines the factors contributing to the loss of the directive case.  First, its 
syntactic and semantic functions were not altogether dissimilar from those of the dative case; semantic/syntactic 
overlap or affinity has been identified as one of the main reasons that cases are lost.  Secondly, conditions were 
ideal for phonetic erosion to act on personal and demonstrative pronouns, as most pronominal forms of the 
dative and directive cases were identical except for the final sounds/syllables of the directive forms.  The initial 
limited productivity of the directive also likely played a role in its demise.  Apart from personal and 
demonstrative pronouns and occasionally proper nouns, it was generally affixed only to nouns indicating a 
location or time, and was thus conducive to fossilization, resulting in a number of adverbs of place and time in 
modern Turkic languages.   
          Keywords:  Directive case, phonetic erosion, functional overlap, productivity, lexicalization. 

 

Öz 
Durum ekleri diğer biçimbirim ve sözcükler gibi, çeşitli nedenlerle yıllar boyunca ya edinilir ya da 

kullanımdan düşerler.  Türk dillerine gelince, eski ve orta Türk dillerinde bulunan –
rA/rU/ArU/GArU/KArU/KArI şeklindeki yön gösterme durumu ise üç Sibiryalı Türk dili hariç artık bugünkü 
Türk dillerinde bulunmamaktadır.  Bu çalışmada hem bu yön gösterme durumu ekinin Eski ve Orta Türk 
dillerinde nasıl ve ne ölçüde kullanıldığı hem de günümüz Türkçesinde bunun karşılığı olan anlamın nasıl ifade 
edildiği irdelenecektir.   Bu durumun kaybolmasına katkıda bulunan ana faktörler üzerinde durulacaktır.  İlk 
olarak, yönelme durumundan anlamsal olarak tamamen farklı olarak işlev görmemektedir; 
anlamsal/sözdizimselbenzeşme veya yakınlık, durumların kaybolmasının ana nedenlerinden biri olarak tespit 
edilmiştir. İkinci faktör ise ses düşmesidir.  Çoğu şahıs ve işaret zamirinin yönelme ve yön gösterme şekilleri son 
sesve/veya heceleri haricinde aynıdır.  Son olarak, bu durum ekinin takıldığı isimlerin çok sınırlı sayıda 
olmasıpek işlek olmayan bir durum eki anlamına gel.  Kişisel zamirlerin ve nadiren özel isimler haricinde, bu 
durum ekinin içinde bulunduğu isimler genelde iç/dış, üst, ve kuzey/güney/doğu/batı gibi bir yön/yer veya 
zaman belirten isimlerdir ve dolayısıyla kalıplaşmasına yatkındı. Böylecebugünkü Türk dillerinde bulunan bazı 
yer ve zaman zarfları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeleri:  Yön gösterme durumu, ses düşmesi, üretkenlik, kalıplaşma. 

Introduction 

This paper will examine the reasons for the loss of the directive case, which indicatesaction or 
motion in the direction of the inflected noun, in Turkic languages.  Although Kulikov (2006: 40; 2009: 
455) classifies Turkic languages as “case-stable”, in fact all Turkic languages have actually lost the 
directive case (with the exception of three South Siberian languages; Schönig, 1998: 408).1  We will 
first review the primary mechanisms resulting in loss of case, and then examine under what conditions 
the directive case was used in historical Turkic languages to explain how and why these factors 
eventually led to the demise of the directive as a productive case. 

 

 

                                                           
1 All statements in this paper referring to the loss of the directive as a productive case in Turkic should be 
understood to concern its disappearance in all Turkic languages except for the South Siberian languages Khakas, 
Tuvan, and Tofa. 
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Loss of Case 

 The main factors causing loss of case or case syncretism are phonetic erosion, overlapping of 
syntactic/semantic functions, and analogical developments (Barðdal and Kulikov, 2009: 470; Kulikov, 
2006: 33).  The first of these mechanisms involves phonological reduction, such that the resulting case 
ending is identical or virtually identical to that of another case, thus eliminating any discernable 
difference.  As we will see below, in some reflexes of the directive case suffix, the first two sounds 
(consonant and vowel) strongly resemble or are identical to the dative case ending, so that erosion of 
the final sound(s) of the directive suffix produces an ending identical to the dative. The second 
situation occurs when the syntactic and semantic functions of two (or more) cases are synonymous 
enough as to render one of them basically unnecessary to perform the intended function.  The directive 
in Turkic could be considered a redundant case, as the dative was able to carry out essentially 
synonymous syntactic/semantic functions.  As Barðdal and Kulikov (2009: 476) noted, “It is a well-
known fact that languages have a tendency to abate synonymous grammatical forms over time”.2  
Regarding the third factor, analogical developments which lead to paradigmatic levelling, these 
processes are generally involved in the total collapse of the case system (Barðdal and Kulikov, 2009: 
475), and thus are not relevant for our discussion.  Typically the above-mentioned mechanisms work 
in tandem to produce conditions conducive to the merging or loss of cases (Barðdal and Kulikov, 
2009: 470; Kulikov, 2006: 33).   

 There is yet another factor that can influence the viability of a case, namely, its productivity.  
The very name of the directive case itself is suggestive of limited productivity; as will be seen below, 
it is only used to indicate action to/towards some goal, usually a place or time, but also occasionally a 
person or persons.  As Barðdal and Kulikov (2009: 476) observed, “productive case and argument 
structure constructions attract new verbs and verbs from non-productive constructions, thereby 
gradually causing non-productive constructions to fall into disuse”.  The result is that the least 
productive cases (productivity here refers to type frequency rather than token frequency3) are the first 
to disappear (ibid.).  However, we know from modern Turkish that many words containing the various 
forms of the directive suffix have not disappeared from the lexicon; rather, they have become 
fossilized (also know as “lexicalized”; Bauer, 2004: 45). In modern Turkish, these include içeri, 
dışarı, yukarı, üzeri/üzere, ileri, beri, geri, sonra, taşra, and bura-, şura-, ora-, nere-, etc.  According 
to Bauer (2004: 147), “words belonging to non-productive patterns must, by definition, be lexicalised.’   

 In the following sections the extent and uses of the directive case in historical Turkic 
languages will be examined as they relate to the aforementioned mechanisms involved in the merging 
or loss of cases.  First, data demonstrating the synonymity of the syntactic/semantic roles of the dative 
and directive cases will be analyzed, in order to demonstrate how their functions overlapped, a 
situation which essentially rendered the directive case redundant from a functional standpoint.  As we 
will see from one set of examples involving the expression of opposition, a role fulfilled by both the 
dative and directive cases in Old Uyghur, the more productive dative case later becomes the sole 
performer of this function, undergoing a change in its argument structure which patterned after the 
latterin its incorporation of the use of a postposition. Next, the reflexes of the directive and dative 
endings will be presented, and their conduciveness to the process of phonetic erosion of the former, 
especially given the semantic/syntactic affinities of the two cases, will be discussed.  Finally, we will 
examine some early examples of fossilized forms as evidenced by the semantic aspects of their usage.   

 

 

                                                           
2It is worth noting that in the hierarchy of cases, shown below, the dative precedes a case such as the directive 
(which here would be subsumed under the category “others”):   

nom    acc/erg    gen    datlocabl/inst    others    (Blake, 2004: 156) 
3 The type or lexical frequency of a morpheme in a given language involves the number of items that include the 
morpheme, whereas the token or text frequency refers to the number of times a given item is found in a 
particular text (Bauer, 2004: 47). 
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2It is worth noting that in the hierarchy of cases, shown below, the dative precedes a case such as the directive 
(which here would be subsumed under the category “others”):   

nom    acc/erg    gen    datlocabl/inst    others    (Blake, 2004: 156) 
3 The type or lexical frequency of a morpheme in a given language involves the number of items that include the 
morpheme, whereas the token or text frequency refers to the number of times a given item is found in a 
particular text (Bauer, 2004: 47). 

Overlapping of Syntactic/Semantic Function with the Dative Case 

The first of the aforementioned mechanisms to be discussed that may result in loss of case 
concerns functional overlapping, wherein two (or more) cases fulfill essentially synonymous 
syntactic/semantic functions.  In this section we will examine instances where the dative and directive 
cases perform identical or nearly identical functions.  In Orkhon Turkic, Tekin (2003: 123) classifies 
aŋar, which has a directive suffix in –r, as the dative form of the third person singular pronoun, based 
on its function as the indirect object (or argument goal) in the below two examples from the Orkhon 
inscriptions (inflected nouns are in bold):4 

aŋar körü biliŋ ‘Ona bakın ve öğrenin!’ ‘Look at it and learn’ 

aŋar adınç(ç)ıg bark yarat(t)urtum (= aŋar adınç(ç)ıg bark yaratı(d)ım) ‘Ona olağanüstü anıt-mezar 
yaptırdım’ ‘I had a spectacular shrine made for him’  

The above provide clear evidence of the directive form carrying out the function traditionally 
performed by the dative case, i.e., that of marking the indirect object or argument goal, which explains 
why they are categorized by Tekin as dative rather than directive forms.  Examples given below will 
provide further evidence of the functional overlap between the dative and directive cases. 

Old Uyghur Turkic provides two examples of verbs which can govern both the dative and 
directive cases, tapın- ‘to worship’ and kir- (‘to enter’), illustrating the synactic/semantic overlapping 
of the two cases, with no difference in meaning.  One of the verbs, tapın-, is clearly abstract, while the 
other, kir-, is a verb of motion that explicitly refers to actual physical movement, involving a change in 
location of the subject.  However, in the below examples there is no semantic distinction between the 
dative and the directive cases; both are used to represent the argument goal (indirect object) with the 
verb kir- and the object of worship in the case of tapın-. 

The dative case:  

arıġḳa kirip… ‘ormana girip…’ ‘having entered the forest…’ (Eraslan, 2012: 145)  

Iġlayu balıkka kirdi. ‘Ağlayarak şehre girdi.’ ‘(He) entered the city crying.’ (Eraslan, 2012: 145) 

yekke tapınt(ı)m(ı)z erser… ‘şeytana tapındık ise…’ ‘if we worshipped satan…’ (Eraslan, 2012: 143) 

The directive case: 

K(e)ntü toyıŋaru kirep… ‘Kendi şehrine girip…’ ‘Having entered his (own) city…’ (Eraslan, 2012: 
158) 

Ḳam(a)ġ bodun aŋar tapınur…  ‘Bütün halk ona tapar…’ ‘All the people worship him…’ (Eraslan, 
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One of the many functions of the dative in Old Uyghur Turkic was to express opposition 
(Eraslan, 2012: 144; see pages 141-145 for a thorough overview of the myriad uses of the dative case). 
The directive followed by the postposition utru also fulfills this semantic function. 

The dative case: 

Yomḳuḳa eşkek südi birzünler… ‘Çıban şişkinliğine karşı eşek sütü versinler…’ ‘Have them give 
donkey’s milk to counter the swelling’ (Eraslan, 2012: 144)   

The directive case: 

aŋar utru Kuanşi im pusar atın ursar… ‘onlara karşı Kuanşi im pusar adını tutsa…’ ‘if (he) takes for 
them the title of Kuanshi im pusar…’ (Eraslan, 2012: 157, 254)  

 Later, in Khwarezmian Turkic, the dative followed by the postposition karşu, a synonym of 
utru, was used instead of the directive followed by utru to express opposition, in an argument structure 
still in use today in modern Turkish, as noun+dative ending followed by the postposition karşı 
‘against’. 

                                                           
4 All English translations are those of the author of this paper except where noted. 
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düşmanka karşu barsunlar ‘let them go face (against) the enemy’ (Hacıeminoğlu, 1997: 62)   

This is thus a clear example of the dative case eventually subsuming what had previously also been a 
function of the directive case.  

In Karakhanid Turkic, we also find examples of two verbs, tap-/tapın- (‘to worship’) and bir-
/ber- (‘to give’) which can govern both the dative and the directive cases.  Nouns in both the dative 
and directive cases are the indirect objects in the sentences containing the verb bir-/ber-.  However, it 
should be noted that in the example with the dative case below, there is no actual physical movement, 
only speaking, as what is being given (the direct object) is an answer, while the example using the 
directive case implies a change in location, as an actual concrete object (in this case, poison) is being 
transferred from one person to another.  Hence, although bir-/ber- can govern both cases, this does not 
qualify as functional overlap to the same extent as with the verb tapın-, as there appears to be a 
semantic if not syntactic distinction between its uses with the dative and directive cases, at least in 
these examples.  

The dative case: 

Täŋrikä tapın- ‘Tanrı’ya ibadet etmek’ ‘to worship God’ (Mansuroğlu, 1988b: 152) 

yanut birdi odgurmış bege ‘Odgurmış answered (gave an answer to) the beg’ (Hacıeminoğlu, 2013: 
30)   

The directive case: 

Täŋrigärü tapġın ötä- ‘Tanrı’ya tapınma görevini yerine getirmek’; ‘to fulfill the duty of worshipping 
God’ (Hacıeminoğlu, 2013: 31; Mansuroğlu, 1988b: 154) 

beg angar ot berdi ‘the beg gave him poison’ (English translation by Clauson (1972: 35);  
Hacıeminoğlu, 2013: 38)   

The above examples clearly illustrate syntactic/semantic overlap between the functions of the 
dative and directive cases, one of the main factors leading to case syncretism or loss. Although the 
directive case can and does fulfill the function of marking the indirect object, its use to this end is 
entirely redundant, as the dative already performs the same function.  Thus we have evidence that one 
of the primary mechanisms involved in the loss or merging of cases, the existence of essentially 
synonymous syntactic/semantic functions, was already in evidence in the Old Uyghur period, over a 
thousand years ago. 

 

Phonological Erosion 

 One of the most salient features of the directive caseis surely the resemblance of the first part 
of (most) of its disyllabic reflexes to the dative case ending. This particular feature takes on special 
importance in the case of personal and demonstrative pronouns.  Because the oblique stems of most 
personal and demonstrative pronouns end in /n/,5 the affixation of the dative and directive endings 
result in the velar nasal ŋ. This essentially creates a situation in which the loss of the final sound or 
syllable of (most) directive forms due to phonological reduction results in forms identical to those of 
pronouns affixed with the dative ending.  While it is impossible to claim with any certainty that 
phonological reduction was responsible for the disappearance of the pronominal forms of the directive, 
as opposed to their simply falling into disuse as a result of the directive case eventually becoming 
unproductive, what is important to note is that conditions were more than favorable for phonetic 
erosion.   

 

 

                                                           
5The first person singular, second person singular, third person singular/distal demonstrative, and proximal demonstrative all 
have oblique stems ending in /n/. 
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5The first person singular, second person singular, third person singular/distal demonstrative, and proximal demonstrative all 
have oblique stems ending in /n/. 

Table 1.  Forms of the personal pronouns in the dative and directive cases 

 Orkhon 
Turkic6 

Old 
Uyghur7 

Karakhanid8 Khwarez-
mian9 

Kipchak10 Old Ana-
tolian11 

1st person singular 

Dative baŋa, maŋa maŋa maŋa maŋa maŋa baŋa 

Directive baŋaru - maŋar, maŋaru - - - 

2ndpersonsingular 

Dative saŋa saŋa saŋa saŋa, saŋar12 saŋa saŋa 

Directive - - saŋar saŋar - - 

3rd person singular / distal demonstrative 

Dative aŋar13 aŋa aŋa aŋa, aŋar10 aŋa aŋa14 

Directive aŋaru aŋar, aŋaru aŋar aŋar aŋar, agar aŋar15 

Proximal demonstrative 

Dative - muŋa muŋa muŋa, muŋar muŋa muŋa 

Directive - muŋar muŋar muŋar10 muŋar, munar - 

 

The phonetic features of the directive forms of the personal and demonstrative pronouns 
render them especially susceptible to phonological reduction.  First of all, elision of word-final vowels 
occurs frequently in rapid speech (Blevins, 2005: 518). This point is applicable to the directive forms 
ending in –ru, which, if they were to undergo the aforementioned elision, would then result in forms 
ending in –r.  With respect to pronouns in the directive case ending in –r, it is relevant to our 
discussion to note that word-final consonants are more susceptible to lenition (and thus reduction) 
compared with consonants in other positions (Bybee, 2015: 34).  The result of this second stage of 
phonological erosion would be forms identical to the dative forms of the pronouns, e.g. aŋa, etc.  
Based on the evidence, if phonological reduction did in fact take place, very possibly it occurred in 
two stages, such that the word-final vowel u was initially elided, resulting in a form ending in –r, 

                                                           
6Tekin, 2003: 119-121.  
7Eraslan, 2012: 246, 254. 
8Hacıeminoğlu, 2013: 34-38. 
9ArgunşahandSağolYüksekkaya, 2013: 195; Hacıeminoğlu, 1997: 84-5, 90.  
10ArgunşahandSağolYüksekkaya, 2013: 335. 
11Şahin, 2015: 57. 
12Hacıeminoğlu(1997: 85, 90) does not recognize a directivecase in Khwarezmian, classifyingaŋarandmuŋar as 
alternateforms of thedative; ArgunşahandSağolYüksekkaya(2013: 195) considersaŋarandaŋardirectiveforms. 
13 In the Orkhon inscriptions, aŋar functions as the indirect object, with the verbs kör- ‘to see’ and yaratıt- ‘to have 
(something) made’, as mentioned above (Tekin, 2003: 123). 
14 Gülsevin, 2011: 39. 
15Mansuroğlu (1988a: 261) considersthisto be an archaism.  This form wasalsoretained in Chaghatay (Argunşah, 2013: 126). 
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before the r too was lost.16  Finally, it should be noted that at no point did either of these phonetic 
reductions lead to an ambiguous or otherwise unintelligible form, given that the result of the initial 
erosion (of u) was also a reflex of either the directive or the dative, and that of the second erosion (of 
r) yielded the dative form, with which the directive functionally overlapped.  The predictability of a 
word, or its ability to be independently recovered by the listener, is positively correlated with 
phonological reduction (Blevins, 2005: 517, 519).  In the case of the directive forms of the personal 
and demonstrative pronouns, the very fact that they are identical to the dative forms up until the final 
sound, whether –ru or –r, renders them semantically transparent to the listener, who perceives the 
nearly synonymous dative form, thus facilitating the eventual erosion of the word-final –u and -r. 

 

Productivity and Fossilization 

While the disappearance of the directive forms of the personal and demonstrative pronouns 
could be attributed to phonological reduction, facilitated not only by the phonetic resemblances 
discussed above but also by functional overlap of the dative and directive cases (see above), and the 
dative case took over functions previously also performed by the directive, what became of the most 
frequent nouns, those indicating direction or time, which took directive case endings?  Although the 
directive case ceased to be productive long ago,17many words containing directive case suffixes did 
not simply disappear from the lexicon, instead becoming fossilized.18  As stated above, words 
containing non-productive forms become lexicalized (Bauer, 2004: 147).  Having lost their 
grammatical meaning of movement toward a certain person or place, such words now function mainly 
as indicators of place or adverbs of time.  We now turn our attention to a brief examination of some of 
the earliest instances of the fossilization of directive forms. 

Mansuroğlu (1988b: 154) observed that berü (modern Turkish beri) and kerü (modern Turkish 
geri) were already fossilized in Karakhanid Turkic.  Indeed, Erdal (2004: 371) does not even accept 
the existence of a productive directive suffix in Karakhanid, stating that the form täŋrigärü used in 
DivanüLügati't-Türk should be considered an archaism.  There is even earlier evidence of the directive 
case ending’s loss of its grammatical function, demonstrating movement to or towards some goal, 
dating back to the Orkhon inscriptions.  In the below example, içreandtaşra, nouns with the directive 
ending –rA, refer to parts of the human body,19 the inside (in this case, stomach) and outside 
(translated into modern Turkish as sırt ‘back’), respectively.  As the verb in the below example does 
not indicate motion towards either the inside or outside of the body (in other words, içre and taşra are 
not indirect objects or the argument goal), their usage here suggests lexicalization. 

İçreaşsız, taşratonsuzyabızyablakbodunta [üze olurtum]. ‘Karnıaç, sırtıçıplakyoksul (ve) sefil (bir) 
halküzerinehükümdaroldum.’ ‘I became ruler over a poor and destitute people with no food in their 
stomachs and no clothes on their backs.’ (Tekin, 2003: 68-69) 

Further evidence of the fossilization of içre is provided by the below example, also from the 
Orkhoninscriptions: 

ApaTarkangaru içre sabıdmış.  

Tekin (2003: 91) translatestheabovesentenceinto modern Turkishthus:  ‘Apa Tarkan’a gizli 
mesaj göndermiş.’ ‘(He) sent a secretmessagetoApa Tarkan.’  

                                                           
16 As the tables show, forms ending in both –ru and –r co-existed in Orkhon, Old Uyghur, and Karakhanid Turkic. 
17 “The directive no longer exists in Qarakhanid.” (Erdal, 2004: 371). 
18 As noted above, in modern Turkish these forms include içeri, dışarı, yukarı, üzeri/üzere, iler(i), beri, geri, sonra, taşra, 
and bura-, şura-, ora-, nere-, etc.   
19According to Erdal (2004: 179), the “partitive-locative”, one of the two functions of –rAin Old Turkic, was used solely with 
inalienable parts of the body, e.g., töpörä (‘on the head’).  This usage also survived in Old Anatolian Turkic, although 
retaining an aspect of directionality, as marking the argument goal, e.g., göksirä(‘göğsüne’) andyüzirä, gözirä, boġazıra ve 
ḳarnıradürtärdi (‘he poked at its/his face, eyes, throat, andstomach’; Mansuroğlu, 1988: 260). 
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Tekin (2003: 91) translatestheabovesentenceinto modern Turkishthus:  ‘Apa Tarkan’a gizli 
mesaj göndermiş.’ ‘(He) sent a secretmessagetoApa Tarkan.’  

                                                           
16 As the tables show, forms ending in both –ru and –r co-existed in Orkhon, Old Uyghur, and Karakhanid Turkic. 
17 “The directive no longer exists in Qarakhanid.” (Erdal, 2004: 371). 
18 As noted above, in modern Turkish these forms include içeri, dışarı, yukarı, üzeri/üzere, iler(i), beri, geri, sonra, taşra, 
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19According to Erdal (2004: 179), the “partitive-locative”, one of the two functions of –rAin Old Turkic, was used solely with 
inalienable parts of the body, e.g., töpörä (‘on the head’).  This usage also survived in Old Anatolian Turkic, although 
retaining an aspect of directionality, as marking the argument goal, e.g., göksirä(‘göğsüne’) andyüzirä, gözirä, boġazıra ve 
ḳarnıradürtärdi (‘he poked at its/his face, eyes, throat, andstomach’; Mansuroğlu, 1988: 260). 

InClauson’s(1972: 30) English translation of thesamesentence, içre is translated as an adverb of 
mannerratherthan an adjective, althoughthemeaning of thesentence as a 
wholeremainsessentiallythesame:  ‘He sentwordsecretlytoApaTarxan.’  

In the above example, içre takes on a moreabstractmeaning, in contrasttothepreviousexample 
in which it referenced a concretephysicalobject, i.e., thestomach; here, it is usedtomean‘hidden, 
secret’.20Although place is referred to in the abstract (‘inside’, therefore hidden/secret), in no way is 
içrethegoalorindirectobject in thissentence; rather,it functions either as an adjective (as per Tekin) or 
an adverb of manner (as per Clauson).  Either usage can be interpreted as further evidence of the 
lexicalization of içre. 

In Old Uyghur Turkic,the wordiçgerülük (‘saraya ait’, ‘ofthepalace’;Eraslan, 2012: 
158)providesunambiguousevidence of thefossilization of içgerü.  While Eraslan (2012, 158) 
notesthat–GarU, etc.canprecedesomederivationalaffixes, he providesnootherexamples of this, and -lUk 
is a derivationalsuffixthatnormallyattachesonlytonounsoradjectives.  Thisfactsuggeststhatiçgerühad 
beenfullylexicalizedbytheOldUyghurperiod. 

Conclusion 

The loss of the directive as a productive case in Turkic can be attributed to several factors.  
Most notably, the directive case even in Orkhon Turkic was not especially productive and already 
exhibited evidence of fossilization in some words containing the suffix, a direct result of non-
productivity.  Its functional overlap with the dative case, which is higher on the hierarchy of cases and 
performed a wider array of functions, most certainly contributed to its eventual demise as a productive 
case.  Finally, phonetic erosion could have played a role in the loss of most of the pronominal forms of 
the directive case, considering the fact that the stems of the first person singular, second person 
singular, third person singular/distal demonstrative, and proximal demonstrative pronouns were 
identical with those of the dative case, and given the functional affinity of the two cases. 
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Öz 

 Edebi metin incelemesi açısından 20. yüzyılda bilimsel bir yöntem olarak kabul gören göstergebilim, 
eski çağlara kadar dayanmaktadır. Prodicus, Platon, Aristo gibi filozoflar tarafından dilin altında yatan anlam ve 
karşıtlıkları irdelenir. 20. yüzyılda da dilbilimcilerden  Pierce, Lottman, Bartes, Todorov, Saussure ve Greimas, 
bu yöntemi bilimsel bir dil ve metin çözümleme ile dilbilimin bir parçası haline getirirler. Göstergebilim 
açısından metin tahlili bir süre sonra Türk edebiyatına da yansır. Tahsin Yücel, Mehmet Rifat, Fatma Erkman- 
Akerson gibi yazarlar, bizdeki göstergebilimin araştırmacılarının başında gelir. 

 Dünya edebiyatında metin inceleme yöntemlerinden biri olan göstergebilim, Türk edebiyatında da 
roman, öykü, masal ve şiir incelemelerinde kullanılır. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanılan bu 
yöntemde özellikle Greimas’ın yaklaşımından yola çıkıldığı görülmektedir. Biz de bu çalışmamızda Türk 
edebiyatının önde gelen öykücülerinden Sait Faik’in  “Bohça” adlı kısa bir hikâyesini, Gremias’ın yaklaşımını 
esas alarak göstergebilimsel bir bakış açısı ile inceleyeceğiz. 

 Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Bohça, Sait Faik Abasıyanık 
 

          Abstract 
          The  semiotics, which was used as a scientific method in analysing the literary texts in  20.century , 

dates  back to the ancient times. It was a part of the langauge when  the scientist such as  Procicous, Platon, 
Aristo used it  in finding the meanings and the conrasts of the lanuge.In addition,  
Lottman,Saussure,Todorov,Genette a nd Grimas made’’ semiotics’’ a part of  linguistics,too. The analysis of  the 
literary texts in terms of semiotics was a method of the Turkish Literary,too. The  most famous ones of the 
authors ,who used the semiotics, are Tahsin Yücel, Mehmet Fırat , Fatma Erkman-Akerson. 

The semiotics,  a method of analysing the texts  in the world literary, was  also used in analysis of the 
novels,stories,tales and poets in the Turkish Literary.The Greimas’s approach played an important role in the 
semiotics, which was especially used in te graduation and doctorate studies. In this study , we will analyse a 
short story named ‘’Bohça’’ by Sait Faik ( a famous story writer of the turkish literary) . We will analyse this 
short  story by the approach of Gremias and in a semiotic perspective. 

   Key Words: Semiotics , Bohça , Sait Faik Abasıyanık  
 
Giriş  
Çağdaş eleştiri kuramları arasında yer alan göstergebilim, bir metni dilbilimsel ve anlam 

bilimsel açıdan derinlemesine inceleyen bir eleştiri kuramıdır. Kurama göre her edebi metin, 
göstergelerin birleşiminden oluşur. Göstergeler, sözcüklerden veya seslerden oluşabilir. Bir metin 
çoğu zaman görünen anlamın dışında farklı bir anlam barındırabilir. Metindeki mesaj doğrudan 
okuyucuya verilmeyebilir. Burada göstergebilim, metni daha açık ve anlaşılır hale getirmek için 
kullanılır. Göstergebilim, göstergelerin sistematik olarak incelenmesi anlamına gelir. Bartes, 
göstergebilimi anlam ile eşdeğer tutar (Yücel, 1980). Mehmet Rifat, Gösterge Eleştirisi kitabında 
yirmi beş tanım yapar. Gösterge eleştirisi, “ne bir okuldur ne de bir akım. Gösterge eleştirisi, eleştiriyi 
çağımızda gerçekleşmiş yeniliklere, alt üst oluşlara, sarsıntılara ve dönüşümlere uyumlu kılmaya 
çalışmış çözümleyici, yapı bozucu, yorumlayıcı ve yeniden yapılandırıcı yazısal etkinlikler için 
kullandığımız genel bir adlandırmadır.”(Rifat, 1999: 9). Bu kuramın kurucuları olarak; C. S. Pierce, 
Lottman, Saussure, Todorov, Genette ve Gremias gösterilir.  

Greimas’ın yönteminde nesneler arası karşıtlık ve özdeşlik bağıntısı bulunur. Bu iki düzlem, 
gösteren ve gösterilenle şekillenir. Anlam ve içerikteki sözcük birimler ve ses birimler birbirlerinden 
bağımsız olabilirler. Anlam önceden vardır. Bir metin farklı bir dile çevrildiğinde anlam bakımından 
herhangi bir değişiklik görülmez. Bu da anlamın önceden var olduğunun bir göstergesidir. Burada 
önemli olan anlamın derinlemesine işlenmesidir. Bu işlev, anlam ve içerik olarak iki düzlemden 
oluşur. “Sesbirimcik” ve “sesbirimlerin” oluşturduğu anlam ve içeriğin, derin ve yüzeysel anlamlara 
sahip olduğu belirtilir.  

 Mehmet Rifat, çevresinde her şeyi anlamaya ve çözümlemeye uğraşan herkesi bir “gösterge 
avcısı” olarak niteler (Rifat, 1999).  Gösterge, dil ile ilgili bilimlerde bir başka şeyin yerini tutabilecek 
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nitelikte olup kendi dışında bir şey gösteren her çeşit nesne, yapı, olgu vb. olarak tanımlanır (Çevirme, 
1999). Göstergeler iletişim kurmak için insanlar tarafından üretilmişlerdir. Bir düşünceyi, görüşü, yeni 
çıkan bir ürünün varlığını, gösterge yoluyla bir başkasına aktarırız (Günay, Parsa: 2012). 
Göstergebilim, kişilerin bedensel dil ve yazı dilinde ortaya koydukları kavramların anlamlarını bir 
metoda dönüştürür. Dilbilimciler tarafından geliştirilen bu metod, birçok alanda kullanıldığı gibi 
edebiyatta da kullanılır. Dilbilimcilerin ve yapısalcılığın en çok üzerinde durduğu alan da 
göstergebilimdir.  

 Göstergebilimin kaynaklarından en önemlisi biçimbilim olarak gösterilir. Rus biçimciliği de 
bunların başında gelir. Özellikle masal biçimbilimi kuramıyla tanınan Propp, kuramını “işlev ve 
eylem” üzerine kurar.  

“Örneğin; 
1.- Kral kahramana bir kartal verir, kartal onu başka bir ülkeye götürür; 
2.- Bir yaşlı adam Suçenko’ya bir at verir, at onu başka bir ülkeye götürür; 
3.- Bir büyücü İvan’a bir kayık verir, kayık onu bir başka ülkeye götürür; sözcelerinde ‘kişiler 

de nitelikleri de değişir ama eylemler ve işlevler aynı kalır.’” (Yücel, 1982: 9).  Bu yöntem birçok 
dilbilimciye ilham verir. Gremias da bunlardan biridir.  

Greimas, evrenin biçim ve anlam kazanabilmesi için ondaki farklılıkları anlamamız gerektiğine 
inanır. Ona göre; 

“1.İki nesne teriminin birlikte kavranabilmesi için ortak, yani benzer ve özdeş yanlarının olması 
gerekir. 

2.İki nesne teriminin birbirinden ayrılabilmesi için bir biçimden veya bir yönden farklı olmaları 
gerekir.” (Çevirme, 1999: 9). 

Nesneler arasındaki benzerlik veya karşıtlık, gösteren ve gösterilen bağlamında kurulur. 
Greimas’ın yönteminde gösteren ve gösterilen ilişkisi üzerinde durulur. Anlam ise bunlardan 
bağımsızdır ve önceden vardır zaten (Çevirme, 1999). “Her şeyden önce özgül, dolayısıyla özerk bir 
göstergebilim oluşturmaya çalışmakla birlikte, Algirdas Julien Greimas” (Yücel, 1982: 83), 
göstergebilimin konusunu “anlam”da bulur. Metin incelemelerinde göstergebirimlerin içinde 
göstergebirimciklere dikkat çekilmelidir. Örneğin “yükselim” göstergebirimi, metinde “uçmak, 
havalanmak, doruğa çıkmak, tırmanmak, kanat açmak” gibi göstergebirimciklerle karşımıza çıkar. Bu 
konuda önemli olan bunun tespitidir. 

          Greimas’ın göstergebilim anlayışını şekiller ve kesitlerle ortaya koyması, konunun daha  
net anlaşılmasında bir yol gösterici olmuştur. Mehmet Rifat, özellikle Greimas’a  kısmen de Rus 
biçimcilerine dayanarak metinleri kesitlere ayırıp tahlil eder (Erkman- Akerson, 2005). Rifat, Greimas 
için “Bu gün her ne kadar bir tek gösterge bilimden değil de göstergebilimlerden söz etmek 
olanaklıysa da, bu etkinlik alanını dilbilim, yazınsal eleştiri, toplumbilim, ruhbilim, sanat kuramı vb. 
dallardan bağımsız bir bilim kuramı olarak tasarlayan ve bu amaçla genel bir anlamlama kuramı 
geliştiren bir tek okuldan söz edebiliriz. A. J. Greimas’ın öncülüğündeki Paris Göstergebilim Okulu.” 

(Rifat, 1992: 89). Mehmet Rifat’ın göstergebilimsel analizlerini, çoğunlukla Greimas’ın yaklaşımıyla 
ele aldığı görülür. Biz de bu çalışmamızda Mehmet Rıfat’ın Greimas’ın yöntemiyle çözümlediği, 
Kırmızı Başlıklı Kız masalını göstergebilimsel açıdan incelediği yöntemden yola çıkarak Sait Faik’in 
Bohça adlı hikâyesini inceleyeceğiz (Rifat, 1992). 

1. Hikâyenin Metni 
BOHÇA 
Kesit I : “Evimize ilk geldiği akşamı pekala hatırlıyorum: 
 Ben, bizim dut ağacının dibinde mahalle çocuklarına o günkü oynadığımız oyundan, sudan ve 

su kenarından bahsetmekteydim. Bütün heyecanım üzerimdeydi. Bu yüzmek bilmeyen gruba nasıl 
yüzmek öğrendiğimi o kadar hararetle anlatıyordum ki çocuklar en küçük bir kıpırtı yapamıyorlardı. 
Bütün sualleri gözlerine birikmişti. Heyecanımla beraber artan sürati intikalimle bana ne sorulmak 
icap ettiğini derhal anlıyor, arkadaşlarıma bir kelime söyletmiyordum.” (Abasıyanık, 2002: 43). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kesit II :  
 “Evimizin bahçemize açılan kapısından gözüktüğü ve beni çağırdığı zaman, onu ilk defa 

görmekten doğan hayretimi hiç belli etmeden devam ettim: 
− Artık ayağım yerden kesilmişti. Su yutmaya da başlamıştım. Ama aklıma hiç 

korku gelmedi. Ne yapacağımı düşünüyordum.  
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Kesit I : “Evimize ilk geldiği akşamı pekala hatırlıyorum: 
 Ben, bizim dut ağacının dibinde mahalle çocuklarına o günkü oynadığımız oyundan, sudan ve 

su kenarından bahsetmekteydim. Bütün heyecanım üzerimdeydi. Bu yüzmek bilmeyen gruba nasıl 
yüzmek öğrendiğimi o kadar hararetle anlatıyordum ki çocuklar en küçük bir kıpırtı yapamıyorlardı. 
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Kesit II :  
 “Evimizin bahçemize açılan kapısından gözüktüğü ve beni çağırdığı zaman, onu ilk defa 

görmekten doğan hayretimi hiç belli etmeden devam ettim: 
− Artık ayağım yerden kesilmişti. Su yutmaya da başlamıştım. Ama aklıma hiç 

korku gelmedi. Ne yapacağımı düşünüyordum.  

− Küçük bey, anneniz sizi istiyor. 
Bu cümleyi o söylemişti.  

− Geliyorum, dedim. 
Ve arkadaşlarıma tam boğulmama az kalmışken, birkaç saniyede nasıl yüzmek öğrendiğimi 

anlatmaya devam ettim.  
Neden sonra arkadaşlarım gitmiş; ben evin bahçe kapısına doğrulmuştum. O, hala kapının 

önünde beni bekliyordu. Bana bakmıyordu. Gözleri ayva ağacında öten bir saka kuşundaydı. 
− Bülbül mü? dedi. 
− Yok kız, dedim, saka. 

Anlamamazlığa vurdu. Bir mahalle şivesiyle: 
−Hadi ordan, dedi. Saka biraz evvel geçti.  
−Sus kız, dedim, terbiyesiz, ben öyle şakaları sevmem. 
Mahzun gözleriyle bana uzun zaman baktı. Mutfağı ben önde o arkada geçtik. Ona, evimize 

niçin geldiğini sormak işkencesini de yaptım. O şöyle bir cevap vermişti: 
−Ben eskiden Binbaşı Hidayet Bey’in evinde besleme idim.  
Ben ne hain ne brujuva çocuğu idim, bilmezsiniz. Ona ne eziyetler etmedim. Esmer teninde yer 

yer çürükler peyda oldu; yaralar açıldı. Küçük, şekilleri bozulmuş ellerinin yukarısındaki narin ve 
mor damarları okunan bileklerine ne tırnak yaraları açmadım.  

Bütün işkencelerime, eziyetlerime rağmen yine benimle laubali oluyordu. O zaman suratına 
tükürür, o zaman tokatlardım. Nüfus kağıtlarına göre resmen benden bir yaş büyüktü. İkimizde bir 
çocuk cılızlığı içinde afacan ve ele avuca sığmazdık.  

O siyah fistanının göğsünde, daha doğrusu uzun ve kemiksiz boynuna çok yakın bir yerinde, bir 
kırmızı turp kadar büyük memeleri, güneşten uçları sararmış saçları, yüzünün esmerliğine nazaran 
fevkalade beyaz, muntazam çıplak ayakları ile” (Abasıyanık, 2002: 44). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kesit III :  
“bir kış gecesi rüyama girdi. Rüyamda o zamanlar dedeme önceden Nurbaba’ya şimdi ise Noel 

Baba’ya benzettiğim bir adam, elimden tutarak onun elini avucuma koymuştu.  
−Sakın demişti, kavga etmeyin. 
Ve o ihtiyar gür kaşlarını alt kirpiklerine kadar eğerek çatmıştı. Ondan sonra kavga etmemiştik. 

Bu kavga etmeyişin rüyada vaki bir hadise olduğunu işaret etmek lazım. Evet bu bir rüya idi şöyle 
devam etti: 

Dut ağacının dibinde el ele idik. Saka kuşu ötede ayva ağacında ötüyordu. Gökte büyük büyük 
yıldızlar vardı. Bir göl kenarında sazlı ve çakıllı bir koy kadar kocaman bir ay, ufkun bir köşesini 
doldurmuştu. Biz bu göl kenarına benzeyen aya doğru yürüyorduk. 

Rüyamın bu kadarını hatırlayabiliyorum. Bir yemiş yemeden evvel alınan ihtisaslar, onu 
yedikten sonra alınan lezzetten daha berrak ve vazıhtırlar. Ben de rüyamın nihayetinde acayip 
cennetten insanları kovduran acayip, bir yemiş yediğimi hayal meyal hatırlıyorum. 

Ertesi sabah, hakikat güneşle beraber doğdu. Yüzümü bahçe çeşmesinin musluğundaki buzları 
kırıp bol su ile yıkamıştım. Fakat hala rüyamın içinde yürüyen bir halim vardı.  

Ona evin taşlığında rastladım. Sağ elinde ayakkabı bezini tutuyordu. Yüzünü daha yıkamamış 
gibiydi. Badem gözleri şişkindi. Boynunda pire yeniklerini andıran benekler vardı.  

O ayakkabılarımı silerken eğilmiştim. Ağzım şimdiye kadar duymadığım bir iştaha ve bambaşka 
bir hasretle saçlarına dokundu. Kafasından bir iki tel saç kopardım. Yolda hala rüyamın içinde gibi 
mektebe giderken bu saçları tetkik ettim. Yarısı simsiyah, öteki yarısının ılık ve sarı bir rengi vardı.  

Onunla konuşmalarımız hep böyle olurdu: 
− Kız, potinlerimi silmemişsin? 
− Vallahi sildim, küçük bey. 
− Silmemişsin diyorum sana! 

Ellerimde yarısı siyah, öteki yarısı ılık sarı saçları kalırdı. Olduğu yere büzülürdü. Hıçkırıksız 
ve sessiz ağlardı. O ağladıkça ben sinirlenirdim.  

− Kız bu defteri sen mi yırttın? 
− Vallahi, ben yırtmadım küçük bey. 
− Sen yırttın diyorum sana! 

Bir ikinci defa ben yırtmadım diyemezdi. 
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− Kız gene mi çantamı karıştırdın? 
− Kitabınızın resimlerine baktım dı küçük bey! 
− Ne diye bakıyorsun? 
− Hoşuma gidiyor. 

Ona şu aşağıya yazacağım cümleyi bir gün, yukarıki hoşuma gidiyor cevabını aldıktan sonra 
söylemek istemiştim Unutmadım, aşağı yukarı şöyle idi: “Kız sen de benim hoşuma gidiyorsun. Hem 
de her gün yiyip sana vermediğim, çok sevdiğim şam fıstıklarından daha çok. Ama ben, hoşuma 
gidiyor diye, seni kabuklarından sıyırıp şam fıstığı gibi yeşil ve tatlı içini yiyor muyum?..” 

− Kız! 
− Ne var küçük bey? 
− Hiç… 
− Küçük bey! 
− Ne var kız? 
− Hiç…”(Abasıyanık, 2002: 45). 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Kesit IV :  
“Yan yana dut ağacının dibinde idik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı yapmadık. 

Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizimde idi, kokusu burnumda ve 
annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öğlesi idi. Ben, bahçe kapısında fırlayıp su kenarına 
kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım. Akşam olunca yine arka bahçede mahalle çocuklarıyla 
toplanmıştık. Bütün heyecanım sönmüş gibiydi. Arkadaşlarımı dinler gibi yapıyordum. Fakat her an 
evin bahçeye açılan kapısına bakıyordum. Gelip beni çağırmadı. Nihayet çocuklar gitti. Ben eve doğru 
yürüdüm. O mutfakta yoktu. 

Bohçasının sandık odasının bir köşeciğinde olduğunu herkes bilirdi. Evde bir şey kaybolduğu 
zaman, evvela gizlice bu üzeri kırmızı, beyaz, sarı, lacivert yamalı bohça aranırdı. 

Aradığım bohçayı sandık odasının naftalin kokan köşesinde bulamadım.” (Abasıyanık, 2002: 
46).  

2. Kesitlerin Çözümlenmesi 
2.1. Birinci Kesit: Giriş 
Öykünün bu kısmında genel bir giriş perspektifi çizilmektedir. Öykünün başkişisi ve anlatıcısı 

olan Küçük Bey’in besleme kız ile olan ilişkisinin tanışma faslı konu edilmektedir. “Evimize ilk 
geldiği akşamı pekala hatırlıyorum.” (Abasıyanık, 2002: 43) cümlesiyle başlayan öykünün bu kesiti; 
olay örgüsü, zaman ve mekanla ilgili ipuçları verir.  

 Genel anlatının ortaya konulduğu bu kesitte, adı hikâyede pek geçmeyen annenin gönderen 
olduğu anlaşılmaktadır. Anne (Özne3: Ö3), hikâyeyi başlatan kişi olarak gösterilebilir. Küçük besleme 
kızı, annenin eve aldığı anlaşılmaktadır. Gönderen işlevini anne yürütmektedir. Olayı başlatan ve 
konuya yön veren kişi ise anlatıcıdır. Anlatıcı, bu metinde geçmişinde etkisi ömür boyu sürecek bir 
çocukluk aşkını anlatmaktadır. Anlatıcının geçmişte kendisine besleme tarafından verilen ismi Küçük 
Bey ise hikâyenin ana merkezinde olan öznedir (Özne1: Ö1). Anlatıcıya arkadaşlık etmek amacıyla 
onun hizmetinde bulunan besleme ise ikinci öznedir (Özne2: Ö2). Metne sözdizimsel ve mantıksal bir 
yaklaşımla baktığımızda Ö3 temel kurguyu başlatır. Ö3, Ö2’yi eve alarak Ö1 üzerindeki değişimi 
gerçekleştirir. Ö3 annedir. Anne, bütün olay örgüsünü yönlendirebilecek kişidir. 

 
2.2. İkinci Kesit: Küçük Bey’in Zulmü 
İkinci kesit, besleme kızın Küçük Bey ile karşılaşma evresidir. Ö1’in “Evimizin bahçemize 

açılan kapısından gözüktüğü ve beni çağırdığı zaman, onu ilk defa görmekten doğan hayretimi hiç 
belli etmeden devam ettim:” (Abasıyanık, 2002; 43) sözleriyle metnin giriş kısmının akışı yer 
değiştirir. Ö1 sürekli Ö2 üzerinde baskı kurmaktadır. Ö2, Ö1’in ilgisini çekmektedir. Ö1 bu ilgiyi 
sürekli şiddete dönüştürür. Ö1 çevredeki psikolojik baskıdan ve statüsünden dolayı karmaşık duygular 
içindedir. Bu nedenle temel izlencesini engelleyen çevresel faktörler bulunmaktadır. Bu çevresel 
baskılar ve beslemenin savunmasızlığı, Küçük Bey’i şiddete sürükler. “Ben ne hain ne brujuva çocuğu 
idim, bilmezsiniz. Ona ne eziyetler etmedim. Esmer teninde yer yer çürükler peyda oldu; yaralar 
açıldı. Küçük, şekilleri bozulmuş ellerinin yukarısındaki narin ve mor damarları okunan bileklerine ne 
tırnak yaraları açmadım.” (Abasıyanık, 2002: 44) Ö1 ile Ö2 arasındaki bu ilişki, Ö2’de zamanla bir 
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tırnak yaraları açmadım.” (Abasıyanık, 2002: 44) Ö1 ile Ö2 arasındaki bu ilişki, Ö2’de zamanla bir 

heyecan oluşturur. Kesit 2’de edimsel olarak gerçekleştirilecek izlence bulunmamaktadır. Bu durum, 
üçüncü kesitte kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Ö2, Ö1’in kendisine yönelik şiddet içerikli davranışlarını kanıksar. Zamanla bu davranışlar 
Ö2’nin hoşuna gider. Bu durum, Ö1’deki edimi güçlendirir. Engelleyici unsur olan Ö3, hala olaya 
dahil değildir. Bu durum, Ö1’in Ö2 üzerindeki edimini güçlendirmektedir.  

2.3. Üçüncü Kesit: Küçük Bey’in Birinci Edimi 
Ö1, engelleyicinin olmadığı ilk ediminde başarılı olur. Bu edimi gerçekleştirmesinde Ö2, bütün 

kanalları açık bırakır. Çünkü otorite olan Ö3, olay akışına bu kesitte de müdahale etmemiştir. Bu 
müdahale edilmeyiş edimle sonuçlanır. Özellikle hoşlanma kelimesi, Ö1’in edimini gerçekleştirir. 

− “Kız gene mi çantamı karıştırdın? 
− Kitabınızın resimlerine baktım dı küçük bey! 
− Ne diye bakıyorsun? 
− Hoşuma gidiyor. 

Ona şu aşağıya yazacağım cümleyi bir gün, yukarıki hoşuma gidiyor cevabını aldıktan sonra 
söylemek istemiştim Unutmadım, aşağı yukarı şöyle idi: “Kız sen de benim hoşuma gidiyorsun. Hem 
de her gün yiyip sana vermediğim, çok sevdiğim şam fıstıklarından daha çok. Ama ben, hoşuma 
gidiyor diye, seni kabuklarından sıyırıp şam fıstığı gibi yeşil ve tatlı içini yiyor muyum?..” 
(Abasıyanık, 2002; 45). “Hoşuma gidiyor” ifadesi burada en önemli göndergedir. Bu kelime, Ö1’in 
duygularının açığa çıkmasını sağlayan en önemli etkendir. Ö1’in dile getirdiği bu anlatı izlencesinde 
ilk edim gerçekleşmiştir. Küçük Bey, engelleyici faktörlere rağmen duygularını kendisine itiraf 
etmiştir. 

2.4. Dördüncü Kesit: Engelleyici Faktörlerden Ö3’ün Zaferi 
Bu kesit, hikâye ile ilgili önemli gösterge unsurlarını içerir. Bunlardan biri Ö1’in ikinci 

edimidir. Ö1, burada ikinci edimini gerçekleştirmiştir. Küçük Bey, beslemeyi ilk gördüğü andan 
itibaren duyduğu karmaşık duyguları burada sonuca doğru götürür. O karmaşık duyguların aşk olduğu 
anlaşılır. İkinci edim “Yan yana dut ağacının dibinde idik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı 
yapmadık. Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizimde idi, kokusu 
burnumda” (Abasıyanık, 2002; 46) ifadeleriyle gerçekleşmiştir. Bu hikâyenin akışını değiştiren Ö3’ün 
davranışı, hikâyenin sonlarına doğru gerçekleşir. Ö3 aslında engelleyicidir. “…annem bizi bu şekilde 
yakaladığı zaman bir yaz öğlesi idi.” “Bir yaz öğlesi” ifadesi edimin en güzel anı olarak 
görülmektedir. O esnada annenin gelmesiyle olayın temel izlencesi sona yaklaşır. Sonlara doğru 
beslemeyle özdeşleşen bir nesne vardır: Yamalı bohça. Yazar bohçayı, beslemeymiş gibi betimler: 
“Bohçasının sandık odasının bir köşeciğinde olduğunu herkes bilirdi. Evde bir şey kaybolduğu zaman, 
evvela gizlice bu üzeri kırmızı, beyaz, sarı, lacivert yamalı bohça aranırdı. Aradığım bohçayı sandık 
odasının naftalin kokan köşesinde bulamadım.” (Abasıyanık, 2002; 46) Engelleyici faktör, kötü bir 
karakter değildir. Anne burada hem otorite hem de koruyucudur. Ancak Ö1’in edimlerini engelleyecek 
bir faktördür. Ö3 de bir edimi yerine getirmiştir. Otoritenin veya güçlünün engelleyici rolünün 
gerçekleşmesi edimi görülmektedir. 

3. Bohça Adlı Hikâyenin Anlam Yapıları 
Hikâyenin temel anlatı izlencesi, zengin ve şımarık bir aile çocuğu ile sahipsiz, savunmasız bir 

kızın tanışma, aşık olma ve ayrılma ilişkilerini kapsar. Bu durum, geçmişten bugüne gelen tipik ilişki 
türlerinden bir tanesidir. Öyküde, Greimas’ın Actant(Eyleyen) diye adlandırdığı altı kişi tipi bulunur 
(Çevirme, 2014). Bohça adlı hikâyede bu eyleyen şeması, bize temel anlatı izlencesinin çerçevesini 
çizer. Temel anlatı izlencesinde, Küçük Bey’i merkeze aldığımız bu hikâyede, eyleyen şeması bütün 
unsurlarıyla somutlaşır. Hikâyede eyleyenler şemasını iki grupta değerlendirebiliriz. Birinci kısımda, 
temel ileti besleme bir kızın eve yardımcı olarak alınmasıdır. Hizmet amacıyla eve alınan besleme 
kıza, Küçük Bey sürekli şiddet uygular. 

 
 
 
 
 
 
 
Tablo I: Eyleyenler Şeması  
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Gönderici                                                  Nesne                                            Alıcı 
Anne                                                        Hizmet                                           Kız 
                                                      
 
Yardımcı                                                   Özne                                             Engelleyici 
Ev                                                   Anlatıcı (Küçük Bey)                    Küçük Bey’in tavrı 

 
Greimas, bir masalın temel anlatı yapısını incelerken eyleyenler şemasının yanında Propp’tan 

aldığı “sözleşme”, “edinç”, “edim”, “tanıma ve yaptırım” başlıklarıyla dört farklı anlatı evresini 
devam ettirir (Güngör, 2015). Bu başlıklar art zamanlı olarak sıralanmalıdır. Adı geçen dört evre 
birbiriyle bağlantılıdır.  Sözleşme evresi, hikayenin herhangi bir yerinde yaptırımın olabileceği bir 
olayın başlangıç evresidir. Edinç evresi, hikayedeki kişiler arasındaki bir edimi gerçekleştirme  
dürtüsü olarak tanımlanabilir. Edimde ise sözleşme evresindeki gerçekleşebilecek olayın faaliyette 
olduğu süreçtir. Tanıma ve yaptırım evresi olayın gerçekleştiği ve sonuca erdiği bölümdür. 
Sözleşmenin sonucu tanıma ve yaptırım evresinde görülür. 

Bohça adlı hikâyede, göndericinin anne olduğu dört evreyi tespit edip sıralayacak olursak 
gönderici ve özne arasındaki sözleşme, ailenin ya da annenin Küçük Bey’e hizmet etmesi için besleme 
kızı eve almalarıdır. Edinç aşamasında Küçük Bey’in besleme kızı hizmet ettirmeye çalışması 
görülmektedir. Edim kısmında ise kızın hizmet ettiği görülmektedir. Gönderici tarafından 
ödüllendirilme ya da cezalandırılmadan oluşturulan tanıma ve yaptırım kısmında anne beslemeye  
hizmet ettirir ve bunun sonucunda besleme evde kalmaya devam eder. 

 
 
Tablo II: Temel Anlatı İzlencesinin Dört Evresi 

Sözleşme Edinç Edim      Tanıma ve 
Yaptırım 

Hizmet için eve 
alma 
 

   Hizmet etme   
    mecburiyeti 

Hizmet  
etme 

Evde kalmaya devam 
etme 

 
Gönderici ile özne arasındaki ikinci bir sözleşme, duygusal ilişkiye bağlı olarak gelişir. Bu 

ilişki, ergenlik dönemine yakın çocukluk aşkı gibi görünmektedir. Küçük Bey, eve alınan beslemeye 
tuhaf duygular beslerken bu büyük bir aşka dönüşmektedir. Greimas’ın eyleyenler şemasını göz 
önünde bulundurursak burada gönderici Küçük Bey’dir. Küçük Bey, aşk iletisini karşı cinse 
göndermiştir. Gönderici ve özne olan Küçük Bey, aşkını beslemeye belli ettirmeye başlar. Bu aşkın 
başlaması bir rüya ile oluşur. Küçük Bey, rüyasında besleme ile yakınlaşır ve daha sonra aralarındaki 
kavga yerini aşka bırakır. Ancak engelleyici olan faktörlerden anne, bu aşk durumunu bitirir. Anne, 
her ikisini ayırır. 
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Gönderici ile özne arasındaki ikinci bir sözleşme, duygusal ilişkiye bağlı olarak gelişir. Bu 

ilişki, ergenlik dönemine yakın çocukluk aşkı gibi görünmektedir. Küçük Bey, eve alınan beslemeye 
tuhaf duygular beslerken bu büyük bir aşka dönüşmektedir. Greimas’ın eyleyenler şemasını göz 
önünde bulundurursak burada gönderici Küçük Bey’dir. Küçük Bey, aşk iletisini karşı cinse 
göndermiştir. Gönderici ve özne olan Küçük Bey, aşkını beslemeye belli ettirmeye başlar. Bu aşkın 
başlaması bir rüya ile oluşur. Küçük Bey, rüyasında besleme ile yakınlaşır ve daha sonra aralarındaki 
kavga yerini aşka bırakır. Ancak engelleyici olan faktörlerden anne, bu aşk durumunu bitirir. Anne, 
her ikisini ayırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo III: Temel Anlatı İzlencesinin Dört Evresi 
Gönderici                                                  Nesne                                            Alıcı 
     Anlatıcı (Küçük Bey)                                  Aşk                                             Kız 
                                                      
     
Yardımcı                                                   Özne                                       Engelleyici 
Rüya                                                     Anlatıcı (Küçük Bey)                       Anne 

 
İkinci sözleşme, dördüncü kesitte geçmektedir. Yazılı türlerde genellikle bir edim, metnin 

sonlarında gerçekleşir. Metinlerin sonunda durağan olan bir durum, tekrar olay ivmesini yukarı çıkarır. 
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Tablo IV: Temel Anlatı İzlencesinin Dört Evresi 
      Sözleşme          Edinç      Edim Tanıma ve Yaptırım 

Aşk Aşkı yaşama 
dürtüsü 

Küçük Bey 
ile besleme kızın 
yakınlaşması 

Evden ayrılma 

 
İki aşığın aşkı yaşama dürtüsü edinci oluşturur. Çünkü edinç kişileri veya olayı harekete geçiren 

ve zorlayan fiziki veya psikolojik hallerden oluşur. Buradaki edime baktığımızda iki aşığın tamamen 
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4. Hikâyede Söylem Düzeyi 
Göstergebilimsel eleştiride eserin söylem düzeyi, metnin yüzeysel boyutu ile ilgilidir. Söylem 

düzeyinde eserin; kişiler, dil, zaman, mekân olguları göstergebilimsel açıdan değerlendirilmektedir.  
Söylem düzeyi, edebiyat metninin analizi açısından bir zenginlik oluşturur. Bu düzeyle metnin 
yüzeysel anlatısını ortaya çıkarmak mümkündür. 

“Bohça” adlı hikâyede, Küçük Bey (Ö1) ile besleme kız (Ö2) arasındaki karşıtlık ve özdeşlikler 
göze çarpmaktadır. Bu benzerlik veya farklılıklar, hikâyenin betisel ve izleksel düzeyinde ele 
alınmalıdır. Hikâyenin betisel düzeyi kişilerin fiziksel ve eyleme yönelik yansıyan davranışlarıyla 
ilgilidir. İzleksel düzeyde ise kişinin karakteristik ve dıştan görülen özellikleri ele alınmaktadır. 

 
Tablo V: Karakterler Arasındaki Karşıtlıklar  
 Ö1 Ö2 
Betisel Düzey Hakaret eden 

Şiddet uygulayan 
Çalıştıran 

Hakarete maruz kalan 
Şiddete maruz kalan 
Hizmet eden 

İzleksel Düzey  Zengin 
Öz güveni yüksek 
Cesur 
Öfkeli  
Emreden 

Fakir 
Çekingen 
Ürkek 
Sakin 
İtaat eden 

Özneler arasındaki bu karşıtlıklar, Greimas’ın göstergebilimsel dörtgeninin zıtlık anlayışını 
çağrıştırmaktadır. “Bohça” hikâyesindeki kişilerin zıtlığı, Sait Faik’in diğer hikâyelerinde de 
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görülmektedir. Semaver’de ölüm ile yaşam; Sarnıç’ta dün ile bugün karşıtlığını görebiliriz. Zıtlıklar, 
göstergebilimin anlamını ortaya çıkarmak için kullandığı bir yöntemdir. 

Hikâyedeki kişi sayısı çok azdır. Bu hikâyede olay, özellikle Küçük Bey ile besleme kız 
arasında geçer. Ancak hikâyenin gidişatını değiştiren kişi Ö3 (anne)’tür. Anne burada iki edim 
gerçekleştirmiştir. Birincisi besleme kızı eve alarak bu kurguyu başlatır. İkincisi Ö1 ile Ö2’yi ayırarak 
hikâyeyi bitirir. 

Metnin söylem düzeyinde zaman ve mekân olgusu birlikte değerlendirilir (Rifat, 1992). Bu iki 
unsur, mutluluk/mutsuzluk karşıtlığında ele alınmalıdır. Mekân olarak Küçük Bey’in evi, mutsuzluk 
edimi içerisindedir. Burada Ö1 ve Ö2, mutluluk edimini gerçekleştirememektedir. Çünkü engelleyici 
pozisyonunda olan anne (Ö3), mutluluğa engeldir. Buna karşılık mutluluk, dışarda ve dut ağacının 
dibinde gerçekleşir. Ergenlik yaşta olan Ö1 ve Ö2 burada yakınlaşırlar. Bu yakınlaşma, Ö2’nin 
kafasını Ö1’in dizine yaslamasının ötesine geçmez. Bu ilişki, mutluluk edimini gerçekleştirir. 
Mekânsal mutluluk edimi, dut ağacının dibinde gerçekleşir:  

“Yan yana dut ağacının dibinde idik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı yapmadık. 
Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizimde idi, kokusu burnumda ve 
annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öğlesi idi. Ben, bahçe kapısında fırlayıp su kenarına 
kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım.” (Abasıyanık, 2002; 46).   

Anlatı izlencesinin sonuçlandığı yer burasıdır. Çünkü Ö1 ve Ö2, en son burada birbirlerini 
görürler. 

Hikâyenin zaman düzenlenişe baktığımızda edimlerin, bir ya da iki yıllık bir zaman dilimine 
yayıldığını söyleyebiliriz. Burada mutluluk/mutsuzluk ediminden söz edecek olursak ikisi de aynı 
zamana denk gelmektedir:  

“Kafası dizimde idi, kokusu burnumda ve annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öğlesi 
idi. Ben, bahçe kapısında fırlayıp su kenarına kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım.” 
(Abasıyanık, 2002; 46). 

Ö1 ve Ö2 için mutluluk edimi, bir yaz öğlesi, dut ağacının dibinde yakınlaşmayla 
gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Mutsuzluk edimi, yine o an da engelleyici faktör olan Ö3’ün onları 
görmesi ve besleme kızı evden göndermesiyle oluşur. Mutluluk/mutsuzluk edimi, eşzamanlı olarak 
gerçekleşir.  

Sait Faik, bütün hikâyelerinde olduğu gibi bu hikâyesinde de orijinal ve zengin tasvirler okura 
sunar. Sade bir dil kullanan yazarın hikâyeleri epizodik özelliğe sahiptir. Nesne/kişi, nesne/olay 
arasındaki benzerlikler, ona has bir özelliktir. Onun “Semaver” hikâyesinde, semaverin fabrikaya; 
“Sarnıç”ta, hayatın sarnıçtan akan suya; Bohça’da ise besleme kızın bohçaya benzetilmesi örnekleri, 
epizodiktir. Ben anlatıcı ve gözlemci bakış açısı  ile yazılan bu hikâye, iyi/kötü; mutluluk/mutsuzluk; 
sevmek/nefret etmek denklemlerini gösterir. Hikâyede görülen bu karşıtlıklar ve epizodik durum, 
metni göstergebilimsel açıdan zengin kılar. 

 
Sonuç 
 
Metinleri hem ses hem de anlam yönünden inceleyen göstergebilim eleştiri kuramı, Bartes, 

Sanders, Greimas gibi edebiyat bilimciler tarafından yazılı metinleri incelemede kullanılır. Greimas’ın 
yönteminde, nesneler arasındaki karşıtlık ve özdeşlik bağlantısı üzerinden eser değerlendirilir.  Edebi 
metinleri daha kolay ve anlaşılır incelemek için Greimas, kesitlere ayırır. Kesitler, metni anlam ve 
gösterge açısından ortaya çıkarmada sistematik bir metot oluşturur.  

Sait Faik’in, hikâyelerinde nesne/özne, nesne/nesne ilişkisini arka planda işlediği görülür. Onun 
hikâyelerinde, olayın etrafında döndüğü bir nesne mutlaka bulunur. “Bohça” hikâyesi de bunlardan 
biridir. Hikâye zengin göstergelerle örülüdür. Bohça nesnesi hikâyedeki kızla özdeşleştirilir. 
Özdeşlikler karşıtlıklarla beraber eyleyenleri ve anlatı izlence evrelerini gösterge bilimsel açıdan 
incelememize katkıda bulunur. Sait Faik’in hem bu hem de diğer hikâyelerine baktığımızda 
göstergebilimin temel yöntemlerinden kesitlere ayırma özelliği göze çarpar. Metindeki derin tasvirler, 
karşıtlıklar ve özdeşiklikleri beraberinde getirir. Karşıtlıklar ve benzerlikler “Bohça” hikâyesini 
Greimas’ın eyleyenler şeması, betisel ve izleksel düzeyleriyle göstergebilimsel yaklaşımla inceleme 
açısından anlamlı kılar. 
 

Kaynakça 
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Öz 
 

Düşünce tarihiboyunca insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyleri tartışılmıştır. 
İnsanlar için ilişkileri belirleyen bir düzey de dostluktur. Bu nedenle dostluk kavramı üzerine düşünülmüş ve bu 
konuda özgün fikirler geliştirilmiştir. Milattan önce yaşayan Romalı filozof Cicero (M.Ö. 106-43) ile Mevlana 
(1207-1273)’nınilginç bir benzerlikle dostluk kavramı etrafında düşünceler geliştirdiğini görüyoruz. Cicero, 
dostluk kavramını ayrıntılarıyla ele aldığı ve insanlar için nasıl vazgeçilmez bir erdem olduğunu işlediği, bir eser 
de bırakmıştır. Mevlana da farklı eserlerinde dostluk kavramını ele almış ve insanlık için ne kadar gerekli ve 
önemli bir erdem olduğunu ifade etmiştir. İki düşünürü ortak paydada buluşturan, dostluk kavramına verdikleri 
önem ve onu eserlerinde işlemeleridir. Adeta Cicero ve Mevlana hem yaşantılarıyla hem de yazdıklarıyla dostluk 
için elçilik yapmışlardır. Bu nedenle iki düşünürün dostluk konusundaki düşünceleri özgünlüğünü korumaktadır. 
Bu çalışmada Mevlana ve Cicero’nun, dostluk üzerine yazdıkları, irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cicero, mevlana, dostluk, sevgi, vefa. 
 

Abstract 
     Throughout the history of thought, human relations and the levels of those have been argued. Friendship 
is one of those levels which determines their relations for human. Therefore thinkers have been thouht about the 
concept of friendship ve developed genuine ideas about it. It is interesting to see that both Roman philosopher 
Cicero (M.Ö. 106-43) and Rumi (1207-1273) have been formed thoughts around the concept of friendship. 
Cicero wrote a book where he discussed about friendship and how it was an essential virtue. Rumi also discussed 
about friendship in his different boks and tried to show its indispensability. Which brings together these two 
thinkers is that both of them are emphasised the importance of friendship and write about it. It is like that these 
thinkers have been representatives for friendship both in their lives and writings. For this reason their thoughts 
about firendship still preserves their genuinenesses. This paper will examine those thinkers’ writings about 
friendship.  
     Keywords: Cicero, rumi, friendship, love, fidelity. 
 

Giriş 
Bir sosyal varlık olarak insan, birlikte yaşadığı insanlarla farklı boyutlarda ilişkiler geliştirir. 

Bu ilişki boyutlarından biri de dostluktur. Dostluk, hemen hemen her kültürde var olan bir insani 
gerçekliktir. Bu nedenle düşünce tarihi boyunca birçok düşünür bu konuyla ilgilenmiş ve dostluğun 
insan hayatı için önemine vurgu yapmıştır. Cicero(M.Ö. 106-43) ve Mevlana (1207-1273) da bu 
düşünürler arasındadır. Cicero, dostluk hakkında bir eser bırakmış ve bu eserinde dostluğun önemini 
ve insanlık için değerini irdelemiştir. Mevlana da dostluk ile ilgili olarak farklı eserlerinde 
değerlendirmelerde bulunmuş; konuyu fabl, hikâye ve örneklerle açıklamıştır. 

Bu çalışmada düşünce tarihinde dostluk üzerinde düşünen yazan çok sayıda düşünür içinde bir 
Doğu’dan bir de Batı’dan olmak üzere iki düşünürün konuyla ilgili yaşadıkları ve fikirleri 
irdelenecektir. Önce dostluk kavramına değinilecekdaha sonra Cicero ve Mevlana’nın konuya 
yaklaşımları ele alınacaktır. 
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Öz 
 

Düşünce tarihiboyunca insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyleri tartışılmıştır. 
İnsanlar için ilişkileri belirleyen bir düzey de dostluktur. Bu nedenle dostluk kavramı üzerine düşünülmüş ve bu 
konuda özgün fikirler geliştirilmiştir. Milattan önce yaşayan Romalı filozof Cicero (M.Ö. 106-43) ile Mevlana 
(1207-1273)’nınilginç bir benzerlikle dostluk kavramı etrafında düşünceler geliştirdiğini görüyoruz. Cicero, 
dostluk kavramını ayrıntılarıyla ele aldığı ve insanlar için nasıl vazgeçilmez bir erdem olduğunu işlediği, bir eser 
de bırakmıştır. Mevlana da farklı eserlerinde dostluk kavramını ele almış ve insanlık için ne kadar gerekli ve 
önemli bir erdem olduğunu ifade etmiştir. İki düşünürü ortak paydada buluşturan, dostluk kavramına verdikleri 
önem ve onu eserlerinde işlemeleridir. Adeta Cicero ve Mevlana hem yaşantılarıyla hem de yazdıklarıyla dostluk 
için elçilik yapmışlardır. Bu nedenle iki düşünürün dostluk konusundaki düşünceleri özgünlüğünü korumaktadır. 
Bu çalışmada Mevlana ve Cicero’nun, dostluk üzerine yazdıkları, irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cicero, mevlana, dostluk, sevgi, vefa. 
 

Abstract 
     Throughout the history of thought, human relations and the levels of those have been argued. Friendship 
is one of those levels which determines their relations for human. Therefore thinkers have been thouht about the 
concept of friendship ve developed genuine ideas about it. It is interesting to see that both Roman philosopher 
Cicero (M.Ö. 106-43) and Rumi (1207-1273) have been formed thoughts around the concept of friendship. 
Cicero wrote a book where he discussed about friendship and how it was an essential virtue. Rumi also discussed 
about friendship in his different boks and tried to show its indispensability. Which brings together these two 
thinkers is that both of them are emphasised the importance of friendship and write about it. It is like that these 
thinkers have been representatives for friendship both in their lives and writings. For this reason their thoughts 
about firendship still preserves their genuinenesses. This paper will examine those thinkers’ writings about 
friendship.  
     Keywords: Cicero, rumi, friendship, love, fidelity. 
 

Giriş 
Bir sosyal varlık olarak insan, birlikte yaşadığı insanlarla farklı boyutlarda ilişkiler geliştirir. 

Bu ilişki boyutlarından biri de dostluktur. Dostluk, hemen hemen her kültürde var olan bir insani 
gerçekliktir. Bu nedenle düşünce tarihi boyunca birçok düşünür bu konuyla ilgilenmiş ve dostluğun 
insan hayatı için önemine vurgu yapmıştır. Cicero(M.Ö. 106-43) ve Mevlana (1207-1273) da bu 
düşünürler arasındadır. Cicero, dostluk hakkında bir eser bırakmış ve bu eserinde dostluğun önemini 
ve insanlık için değerini irdelemiştir. Mevlana da dostluk ile ilgili olarak farklı eserlerinde 
değerlendirmelerde bulunmuş; konuyu fabl, hikâye ve örneklerle açıklamıştır. 

Bu çalışmada düşünce tarihinde dostluk üzerinde düşünen yazan çok sayıda düşünür içinde bir 
Doğu’dan bir de Batı’dan olmak üzere iki düşünürün konuyla ilgili yaşadıkları ve fikirleri 
irdelenecektir. Önce dostluk kavramına değinilecekdaha sonra Cicero ve Mevlana’nın konuya 
yaklaşımları ele alınacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 

Dostluk 
 
Dilimizde insanlar arası ilişkilerde ileri düzeyde samimiyeti ve yakınlığı ifade etmek için 

kullanılan dost sözcüğü,  Büyük Türkçe Sözlük’te şöyle açıklanır: “Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, 
gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı”; dostluk kavramı ise, “dost olma durumu, dostça 
davranış” şeklinde 
açıklanır(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a1e764
4d40e30.54692156.). Arkadaş’, ‘yoldaş’, ‘sırdaş’ gibi kavramlar her ne kadar dostluk kavramına 
benzer biçimde ifade edilseler de, ‘dostluk’ kavramı, arkadaşlıktan daha ileri düzeyde samimiyeti, 
mahremiyeti, içten bağlılığı ve ilgiyi bünyesinde barındırması açısından bahsedilen diğer tüm 
kavramlardan farklılık göstermektedir. Arkadaşlıkta bazen gayri iradilik vardır: okul arkadaşlığı gibi. 
Bu nedenle dostluğu arkadaşlıktan ayırabiliriz. 
 

Cicero ve Mevlana’dan önce ve sonra da dostluk ve dost kavramı üzerinde durulmuştur. Hatta 
bu olgu bazı düşünürler tarafından insan mutluluğu için olmazsa olmaz olarak görülmüştür. Sokrates 
(M.Ö.469-399) dostluğun önemini şöyle dile getirir: Kimi insan atları, kimisi köpekleri, kimi altını, 
kimi şan şerefi olsun ister; benimse çocukluğumdan beri arzuladığım şey dostumun olmasıdır. Antik 
çağın bir diğer filozofu Aristoteles (M.Ö.384-322)  Nikomakhos’a etik adlı ünlü eserinin sekizinci 
kitabını dostluğa ayırır. Söz konusu çalışmasına “dostluk ya bir erdemdir ya da erdemle birlikte giden 
bir şey” diye başlar. Dostluk için, “ayrıca yaşam için son derece zorunlu”(Aristoteles;1998,155) der 
ve ekler: yalnızca zorunlu değil, güzel bir şey de” (Aristoteles;1998,156). Öyleyse her şeye sahip 
olsak da dosttan hiçbir zaman vazgeçmeyiz (Mutlu;2015,218). Çünkü insanın mutluluğunun bir 
kaynağı da dostluk ya da dostun varlığıdır. Aristoteles der ki: insanın kendisiyle dostluğu akrabalar 
arasındaki dostluğa benziyor. Onlarda da çözülme olmaz, ayrılıklar gösterseler bile yine de akraba 
kalırlar. Kişi de yaşadığı sürece bir, bütün olarak kalır (Aristoteles;1999,189-191).Aristoteles’in 
dostluk felsefesini yorumlayan Fransız filozof Paul Ricoeur(1913-2005) de dostluğu sadece yakınlık 
ve bağlılık duygusu değil, bir erdem bir yetkinlik (Ricoeur;2010,249) olarak anar. Buna göre iyi ve 
mutlu adamın dostlara ihtiyacı varsa, bunun nedeni dostluğun bir faaliyet veya etkinlik olmasıdır. 
Faaliyet veya etkinlik apaçık ki, bir oluş, bir varolageliştir (Ricoeur;2010,255). Burada insanın 
varoluşu için de dostluğun ne denli önemli olduğu ifade edilmektedir.  
 

Dostluk felsefe ve edebiyatta her zaman ilgi bulmuştur. Bu nedenle felsefi metinler yanında, 
birçok şiirin, türkünün vb. edebi etkinliğin konusunu da dostluk oluşturmuştur.   

 
Cicero’ya Göre Dostluk 
 
Cicero (M.Ö. 106- 43) M.Ö. 44 yılında Laelius ya da De Amicitia (Laelius Ya Da Dostluk 

Üzerine) adlı eserini yazar. Diyalog biçiminde yazdığı kitapta sevdiği iki ünlü Romalı dost olan 
Laelius ve Scipio’yukonuşturur.Ünlenmiş iki dostu konuşturması ve kitabı bir dostuna (Atticus) ithaf 
etmesi de anlamlıdır.  

Cicero dostluğu şöyle tanımlar: Dostluk, insanların insanlarla ve tanrılarla ilgili her şeyde, 
yakınlık ve sevecenlik duygularıyla anlaşmasıdır (Cicero; 1998,73). Bu nedenle o dostluğu bir anlaşma 
(consensio) olarak görüyor ve dostluğu şöyle övüyor: Bilgelik bir yana bırakılacak olursa, ölmez 
tanrıların insana bundan daha iyi bir şey verdiğini sanmıyorum (Cicero; 1998,73).O da Aristoteles’in 
yolundan giderek insana yakışır bir yaşam sürmek istenirse, dostsuz yaşam, yaşam olmaz 
(Cicero;1998,102) demektedir. Bu nedenle insanlar olmadan hele dostlar olmadan insanca bir hayat 
söz konusu olamaz (Cicero;1998,102). İnsansız bir yaşama katlanmak taş yürekliliktir. Bu yalnızlık, 
bütün bu zevklerin tadını hangi insandan alıp götürmezdi? (Cicero;1998,103). Bu konuyla ilgili olarak 
Cicero kendisinden önceki filozoflardan alıntı yapar: 

Biri göğe yükselip evreni ve yıldızların güzelliğini seyretseydi,  
bu seyir ona hoş gelmeyecekti ama yanında, gördüklerini anlatacak bir dostu olsaydı,  
bundan çok hoşlanacaktı (Cicero;1998,103).  
Mevlana da buna benzer olarak “Yalnız olarak bir yolda neşeli neşeli giden kişinin neşesi, 

dostlarla/yoldaşlarla giderse birken yüz olur” (Mevlana;1991,44) demektedir. 
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Cicero’ya göre doğa yalnızlığı sevmez, hep bir desteğe dayanmak ister. Çok yakın dostlukların en tatlı 
yanı da budur (Cicero;1998,103). Aristoteles için de böyleydi; Özellikle kendine yeterlilikten yoksun 
olmamız, diğerlerine bağımlı olmamız neticesinde eudaimon (mutluluk-huzur) yaşamı ancak 
diğerleriyle etkinleştirebiliriz, tam bir eudaimon yaşam sürmek için kaçınılmaz bir şekilde diğerlerine 
ihtiyaç duyarız (Mutlu,2015,218). Bu da insanın doğasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dostluk 
bu doğanın neredeyse bir gereği ya da Aristotelesyen bir söyleyişle, zorunluluğudur. 

Cicero da Aristoteles gibi, dostluğu erdemle ilişkilendirir ve şöyle der: Siz erdeme öyle değer 
verin ki, -onsuz dostluk olmaz- erdemden başka hiçbir şeyin dostluğa üstün tutulabileceğine 
inanmayın (Cicero;1998,110). Bu nedenle dostluğun sınırlarının çizilmesinden söz eder: “dostların 
ahlakı tertemiz olmalı; aralarında her konuda, düşünüşlerinde, isteklerinde, ayrımsız tam bir anlaşma 
olmalı” (Cicero;1998,92).Durum bu olunca Cicero, dostluğun ancak iyi insanlar arasında olacağına 
inanır (Cicero;1998,94) çünkü iki noktada iyi insanlar dikkat ederler: Birincisi yapmacık ve 
gösterişten uzak bir açık davranma vardır onlarda; ikincisi, suçlamaları reddetmekle kalmaz dostundan 
kuşkulanmazlar da (Cicero;1998,94).   

Cicero’ya göre dostluğu ömrün sonuna kadar götürmek zordur. Çünkü çıkar çatışmaları vardır; 
dahası insanların huyları da değişebilir. İnsanın yıkım zamanında başka, yaşlılık zamanında başka 
huyları vardır (Cicero;1998,80-81). İkisinin birden elde edemeyeceği bir çıkar yüzünden dostluk 
bozulabilir; keza aynı göreve istekli olmak da dostluğu bozar (Cicero;1998,81). Bazıları dostlarından 
şehvete aracı olmasını veya bir haksızlık yapma konusunda yardım isteyebilir; böyle bir yardımı 
yapmamak, onurlu bir davranıştır ama isteği yerine gelmeyenler, diğerlerini dostluk kurallarına 
uymamakla suçlarlar (Cicero;1998,81).  

Cicero, insanların ne kadar keçi ve koyunu olduğunu bildiğini ama kaç dostunun olduğunu 
bilmediğini; bunun da dostluk konusundaki duyarsızlıktan kaynaklandığını söyler (Cicero;1998,92). 
Aynı şekilde insanlar koyun keçi satın alırken bile titiz davranır da, dost seçimine önem vermezler 
(Cicero;1998,92) diye düşünür.Ona göre, asıl önemsenmesi gereken dostluk konusunda duyarlı olmak 
ve erdemli dostlar seçmektir. Erdemli dostlar her zaman ya da her düzlemde bulunmayabilir; Örneğin 
memurluk ve siyaset yaşamına atılmış insanlar arasında gerçek dostlara çok güç rastlanır 
(Cicero;1998,93). Çünkü, dostluk fedakârlık gerektirir ve bu fedakârlık her alanda kolay kolay ortaya 
çıkmaz. O, şöyle sorar: dostunun seçilmesini kendininkine üstün tutacak insanı nerede bulmalı? 
(Cicero;1998,93). Yani dostu kendine tercih edecek fedakârlığı sergileyecek kişilere ihtiyacımız 
vardır. Bunu da zor günde test etme imkânı bulabiliriz. 

O halde belli (emin) dost, bellisiz (kötü) günde belli olur (Cicero;1998,93).  Çünkü birçokları 
için kötü günlerde birbirine bağlı kalmak, nasıl da güç bir iştir (Cicero;1998,93). Dostun zayıflığını iki 
şey belli eder: İyi günlerinde dostu aşağı görürürler; kötü günlerinde yüzüstü bırakıp giderler 
(Cicero;1998,93). Cicero’ya göre, hem iyi hem kötü günde direngen, değişmez bir dostluk gösteren 
insanın pek seyrek, tanrılaşmış gibi bir soydan geldiğine inanmalıyız (Cicero;1998,93). Bu anlayışa 
göre kötü gün dostluk için sınanma günüdür. 

Yeni dostluklardan kaçınmamamız gerektiğine inanır Cicero ama “en eskişaraplar gibi, en 
eski dostluklar en zevkli olmalı” (Cicero;1998,95) diyerek eski dostluklara vurgu yapar. Bunu biraz da 
alışkanlığın gücüyle açıklar ve şöyle bir örnek verir: “bir engel olmadıkça, hiç kimse alışmadığı yeni 
bir ata binmeyi, alıştığı bir ata binmeye yeğ tutmaz” (Cicero;1998,95). Alışkanlık konusundaki 
kanaatini başka örnekler üzerinden de tekrar eder: alışkanlığın gücü yalnızca canlılarda değil, cansız 
eşyalarda bile kendini gösterir: Uzun zaman oturduğumuz yerleri, dağlık, ormanlık bile olsa, severiz 
(Cicero;1998,95). Bu nedenle, insanların alışkanlıklarını terk etmeleri güçtür. Eski dostları tek etmek 
de güçtür.  

Cicero, dostluğun bir gereğinin de paylaşım olduğunu, bunun akrabalar arasında da geçerli 
olması gerektiğini savunur ve şöyle der:  

Erdemce, yetenekçe, varlıkça üstün olanlar, bunları yakınlarıyla bölüşsünler, paylaşsınlar: 
Örneğin orta halli aileden doğmuşlarsa, zeka ve zenginlikten yana zayıf yakınları varsa, 
onların olanaklarını çoğaltsınlar, onlara onur ve saygınlık versinler (Cicero;1998,96). 
Yetenek, erdem ve her türlü üstünlükten en çok yararlanmak için, insan onları yakınlarıyla 
paylaşmalıdır (Cicero;1998,95).  
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bu doğanın neredeyse bir gereği ya da Aristotelesyen bir söyleyişle, zorunluluğudur. 

Cicero da Aristoteles gibi, dostluğu erdemle ilişkilendirir ve şöyle der: Siz erdeme öyle değer 
verin ki, -onsuz dostluk olmaz- erdemden başka hiçbir şeyin dostluğa üstün tutulabileceğine 
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ahlakı tertemiz olmalı; aralarında her konuda, düşünüşlerinde, isteklerinde, ayrımsız tam bir anlaşma 
olmalı” (Cicero;1998,92).Durum bu olunca Cicero, dostluğun ancak iyi insanlar arasında olacağına 
inanır (Cicero;1998,94) çünkü iki noktada iyi insanlar dikkat ederler: Birincisi yapmacık ve 
gösterişten uzak bir açık davranma vardır onlarda; ikincisi, suçlamaları reddetmekle kalmaz dostundan 
kuşkulanmazlar da (Cicero;1998,94).   

Cicero’ya göre dostluğu ömrün sonuna kadar götürmek zordur. Çünkü çıkar çatışmaları vardır; 
dahası insanların huyları da değişebilir. İnsanın yıkım zamanında başka, yaşlılık zamanında başka 
huyları vardır (Cicero;1998,80-81). İkisinin birden elde edemeyeceği bir çıkar yüzünden dostluk 
bozulabilir; keza aynı göreve istekli olmak da dostluğu bozar (Cicero;1998,81). Bazıları dostlarından 
şehvete aracı olmasını veya bir haksızlık yapma konusunda yardım isteyebilir; böyle bir yardımı 
yapmamak, onurlu bir davranıştır ama isteği yerine gelmeyenler, diğerlerini dostluk kurallarına 
uymamakla suçlarlar (Cicero;1998,81).  

Cicero, insanların ne kadar keçi ve koyunu olduğunu bildiğini ama kaç dostunun olduğunu 
bilmediğini; bunun da dostluk konusundaki duyarsızlıktan kaynaklandığını söyler (Cicero;1998,92). 
Aynı şekilde insanlar koyun keçi satın alırken bile titiz davranır da, dost seçimine önem vermezler 
(Cicero;1998,92) diye düşünür.Ona göre, asıl önemsenmesi gereken dostluk konusunda duyarlı olmak 
ve erdemli dostlar seçmektir. Erdemli dostlar her zaman ya da her düzlemde bulunmayabilir; Örneğin 
memurluk ve siyaset yaşamına atılmış insanlar arasında gerçek dostlara çok güç rastlanır 
(Cicero;1998,93). Çünkü, dostluk fedakârlık gerektirir ve bu fedakârlık her alanda kolay kolay ortaya 
çıkmaz. O, şöyle sorar: dostunun seçilmesini kendininkine üstün tutacak insanı nerede bulmalı? 
(Cicero;1998,93). Yani dostu kendine tercih edecek fedakârlığı sergileyecek kişilere ihtiyacımız 
vardır. Bunu da zor günde test etme imkânı bulabiliriz. 

O halde belli (emin) dost, bellisiz (kötü) günde belli olur (Cicero;1998,93).  Çünkü birçokları 
için kötü günlerde birbirine bağlı kalmak, nasıl da güç bir iştir (Cicero;1998,93). Dostun zayıflığını iki 
şey belli eder: İyi günlerinde dostu aşağı görürürler; kötü günlerinde yüzüstü bırakıp giderler 
(Cicero;1998,93). Cicero’ya göre, hem iyi hem kötü günde direngen, değişmez bir dostluk gösteren 
insanın pek seyrek, tanrılaşmış gibi bir soydan geldiğine inanmalıyız (Cicero;1998,93). Bu anlayışa 
göre kötü gün dostluk için sınanma günüdür. 

Yeni dostluklardan kaçınmamamız gerektiğine inanır Cicero ama “en eskişaraplar gibi, en 
eski dostluklar en zevkli olmalı” (Cicero;1998,95) diyerek eski dostluklara vurgu yapar. Bunu biraz da 
alışkanlığın gücüyle açıklar ve şöyle bir örnek verir: “bir engel olmadıkça, hiç kimse alışmadığı yeni 
bir ata binmeyi, alıştığı bir ata binmeye yeğ tutmaz” (Cicero;1998,95). Alışkanlık konusundaki 
kanaatini başka örnekler üzerinden de tekrar eder: alışkanlığın gücü yalnızca canlılarda değil, cansız 
eşyalarda bile kendini gösterir: Uzun zaman oturduğumuz yerleri, dağlık, ormanlık bile olsa, severiz 
(Cicero;1998,95). Bu nedenle, insanların alışkanlıklarını terk etmeleri güçtür. Eski dostları tek etmek 
de güçtür.  

Cicero, dostluğun bir gereğinin de paylaşım olduğunu, bunun akrabalar arasında da geçerli 
olması gerektiğini savunur ve şöyle der:  

Erdemce, yetenekçe, varlıkça üstün olanlar, bunları yakınlarıyla bölüşsünler, paylaşsınlar: 
Örneğin orta halli aileden doğmuşlarsa, zeka ve zenginlikten yana zayıf yakınları varsa, 
onların olanaklarını çoğaltsınlar, onlara onur ve saygınlık versinler (Cicero;1998,96). 
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Mevlana’ya Göre Dostluk 
 
Dostlukla ilgili düşüncelerini irdelediğimiz Cicero’dan sonra Mevlana’nın konu hakkındaki 

düşüncelerine değinirsek aradaki benzerlikler ve farklılıklar daha iyi anlaşılabilir.  Çünkü Mevlana da 
birçok eserinde dostluğa değinir. Her ne kadar Mevlana’ya göre dost, gerçek sevgili olan Allah olsa 
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kavramlarla konuyu etraflıca açıklar. O, dostu, sevilen kimse- sevgili, arkadaş manasında kullanır. 
Mevlana’daki yoğun dostluk vurgusu içinde yetiştiği kültür evreninin insana verdiği değerle de 
ilgilidir. O, insanın farklılığını ve değerliliğini bir beyitte şöyle dile getirir: “Ey dost, en değerli inci 
candır. En güzel şekil olan insan şekli, arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz” 
(Mevlana;1991/VI,83).Onun insana verdiği değer, insanın insanla anlamlı, derinlikli bir ilişki olarak 
kurduğu dostluğa da değer vermesini gerektirmiştir.  

Mevlana dostluğu en derin biçimde (Şems-i Tebrizi, Hüsameddin Çelebi vb. ile) yaşayan bir 
düşünür olduğu için, o adeta bir yaşanmışlığını dile getirmektedir. Bu yüzden Mevlana dostluk için 
öncelikle “yüreğin doğru olması” gerektiğine inanır. Bu nedenle “sen dost ol da sayısız dost gör, fakat 
dost olmazsan dostsuz, yardımsız kalakalırsın” (Mevlana;1991/VI,42) diyerek, öncelikle kişinin 
fedakârlığa kendisinden başlamasını önerir. Çünkü dostlukta bir fedakârlık gerekmektedir. 

Mevlana’ya göre dost kimdir? Cevabı Mesnevi’de şu beyitlerle dile getirir: 
  Yol nasıl yoldur? Gidenlerin ayak izleriyle dopdolu bir yol. 
  Dost nasıl dosttur? Rey ve tedbir bakımından merdivene benzeyen,  

seni aklıyla her an irşat edip yücelten dost  (Mevlana;1991/VI,43). 
 Dost bizi irşad eyleyen, tıpkı merdiven gibi aşama aşama yol kat etmemizi sağlayan, yol 
gösteren, bizi yüceltendir. Eleştirileriyle aklımızı yararlı biçimde kullanmamızı sağlayandır.  
 Mevlana, dostluğun fedakârlık, vefa gerektirdiğini ve bu nedenle zor ve zahmete katlanmayı 
beraberinde getirdiğini ve buna katlanamayanların dost olamayacağını Mecalis-i Sab’a’da şöyle dile 
getirir:  
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“Senin gamını yemeden, derdine uğramadan senden bir şey umana  
Aldanma sakın; aldatıyor seni, yalan söylüyor sana. 
Sevinç gününde bütün dünya dostundur; 
Amma gam gecesi dost olanı kolay gösteremez kimse.” (Mevlana;1965,35). 

 Ona göre dostluğun sınavı gam, keder anıdır. Tıpkı ondan asırlarca önce İ. Şafii’nin (767-820) 
Divan’ında belirttiği gibi: Zor gün dostun sınavıdır (Şafii;2013,75). Mevlana zor zamanlarda dost 
olmanın önemini, “gam gecesi dost olan, Tanrı dostudur ancak”(Mevlana;1965,36) şeklinde ifade 
eder. 
 Rumî, dostun insan için değerini ve önemini, insan için değerli ve önemli bir duyu organı olan 
göze vurgu yaparak dile getirir. Dostun ve dostluğun önemli olduğunu insanın dosta nasıl bir 
gereksinim duyduğunu göz üzerinden anlatır:  

 “İnsan gözden ibarettir. Geri kalan bir deridir.  
Göz de, dostu gören göze derler. 
İnsan dostu görmeyince kör olsun, daha iyi.  
Böyle adam Süleyman bile olsa, karınca ondan yeğdir”(Mevlana;1991/I,113). 

 Bu nedenle dostların, dostluklarının ve birbirilerinin kıymetinin farkında olmaları gerekir. 
Dost olanlar, başkalarının onları birbirinden ayırmasına izin vermemelidir. Mevlana bu konuda ikazda 
bulunur: “Seni dosttan ayıran sözü dinleme; o sözde ziyan vardır, ziyan!” (Mevlana;1991/III,33). Yani 
Mevlana, dostlukların ebedi olmasından yanadır. Kısa süreli, çıkarlara dayalı olan ve çıkar 
zedelenmesi durumunda bozulan dostlukları tasvip etmez. Dostlukları bozan, dostları birbirinden 
ayıran ilişkilere ve sözlere karşıdır. Bu yüzden birlikte, birlik olmayı önerir dostlara:  

“Dostun, dostlarla birliği hoştur. Mana ayağını tut (ona meylet), suret serkeştir. 
Serkeş sureti, eziyetle eritip mahfeyle ki onun altında define gibi olan vahdeti göresin” 
(Mevlana;1991/I,54). 
Dost birlikte hemhal oldu mu birbirinin derdine merhem olur. İnsan bu durumda birbirinin 

kurdu değil, birbirine şifa olur. Rumî konuyu bir meteforla anlatır. Sıkıntıları olan insan penceresiz 
eve benzer, siz onunla dostça konuştukça, o eve pencereler açılır. Bu nedenle şunu rahatlıkla söylemek 
mümkündür: Dostluk ilişkilerinin olduğu toplumlarda psikolog ve psikiyatristlere daha az ihtiyaç 
duyulur. Dosta açılmayı önemsiyor, dost olmazsa taştan dostun olsun diyor. Rumî bir beyitte: 
“Topluluğa dost ol, hatta dost bulamazsan taştan bir dost yont, onu sev” (Mevlana;1991/II,165) 
diyerek dosta açılmayı önemsediğini gösterir. Günümüzde de psikologlar, sıkıntılarımızı 
paylaşacağımız bir dost bulmamızı, dost bulamama durumunda da sıkıntıları ağaca, denize açmamızı, 
kısacası içimizden atmamızı tavsiye ederler. Bu görüş Mevlana’nın dost bulma konusundaki ısrarlı 
görüşü ile örtüşür  
  Çünkü dost bizimle dert paylaşan ve derdimizi paylaşandır. Dost sadece dert paylaşmaz, yol 
yordam da paylaşır. Dost bizimle birlik(te) olandır. Mesnevi’de, bu konu şu metaforla açıklanır: 

Kurt, çok defa sürüden bir kuzu, yalnız başına bir yol tutup ayrıldı mı onu kapar, yer. 
Sünneti ve topluluğu bırakan kişi, yırtıcı hayvanlarla dopdolu olan böyle bir yerde 
kendi kanını dökmez de ne yapar. Sünnet yoldur, topluluk da yoldaş. Yolsuz yoldaşsız 
oldun mu bu daracık yerde helak olursun (Mevlana;1991/VI,43). 

Mevlana Zaman zaman dost kavramı yerine yoldaş kavramını da kullanır. Ona göre, yoldaşsız 
kalmamak gerekir. Ama bu yoldaş, akla düşman olmamalıdır (Mevlana;1991/VI,44). Akıllı 
dost/yoldaşla yapılan bu yolculuğun tadı bile farklı olur. “Yalnız olarakbir yolda neşeli neşeli giden 
kişinin neşesi, dostlarla/yoldaşlarla giderse birken yüz olur” (Mevlana;1991/VI,44). Dostlar 
arasındaki samimiyet ve güven “cana can katar”, insana dertlerini unutturur; oluşan güven ve huzur, 
insanları tehlikelerden korur. 
 Rumî, dostluk ilişkisinin bir yolunun da ihsanda bulunmak olduğunu bildirir ve ihsanda 
bulunulacak adam düşman bile olsa iyidir (Mevlana;1991/II,165) der.Çünkü, ihsan yüzünden düşman 
bile dost olur, dost olmazsa bile kini azalır. İhsanda bulunmak, kiniiyileştiren bir merhem gibidir. 

Mevlana, dostluğa önem verir ama kötü, aklını kullanamayan yani ahmak kişilerle dost 
olunmasından yana değildir. Çünkü ahmak ve kötü dost insanı yoldan çıkarır, ona zarar verirve rezil 
rüsva eder. O, ahmağın dostluğunu “ayı”metaforu ile anlatır (Mevlana;19191/II,162-163). Ayıya 
arkadaş olan bir adam, biraz uyumak ister, ayının yanında uyur. Adamın yüzüne sinek konar, ayı 
kovar. Kaç kere sineği kovduysa, sinek tekrar adamın yüzüne konar. Ayı sineğe kızıp, dağdan 
kocaman bir taş getirir, sineğin yine uyuyan adamın suratına konmuş olduğunu görünce o koca taşı, 
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sineği ezmek için, adamın suratına indirir. Taş adamın suratını paramparça eder. Özetleyerek aldığımız 
bu örnek ahmak ya da aptal biriyle dost olmanın getireceği sakıncaları göz önüne serer. “Aptalın 
sevgisi, şüphesiz ayının sevgisidir, kini sevgidir, sevgisi kin” beytinde ifade edildiği gibi, “ayı tabiatlı” 
insanla dost olmamak lazımdır Ayı, bu hikâyede aptal dostu temsil eder. Böyle bir dost yüzünden 
insan bazen canından bile olacağından, böyle bir dostun yokluğu varlığına tercih edilir 
(Çiçek;1996,130). 
 Kötü dostun insana zarardan başka vereceği yoktur. Mevlana kötü dostun zararlarını da 
örneklerle anlatır ve uyarır: 
  Sende kötü dostun sevgisi peydahlandı mı kendine gel. 
  Ondan kaç, onunla az konuş, görüş! Onu kökünden sök çıkar. 
  Çünkü biter, boy verirse seni de kökünden söker, mahveder 
  (Mevlana;1991/IV,114). 
 Mevlana kötü arkadaşın insanın sonunu getirdiğini bu beyitlerle ifade eder. Başka bir yerde de, 
kötü dostu “keçiboynuzu” metaforu ile dile getirerek, her yerde ve her zaman ortaya çıktığını ve 
insanı rahatsız ettiğini belirtir. Böylesi bir dost insanı sürekli kötülüğe götüreceğinden, ondan uzak 
durmak gerekir. Kötü arkadaş, dünyadaki huzursuzluğun sebebi olmakla kalmaz insanın ahiretini de 
etkiler. Mevlana, kötü dostun bu özelliğini “yılan” metaforu ile ifade eder: 
  Herkesin, kendisine muhtaç olduğu, ihtiyacı bulunmayan pak Tanrı’nın  
  Zatına and olsun ki, kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir. 
  Çünkü kötü yılan, insanın yalnız canını alır.  

Kötü arkadaşsa insanı cehenneme sürer, orasını adama durak eder 
(Mevlana;1991/V,216). 

Görüldüğü gibi, kötü arkadaşın kötülükleri, yalnız bu dünyayla sınırlı olmayıp; iki dünya 
hayatını da heder ederek, saadet bırakmaz. Kötülüğünün şiddetini ifade için düşünür, yılanla mukayese 
eder. Gerçekten kötü arkadaş bu kadar etkili midir? İnsanı bu düzeyde kötülüğe iter mi? Elbette. 
Çünkü “insan, arkadaşının dini üzeredir,” onun huyunu alır. Mevlana’nın tespitiyle; “insan, düşüp 
kalktığı adamın, konuşa görüşe huyu ile huylanır, gönül arkadaşının huyunu kapar” 
(Mevlana;1991/V,216). Bu durumda insanın, arkadaşının yaptığını yapmaması mümkün değildir. 
İnsanları bir arada tutan temel müşterekler kötüler için de geçerlidir. Kötülükte birlikte olacaklarına 
göre, kötü arkadaşın arkadaşı, kötü olduğu gibi; onlara katılan da kötüdür (Çiçek;1996,130).İnsan, 
iyilerle dost olmalıdır; “iyi kişilerle dost olmayan, elbette kötülerin yanında yer alır, onlara komşu 
olur” (Mevlana;1991/IV,131). Böyle bir komşuluk insanı insanlığından uzaklaştırır. Dost iyi oldu mu 
insan hayata daha güvenle bakar. Hayata anlam vermek dostlarla mümkündür. Sıkıntılarımızı 
paylaşan, sırlarımıza ortak olan dostlar, bizi birçok sorundan kurtarır. O halde bu dostlar iyilerden 
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Cicero ve Mevlana’da Dostluk 
 
Ünlü İtalyan filozof GiambattistaVico (1668-1744) farklı toplumların ortak doğalarına dair 
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Cicero’nun deyimiyle, erdem, dostluğu hem kuran hem de koruyandır (Cicero;1998,108). Kötüler 
arasında kurulan ilişkiler erdemden uzak olacağı için, kötüler arasındaki ilişki dostluk olarak kabul 
edilmiyor. İkisinde de dostluk erdemle özdeştir. Kötüden dost kötülükten dostluk çıkmaz. Kötüler 
Cicero’da onur ve erdemden uzaklaştırılacağı için dostluğun dışına itiliyor. Rumî de, kötünün insanın 
hem bu dünyasına hem de öte dünyasına zarar vereceği için dostluğa değer olmadığı kanaatindedir. 

Cicero ve Mevlana dostluğun devamı için, dostların fedakâr ve duyarlı davranmaları 
konusunda da hemfikirdirler. İkisi için de dostluğu test etme ancak zor günde mümkündür. Bu nedenle 
dostluğu ayakta tutan, zor zamanlardaki olumlu tutum ve beraberlik ya da dayanışma ruhudur. 

Farklı çağlarda ve kültürlerde yaşamalarına ve bütün farklılıklarına rağmen birbirine benzer 
düşünceler serdetmişlerdir. Elbette faklı şeyler de dile getiriyorlar. Cicero kendi kültür çevresinin ve 
yaşadığı dönemin etkisini taşırken, aynı şey Mevlana için de geçerlidir. Cicero, Stoa felsefesinin ve 
Roma’nın etik, ontolojik ve epistemolojik bakışını yansıtırken, Rumî de İslam düşüncesinin temel 
nosyonlarını yaşar ve yansıtır. Bu nedenle Mevlana’nın dostluk anlayışı nihayetinde gidip o öğretinin 
temellerine dayanır ve Tanrı öğretinin asıl dayanağı olur. 
 

Sonuç 
 
Modern zamanların her şeyi göstergeye ve maddeye indirgediği bir çağda insanın kaybettiği 

ama çokça ihtiyaç hissettiği bir olgudur dostluk. İki düşünür de bu olguyu insanın ayırıcı ve zorunlu 
bir niteliği olarak değerlendirirler. Bu anlayışın, “boş laf” olmaktan öte bir gerçeklik olarak her iki 
düşünürün de hayatında yer ettiğini, geliştirdikleri dostluk ilişkilerinden anlıyoruz.  

İnsani bir ilişki düzeyi olarak dostluk bütün insanlık tarihi boyunca farklı kelimelerle de olsa 
ifade edilmiş ve değerli görülmüştür. Bu nedenle filozoflar da söz konusu olguya bigâne kalmamış 
üzerinde düşünmüş ve tartışmışlardır. Çünkü insan yaşarken başkalarına ihtiyaç duyar. Cicero ve 
Mevlana, insanın kendine yeterlikten yoksun olmasının dostluk gibi bir olguyu zorunlu hale getirdiği 
ve bu olgunun insan için hem erdem hem de mutluluk vesilesi olduğunu dile getirmektedirler. 
 Dostluk sağlıklı işlediğinde, bu düzeyde ilişkilerin olduğu toplumlarda psikolog ve 
psikiyatristlere daha az ihtiyaç duyulur. İnsan insana şifa olmalıdır. Birbirinin derdine çare arayan, 
birbirini önemseyen birbirine değer veren insanların çoğunlukta olduğu toplumlarda toplumsal barış 
ve huzur daha kolaydır. 
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Selçuklu ve Osmanlı yönetiminin tüm coğrafyasında olduğu gibi Van Gölü ve Havzası’ndaki birçok 
yerleşim alanında medreselerin eğitim ve kültür üzerinde önemli bir yeri vardır.  Medreselerin sayısı, mimari 
form ve fonksiyonel özellikleri hakkında tam bilgimiz olmamasına karşın, çeşitli yazılı kaynaklarda bölgedeki 
medreselerin farklı biçim ve dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir. Çeşitli kaynaklarda elde edilen verilere göre 
1899 Van il merkezinde dokuz, ilçe merkezlerinden Gevaş'ta üç, Bahçesaray'da beş, Timar'da üç, Havasor'da iki, 
Erçek'te iki, Hoşap'ta iki olmak üzere Van'da toplam 27 medresenin olduğu belirtilmektedir. Hüsrev Paşa (Pizan) 
Medresesi,  Van’ın doğusunda yer alan Başkale İlçesi’nin tarihi Ören Köy meydanın da yer almaktadır. Medrese, 
plan özellikleri açısından iki katlı ve iç avlulu bir tasarım ile bölgedeki diğer medreselerden farklılık arz 
etmektedir. Medrese ile ilgili ilk uygulama çalışmaları, Van Valiliği tarafından başlatılmıştır. Günümüzde kazı 
ve diğer bilimsel çalışmalar ilgili kurumlar tarafından devam etmektedir. 
 Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Osmanlı, Van, medrese, iç avlu, kemer. 
 

Abstract 

 In many settlements in Van Lake and Basin, medreses have an important place in education and culture 
as it is in the entire geography of the Seljuk and Ottoman administrations. Although we do not have complete 
information about the number of medreses, architectural forms and functional features, it is known that the 
medresses in the region are constructed in different forms and periods in various written sources. According to 
the data obtained from various sources in 1899, nine in Van province center, it is stated that there are a total of 
26 medreses in district centers, three in Gevaş, five in Bahçesaray, three in Timar, two in Havasor, two in Erçek 
and two in Hosap. Hüsrev Pasha (Pizan) Medrese in the historical ruins of Baskale District in the east of Van is 
different from other medreses with its two-storey and inner courtyard design. The first practical work on the 
medrese was initiated by the Governor of Van. Today, excavations and other scientific studies are being carried 
out by relevant institutions. 

Keywords: Seljuk, Ottoman, Van, medrese, ınner courtyard, kemer. 
 
Giriş 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde, bölgedeki birçok yerleşim alanında inşa edilen medreselerin,  
eğitim ve kültür üzerinde önemli etkisi olduğu bir gerçektir.  Bu eğitim kurumlarının sayısı ve mimari 
forrmu ve fonksiyonel özellikleri hakkında yeterli veri olmamasına karşın, çeşitli yazılı kaynak ve 
belgelerde çok sayıda medresenin farklı dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir.  

 1899 yılındaki Van Vilayeti Salnamesinde il merkezinde 10, diğer merkezlerde ise Gevaş'ta 
üç, Bahçesaray'da beş, Timar'da üç, Havasor'da iki, Erçek'te iki, Hoşap'ta iki olmak üzere toplam 27 
medresenin olduğu belirtilmektedir (VVC, 1995: 69).  

Eski Van Şehrindeki Medreseler;  
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Giriş 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde, bölgedeki birçok yerleşim alanında inşa edilen medreselerin,  
eğitim ve kültür üzerinde önemli etkisi olduğu bir gerçektir.  Bu eğitim kurumlarının sayısı ve mimari 
forrmu ve fonksiyonel özellikleri hakkında yeterli veri olmamasına karşın, çeşitli yazılı kaynak ve 
belgelerde çok sayıda medresenin farklı dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir.  

 1899 yılındaki Van Vilayeti Salnamesinde il merkezinde 10, diğer merkezlerde ise Gevaş'ta 
üç, Bahçesaray'da beş, Timar'da üç, Havasor'da iki, Erçek'te iki, Hoşap'ta iki olmak üzere toplam 27 
medresenin olduğu belirtilmektedir (VVC, 1995: 69).  

Eski Van Şehrindeki Medreseler;  

1-Ulu Camii ve Medresesi; Cami-i Kebir veya Şah-ı Ermen Camii olarak da bilinirdi. I. 
Sökmen (1100-1112) ya da II. Sökmen (1128-1185) döneminde yaptırılmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Günümüzde medrese ve cami restorasyon çalışmaları, Vakıflar Bitlis Bölge Müdürlüğü 
tarafından devam etmektedir. 

2-Kızıl Camii ve Medresesi; Eski Van şehrinin doğu kısmında bulunan Tebriz Kapısı 
Mahallesi’ndeydi. Günümüzde medrese mevcut değildir (Ağaoğlu, 2003: 33-100). 

3-Kaya Çelebi Camii ve Medresesi; 1469’da Konya’dan Van’a gelen Koçi Bey ailesi 
tarafından Koçi Bey Mescidi ve medresesi olarak inşa edilmiştir.  Günümüzde medrese mevcut 
değildir.  

4-Müftü Medresesi; 1530 yılında yaptırılan medrese, XIX. yüzyılda da işlevini devam 
ettirmiştir. Günümüzde medrese mevcut değildir.  

5-İskender Paşa Mescidi ve Medresesi; Anadolu Defterdarı Çerkez İskender Paşa tarafından 
1548–1553 yılları arasında Safavilerin tahrip ettiği, Bicâniye Medresesi’nin yerine inşa edilmiş, 
günümüzde mevcut değildir (Demiroğlu, 1958: 2).  

6-Hüsrev Paşa Camii ve Medresesi;Hüsrev Paşa Camii ve Medresesi;Van Beylerbeyi 
Hüsrev Paşa tarafından, 1567–1568 tarihinde Orta Kapı Mahallesi’nde yer alan medrese, 2010 yılında 
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Günümüzde kullanılmamaktadır. 
Hüsreviye veya Kurşunlu Camii olarak da bilinirdi (Ağaoğlu, 2007: 328-330).  

7-Melik Mehmet Medresesi; Eski Van Şehrinde olduğu kayıtlı olmasına rağmen, tamamen 
yok edildiği için günümüzde mevcut değildir.  

8-Abbas Ağa Camii ve Medresesi; Abbas Ağa tarafından 1655’den önce yaptırılan camii, 
İskele Mahallesi’ndeydi. Günümüzde medrese restorasyon çalışmaları Vakıflar Bitlis Bölge 
Müdürlüğü tarafından devam etmektedir.  

9-Horhor Camii ve Medresesi; Horhor Bahçesi’nin hemen yanında yer alan cami ve medrese 
2014 yılında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında restore edilmiştir.Günümüzde medrese bölge 
halkı tarafından kullanılmaktadır. 

Van merkez dışındaki diğer yerleşim alanlarındaki medreseler ise;  

1-Gevaş İzzettin Şir Medresesi;1257 yılında Melik İzzettin Şir adına Abdullah Han 
tarafından yapıldığı söylense de inşa tarihi belli değildir. XIV. yüzyılda inşa edilen medrese plan ve 
mimari özellikleri bakımından XII. Yüzyıl medrese plan özelliğindedir (Evliya Çelebi, 1976:1230). 

2-Gürpınar/Hoşap (Güzelsu) Hasan Bey Medresesi;Medrese, Van-Hakkâri karayolunun 
Hoşap girişinde kuzeyde yer alan mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır. Yapı,  Mahmudi 
beylerinden Mir Hasan Beyin eseridir. Giriş kapısı üzerinde yer alan iki satırlık kitabesinde 
medresenin 1563 yılında İvaz oğlu Mir Hasan tarafından inşa edilmiştir (Öztürk-Gültekin, 2009: 234-
254).   

3-Gürpınar/Hoşap (Güzelsu) Evliya Bey Medresesi;Medrese Hoşap’ın Gevirhan 
Mezarlığının doğusunda yer almaktadır. Yapı üzerinde yer alan iki satırlık kitabede “Güzeller güzeli 
muhteşem kalenin sahiplerinden Ahmet (S.A.V.)’in iltifatına mazhar olmuş Halit (Bin Velid) 
neslinden Evliya bey yaptırmıştır.  Mahmudilerin Emiri Eviya Bey Köprüsünü 1671 yılında inşa 
ettiğine göre muhtemelen medresede aynı yüzyıl olan XVII y.y. da inşa edilmiştir (Top, 1998: 28-30).  

4-Mir Hasan Veli Medresesi;Bahçesaray’ın Kale Mahallesi’nde yer alan medresenin inşa 
tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak, Mir Hasan’ın (1520-1566) yıllarında medresenin 
günümüzde mevcut olmayan 1732 ve 1858 yıllarındaki onarım kitabelerinin olduğu bilinmektedir 
(Başak, 1997:24-31). 
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5-Başkale/Pizan Hüsrev Paşa Medresesi; Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi’nin giriş kapısının 
üzerindeki mermer Arapça yazılı kitabe bulunmaktadır. Kitabede yapının 1653 yılında Hüsrev Paşa 
tarafından inşa edildiği ifade edilmektedir (Öztürk,2013: 26-40).   

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, kitabesi günümüzde mevcut olup, iki katlı ve iç avlulu bir 
tasarım ile diğer medreselerden farklılık arz etmektedir. Medresesi ile ilgili ilk uygulama çalışmaları, 
2010 yılında Van Valiliği tarafından başlatılmış, bu kapsamda Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
çalışmaları Y.Y.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim tarafından 
yürütülmektedir.  Günümüzde kazı ve diğer bilimsel çalışmalar ilgili kurumlar tarafından devam 
etmektedir. 

Başkale/Pizan Hüsrev Paşa Medresesi 

Konum 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi,  Van ilinin 120 km. güneydoğusunda bulunan Başkale 
İlçesi’nin 7 km. güneybatısında bulunan tarihi Ören Köy meydanında tarihi Osmanlı Kalesi’nin hemen 
altında yer almaktadır (Çizim:1; Fotoğraf:1,2). Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Vakfı mülkiyetinde, Pafta M51b10a1a, Ada 142, Parsel 2,  yer almaktadır. Medrese, 
engebeli bir topografyada zemine kuzey-güney istikametinde planlanmıştır.  

Yapının beden duvarları ile zemin katı sağlam olup, düz dam ile iç avlu kemerlerinin bir 
bölümü yıkık durumdadır (Fotoğraf:2,3). 

Tarihçesi 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi,  26.03.2009 gün ve 325 sayılı karar Anıt I. Grup yapı olarak 
Van Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.   

Medresenin doğu cephesinin orta yerinde yer alan sivri bir kemer içerisinde bulunan giriş 
kapısının üzerinde mermer kitabe levhası üzerinde Arapça yazılı bir kitabe bulunmaktadır (Uluçam, 
2002: 5,6). Kitabede yapının H. 1063 M. 1653 yılında Hüsrev Paşa tarafından inşa edildiği ifade 
edilmektedir.  Kitabenin son mısrası Arapça ve diğer mısraları ise Farsçadır(Çizim:10; 
Fotoğraf:6,10,11). 

 

Transkripsiyon 

Hüsrev-i Ali nesseb ada şiken 

Sahtbinaçuırem der Aden 

Amedetariheş ez avaz-  ı gayıb 

Enbetuehullahunebatenhesenen 

 

Anlamı:“Yüksek bir soya sahip ve düşman kırıcı Hüsrev Aden’deki İrem Bağları gibi bir bina yaptırdı. 
Tarihi gayıp sesinden geldi. Cenabı hak içinde güzel nebatat gibi ilim ve irfan bitirsin.” 

Medresenin güneyindeki bölümünün Hüsrev Paşa’nın oğlu olan Süleyman Paşa tarafından 
daha sonraki yıllarda inşa edildiği düşünülmektedir  (Tuncer, 1966: 39-40). 1925 yılına kadar bölgede 
eğitim amaçlı olarak faaliyetlerde önemli bir görevi yerine getiren Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, 
günümüzde her türlü ilgisizlik ve duyarsızlığa rağmen ayakta kalmaya direnmektedir.  



335Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

5-Başkale/Pizan Hüsrev Paşa Medresesi; Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi’nin giriş kapısının 
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tasarım ile diğer medreselerden farklılık arz etmektedir. Medresesi ile ilgili ilk uygulama çalışmaları, 
2010 yılında Van Valiliği tarafından başlatılmış, bu kapsamda Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
çalışmaları Y.Y.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim tarafından 
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İlçesi’nin 7 km. güneybatısında bulunan tarihi Ören Köy meydanında tarihi Osmanlı Kalesi’nin hemen 
altında yer almaktadır (Çizim:1; Fotoğraf:1,2). Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Vakfı mülkiyetinde, Pafta M51b10a1a, Ada 142, Parsel 2,  yer almaktadır. Medrese, 
engebeli bir topografyada zemine kuzey-güney istikametinde planlanmıştır.  

Yapının beden duvarları ile zemin katı sağlam olup, düz dam ile iç avlu kemerlerinin bir 
bölümü yıkık durumdadır (Fotoğraf:2,3). 

Tarihçesi 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi,  26.03.2009 gün ve 325 sayılı karar Anıt I. Grup yapı olarak 
Van Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.   

Medresenin doğu cephesinin orta yerinde yer alan sivri bir kemer içerisinde bulunan giriş 
kapısının üzerinde mermer kitabe levhası üzerinde Arapça yazılı bir kitabe bulunmaktadır (Uluçam, 
2002: 5,6). Kitabede yapının H. 1063 M. 1653 yılında Hüsrev Paşa tarafından inşa edildiği ifade 
edilmektedir.  Kitabenin son mısrası Arapça ve diğer mısraları ise Farsçadır(Çizim:10; 
Fotoğraf:6,10,11). 
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Hüsrev-i Ali nesseb ada şiken 

Sahtbinaçuırem der Aden 

Amedetariheş ez avaz-  ı gayıb 

Enbetuehullahunebatenhesenen 

 

Anlamı:“Yüksek bir soya sahip ve düşman kırıcı Hüsrev Aden’deki İrem Bağları gibi bir bina yaptırdı. 
Tarihi gayıp sesinden geldi. Cenabı hak içinde güzel nebatat gibi ilim ve irfan bitirsin.” 

Medresenin güneyindeki bölümünün Hüsrev Paşa’nın oğlu olan Süleyman Paşa tarafından 
daha sonraki yıllarda inşa edildiği düşünülmektedir  (Tuncer, 1966: 39-40). 1925 yılına kadar bölgede 
eğitim amaçlı olarak faaliyetlerde önemli bir görevi yerine getiren Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, 
günümüzde her türlü ilgisizlik ve duyarsızlığa rağmen ayakta kalmaya direnmektedir.  

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, hazine tapusuna kayıtlı olup, 2013 yılında dönemin Van 
Valiliği girişimleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından proje ve uygulama çalışmaları başlatılmıştır. 

Plan 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, dış ölçüleri doğu-batı yönünde yaklaşık 18.12 m. kuzey-
güney istikametinde ise 25.20 m.’dir.  Medresenin batı duvarı arazinin topografyasına bağlı olarak 
aynı aks üzerinde olmayıp, güney yönünde içe eğik bir yapıya sahiptir(Çizim:2,3; Fotoğraf:4-9).   

Medresenin kuzeydoğu cephesinin ortasında yer alan 2.13 m genişliğindeki sivri kemer nişi 
içerisindeki yer alan 0.59 m. genişliğindeki düz atkılı bir kapı ile açık avluya geçilir. Açık avlu 
dikdörtgen planlı 6.33x15.93 m. ölçülerindedir.  

Avlunun güneyinde yer alan üç adet 0.80x0.90 m. ölçülerindeki payeler arasında yer alan dört 
adet sivri kemer yardımıyla açık avlu ile medrese hücreleri birbirinden 1.89 m. genişliğinde bir koridor 
ile ayrılmıştır. Koridor ile açık avlu zemini arasında 0.10 m’lik kot farkı bulunmaktadır. Koridorun her 
iki ucundaki beden duvarda 0.30 m. derinliğinde ve 0.50 m. genişliğinde iki niş yer almaktadır. 
Koridorun güneyindeki duvarında bulunan benzer mimari özelliklere sahip dört medrese odasına 0.62 
m. genişliğindeki kapılar ile dikdörtgen formlu odalara geçiş sağlanır. Odalar yaklaşık 3.00x4.76 m. 
ölçülerinde üzeri sivri beşik tonoz ile örtülüdür. Her odanın batı duvarının ortasında yer alan bir ocak 
nişi ile kuzey duvarında bir, güney duvarında iki, batı duvarında bir olmak üzere farklı büyüklüklerde 
dört niş bulunur. Ayrıca, güney beden duvarında ortasında bulunan bir mazgal pencere yer almaktadır.  
Doğu yönünde ikinci odadaki (Z02 Nolu) mazgal pencere yapılanması diğer pencereler göre daha 
farklı olarak planlanmıştır(Çizim:3,6-9; Fotoğraf:12-20).  

Açık avlunun kuzeyinde doğu-batı istikametinde bir aks üzerinde yer alan üç adet 0.81x0.90 
m. ölçülerindeki payeler arasında dört adet sivri kemer bulunur. Kemerler ile üç adet medrese odaları 
arasında yer alan 2.32 m. genişliğindeki ve boydan boya devam eden koridor bulunmaktadır.  
Koridorun her iki ucundaki beden duvarda 0.30 m. derinliğinde ve 0.50 m. genişliğinde iki niş yer 
almaktadır. Koridor ile açık avlu zemin arasında 0.39 m.lik kot farkı bir basamak ile aşılmaktadır. 
Doğuda yer alan medrese odasına (Z07 Nolu) 0.60 m. genişliğindeki düz atkılı bir kapı ile yaklaşık 
kare planlı 3.97x4.03 m. ölçülerindeki odaya geçilir. Odanın güney duvarının ortasında dıştan 0.31 m. 
içten ise 1.05 m. genişliğindeki mazgal pencere yer alır. Oda üzeri beşik sivri kemer ile 
örtülüdür(Çizim:3,6-9; Fotoğraf:12-20). 

Açık avlunun kuzey bölümünün ortasındaki medrese odasına  (Z06 Nolu) 0.60 m. genişliğinde 
üzeri düz atkı ile geçilmiş bir kapı ile kare planı 4.03x4.03 m. ölçülerindeki orta odaya geçilir. Bu 
odanın batı duvarının ortasında bir ocak nişi ile ocağın her iki yanında yer alan iki küçük niş 
yerleştirilmiştir.  Odanın güney duvarı ortasında bir mazgal pencere ile bir küçük niş mevcuttur. Bu 
mekânın üzeri de kuzey-güney istikametinde bir beşik sivri tonoz ile örtülüdür.  

Açık avlunun kuzey bölümünün batısında yer alan diğer bir odaya ise 0.60 m. genişliğindeki 
bir kapı ile geçiş sağlanır. Bu oda medresenin diğer zemin katındaki tüm odalara göre daha büyüktür. 
Oda, 4.17x5.94 m. ölçülerinde dikdörtgen formunda bir düzenlemeye sahiptir. Odanın güneybatı 
köşesinde yuvarlak formunda bir niş, kuzey duvarında iki, doğu duvarında iki ve batı duvarında ise bir 
küçük niş olmak üzere toplam altı niş yer almaktadır. Bu mekânını güney duvarının ortasında bir 
mazgal pencere yer almaktadır. Oda kuzey güney yönünde 0.78 m. genişliğindeki sivri bir kemer ile 
ikiye ayrılmıştır. Doğudaki küçük bölümün üzeri sivri beşik kemer ile batısı ise çapraz tonoz ile 
örtülüdür(Çizim:3,6-9; Fotoğraf:12-21). Açık avlunun her iki yanında kuzey ve güneyinde yer alan 
koridordaki 1.00 m. genişliğindeki ahşap merdiven yardımıyla medresenin üst katlarına çıkış sağlanır. 
Medresenin kuzey bölümü güney bölümüne göre 2.21 m. daha yüksek planlanmıştır. Medresenin 
kuzey ve güney zemin katında yer alan koridorlar, payeler ve kemerler üst katlarda da ayni şekilde 
devam etmektedir. Ancak, zemin kaplaması ahşap kirişler üzerinde yer alan ahşap kaplama ve ahşap 
korkuluklar bir düzenlenmeye sahiptir. Medresenin güney üst kat koridorunun doğu ve batı 
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duvarlarının ortasında yer alan mazgal pencereler, dıştan 0.05 m. içten ise 0.50 m. 
ölçülerindedir(Çizim:4,6-9; Fotoğraf:12-20,22).  

Medresenin üst kat (101 Nolu) odasına 0.64 m. genişliğindeki bir kapı ile 3.37x5.06 m. 
ölçülerindeki dikdörtgen planlı odaya geçilir. Odanın güney duvarının ortasında bir mazgal pencere 
bulunur. Mazgal pencere dıştan 0.66 m., içten ise 0.91 m. genişliğindedir. Odanın doğu duvarında yer 
alan iki adet benzer ölçülerde mazgal pencereler yer alır. Mazgal pencere, dıştan 0.05 m., içten ise 
0.45 m. ölçülerindedir. Odanın batı duvarının ortasında bir ocak nişi ile nişin her iki yanında iki küçük 
niş ve kuzey duvarında ise bir toplam üç adet niş yer almaktadır. Odanın üzeri sivri beşik tonoz ile 
örtülüdür.  

Medresenin (102 Nolu) odasına 0.60 m. ölçüsünde bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır.  Oda, 
3.55x5.06 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Odanın güney duvarı ortasında bir 
mazgal pencere, batı duvarında bir ocak nişi ve ocağın her iki yanında birer mazgal pencere, kuzey 
duvarında bir ve doğu duvarında bir niş olmak üzere toplam iki niş bulunmaktadır.  Medresenin (104 
Nolu) odasına 0.60 m. ölçüsünde bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır.  Oda, 2.94x5.11 m. ölçülerinde 
dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Odanın güney duvarı ortasında bir mazgal pencere, batı 
duvarında bir ocak nişi ve ocağın her iki yanında birer küçük niş ile kuzey ve doğu duvarlarında bire 
niş olmak üzere toplam dört niş bulunmaktadır(Çizim:4,6-9 Fotoğraf:12-20,22).   

Medresenin kuzey üst kat koridoru üst kat koridoruna göre 0.60 m. daha geniş ve 1.25 m. daha 
yüksek inşa edilmiştir. Medresenin üst katın kuzeydoğu köşesinde yer alan  (107 Nolu) odasına 0.60 
m. genişliğindeki bir kapı yardımıyla 4.16x4.16 m. ölçülerindeki kare planlı odaya geçilir. Odanın 
güney duvarının ortasında yer alan mazgal pencere dıştan 0.91 m. içten ise 0.44 m. genişliğindedir. 
Odanın doğu duvarında yer alan iki adet benzer ölçülerde küçük iki niş ile her iki nişin ortasında bir 
mazgal pencereler yer alır. Mazgal pencere, dıştan 0.47 m. içten ise 0.75 m. ölçülerindedir. Odanın 
üzeri doğu batı istikametinde devam eden bir sivri beşik tonoz ile örtülüdür. Medresenin üst kat kuzey 
bölümünde yer alan (106 Nolu) odasına 0.60 m. ölçüsünde üzeri düz atkı ile geçilmiş bir kapı ile geçiş 
sağlanmaktadır.  Oda, 3.23x3.45 m. ölçülerinde yaklaşık kare planlı bir yapıya sahiptir. Odanın güney 
duvarı ortasında bir mazgal pencere, batı duvarında bir ocak nişi ve ocağın her iki yanında birer küçük 
niş ile kuzey duvarında bir olmak üzere toplam dört niş bulunmaktadır.  Odanın üzeri doğu batı 
istikametinde devam eden bir sivri beşik tonoz ile örtülüdür.  

Medresenin üst kat kuzey bölümünün kuzeybatı köşesinde yer alan oldukça geniş (105 Nolu) 
odasına 0.62 m. ölçüsünde üzeri düz atkı ile geçilmiş bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır.  Oda, 
4.41x7.06 m. ölçülerinde doğu batı yönünde gelişen dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Odanın 
ortasında kuzey güney yönü istikametinde gelişen sivri bir kemer ile ikiye ayrılmıştır.  Odanın güney 
duvarı bir mazgal pencere, kuzey duvarında bir ocak nişi,  bir küçük niş ile batı duvarında iki küçük 
niş ve odanın güneybatı köşesinde ise yuvarlak bir niş olmak üzere olmak üzere toplam dört niş 
bulunmaktadır.  Odanın üzeri doğu batı istikametinde devam eden iki bağımsız sivri beşik tonoz ile 
örtülüdür(Çizim:4.6-9; Fotoğraf:12-20,22).   

             Cepheler 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, kuzeydoğu cephesi 25.17 m. uzunluğunda güneye doğru 
eğimli bir yapıda şekillenmiştir. Doğu cephesinin kuzey güney köşeleri arasında 3.98 m. kot farkı 
olup, kuzey bölümü daha yukarıda düzenlenmiştir(Çizim:10; Fotoğraf:8-10).  Bu kot farkı üst kattın 
kuzey bölümündeki medrese bölümüne 2.24 m. olarak yansımıştır. Cephenin ortasında bir sivri kemer 
nişi içerisinde yer alan giriş kapısı 0.22x2.13x2.79 m. ölçülerinde bölge mimarisinde pek rastlanmayan 
yekpare bir yapı bloğu içerisine açılan 0.53 m. genişliğindeki giriş kapısı bulunur.  Giriş kapısının 
üzerinde beş eli böğründe ahşap kayıt üzerinde kurşun kaplamalı bir markiz yer almaktadır(Çizim:10; 
Fotoğraf:8-10). Giriş kapısının kuzeyinde 3.12 kotunda 0.47 m. genişliğine ve 0.79 m. yüksekliğinde 
bir pencere ile cephenin güneyinde farklı kotlarda yer alan üç adet ahşap kayıtsız pencere yer 
almaktadır. Pencereler 0.05m.genişlikte ve 0.53 m. yüksekliğindedir. Cephe beden duvarları 0.15 m. 
dışa taşıntılı eğimli kesme taştan inşa edilmiş saçak yardımıyla düz dama geçiş yapılmaktadır. 
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duvarlarının ortasında yer alan mazgal pencereler, dıştan 0.05 m. içten ise 0.50 m. 
ölçülerindedir(Çizim:4,6-9; Fotoğraf:12-20,22).  

Medresenin üst kat (101 Nolu) odasına 0.64 m. genişliğindeki bir kapı ile 3.37x5.06 m. 
ölçülerindeki dikdörtgen planlı odaya geçilir. Odanın güney duvarının ortasında bir mazgal pencere 
bulunur. Mazgal pencere dıştan 0.66 m., içten ise 0.91 m. genişliğindedir. Odanın doğu duvarında yer 
alan iki adet benzer ölçülerde mazgal pencereler yer alır. Mazgal pencere, dıştan 0.05 m., içten ise 
0.45 m. ölçülerindedir. Odanın batı duvarının ortasında bir ocak nişi ile nişin her iki yanında iki küçük 
niş ve kuzey duvarında ise bir toplam üç adet niş yer almaktadır. Odanın üzeri sivri beşik tonoz ile 
örtülüdür.  

Medresenin (102 Nolu) odasına 0.60 m. ölçüsünde bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır.  Oda, 
3.55x5.06 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Odanın güney duvarı ortasında bir 
mazgal pencere, batı duvarında bir ocak nişi ve ocağın her iki yanında birer mazgal pencere, kuzey 
duvarında bir ve doğu duvarında bir niş olmak üzere toplam iki niş bulunmaktadır.  Medresenin (104 
Nolu) odasına 0.60 m. ölçüsünde bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır.  Oda, 2.94x5.11 m. ölçülerinde 
dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Odanın güney duvarı ortasında bir mazgal pencere, batı 
duvarında bir ocak nişi ve ocağın her iki yanında birer küçük niş ile kuzey ve doğu duvarlarında bire 
niş olmak üzere toplam dört niş bulunmaktadır(Çizim:4,6-9 Fotoğraf:12-20,22).   

Medresenin kuzey üst kat koridoru üst kat koridoruna göre 0.60 m. daha geniş ve 1.25 m. daha 
yüksek inşa edilmiştir. Medresenin üst katın kuzeydoğu köşesinde yer alan  (107 Nolu) odasına 0.60 
m. genişliğindeki bir kapı yardımıyla 4.16x4.16 m. ölçülerindeki kare planlı odaya geçilir. Odanın 
güney duvarının ortasında yer alan mazgal pencere dıştan 0.91 m. içten ise 0.44 m. genişliğindedir. 
Odanın doğu duvarında yer alan iki adet benzer ölçülerde küçük iki niş ile her iki nişin ortasında bir 
mazgal pencereler yer alır. Mazgal pencere, dıştan 0.47 m. içten ise 0.75 m. ölçülerindedir. Odanın 
üzeri doğu batı istikametinde devam eden bir sivri beşik tonoz ile örtülüdür. Medresenin üst kat kuzey 
bölümünde yer alan (106 Nolu) odasına 0.60 m. ölçüsünde üzeri düz atkı ile geçilmiş bir kapı ile geçiş 
sağlanmaktadır.  Oda, 3.23x3.45 m. ölçülerinde yaklaşık kare planlı bir yapıya sahiptir. Odanın güney 
duvarı ortasında bir mazgal pencere, batı duvarında bir ocak nişi ve ocağın her iki yanında birer küçük 
niş ile kuzey duvarında bir olmak üzere toplam dört niş bulunmaktadır.  Odanın üzeri doğu batı 
istikametinde devam eden bir sivri beşik tonoz ile örtülüdür.  

Medresenin üst kat kuzey bölümünün kuzeybatı köşesinde yer alan oldukça geniş (105 Nolu) 
odasına 0.62 m. ölçüsünde üzeri düz atkı ile geçilmiş bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır.  Oda, 
4.41x7.06 m. ölçülerinde doğu batı yönünde gelişen dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Odanın 
ortasında kuzey güney yönü istikametinde gelişen sivri bir kemer ile ikiye ayrılmıştır.  Odanın güney 
duvarı bir mazgal pencere, kuzey duvarında bir ocak nişi,  bir küçük niş ile batı duvarında iki küçük 
niş ve odanın güneybatı köşesinde ise yuvarlak bir niş olmak üzere olmak üzere toplam dört niş 
bulunmaktadır.  Odanın üzeri doğu batı istikametinde devam eden iki bağımsız sivri beşik tonoz ile 
örtülüdür(Çizim:4.6-9; Fotoğraf:12-20,22).   

             Cepheler 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, kuzeydoğu cephesi 25.17 m. uzunluğunda güneye doğru 
eğimli bir yapıda şekillenmiştir. Doğu cephesinin kuzey güney köşeleri arasında 3.98 m. kot farkı 
olup, kuzey bölümü daha yukarıda düzenlenmiştir(Çizim:10; Fotoğraf:8-10).  Bu kot farkı üst kattın 
kuzey bölümündeki medrese bölümüne 2.24 m. olarak yansımıştır. Cephenin ortasında bir sivri kemer 
nişi içerisinde yer alan giriş kapısı 0.22x2.13x2.79 m. ölçülerinde bölge mimarisinde pek rastlanmayan 
yekpare bir yapı bloğu içerisine açılan 0.53 m. genişliğindeki giriş kapısı bulunur.  Giriş kapısının 
üzerinde beş eli böğründe ahşap kayıt üzerinde kurşun kaplamalı bir markiz yer almaktadır(Çizim:10; 
Fotoğraf:8-10). Giriş kapısının kuzeyinde 3.12 kotunda 0.47 m. genişliğine ve 0.79 m. yüksekliğinde 
bir pencere ile cephenin güneyinde farklı kotlarda yer alan üç adet ahşap kayıtsız pencere yer 
almaktadır. Pencereler 0.05m.genişlikte ve 0.53 m. yüksekliğindedir. Cephe beden duvarları 0.15 m. 
dışa taşıntılı eğimli kesme taştan inşa edilmiş saçak yardımıyla düz dama geçiş yapılmaktadır. 

Cephenin şekillenmesinde düz dam kademelenmesi, üç adet baca,  çörten ve zemin topografyası 
önemli bir yer tutar(Çizim:1; Fotoğraf:8-10).  

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, kuzeybatı cephesi 18.12 m. uzunluğunda, cephenin doğu ile 
batı köşeleri arasında yaklaşık 1.17 m. kot farkı vardır. Cephede iki adet çörten, iki adet baca ve giriş 
markizi cephenin hareketlenmesini sağlanmıştır. Medresenin güney cephesi 17.06 m. uzunluğunda, 
cephenin doğu ile batı köşeleri arasında yaklaşık 0.59 m. kot farkı vardır. Güney cephesinde zemin 
katta dört adet dikdörtgen formundaki ve farklı kotlardaki yaklaşık 0.27x0.53 m. ölçülerindeki 
pencereler ve üst kattaki 0.64x0.82 m. ölçülerindeki dikdörtgen formundaki pencereler yer almaktadır. 
Cephedeki kot farkından ortaya çıkan dört adet üst kat revak kemerleri, iki adet baca, giriş markizi ve 
kot farkında ortaya çıkan tretuvarlar medresenin diğer cephelerine göre oldukça hareketlenmesinde 
neden olmuştur(Çizim:12; Fotoğraf:3-5).     

  Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, güneybatı cephesi 25.21 m. uzunluğunda, cephenin kuzey ile 
güney köşeleri arasında yaklaşık 4.66 m. kot farkı vardır. Cephe güneye doğru eğimli bir konumdadır. 
Cephenin güney kısmında farklı kotlarda üç adet 0.05 m. genişlikte ve 0.55 m. yükseklikte kayıtsız 
pencere ile cephenin kuzey bölümünde ise bir adet 0.46 m. genişlikte ve 0.80 m. yükseklikte pencere 
yer almaktadır. Cephenin zemindeki eğim ve yükseklikten oluşan kot farkı, çörtenler ve üç adet baca 
cephenin hareketlenmesini sağlamıştır(Çizim:13; Fotoğraf:6).    

Örtü Sistemi 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, iki katlı açık avlulu bir yapıda inşa edilmiştir. Medresenin 
ortasında yer alan açık avlu 6.02x15.82 m. ölçülerinde dikdörtgen bir düzenlenmeye sahiptir.  

Açık avlunun kuzey ve güney her iki yanında yer alan mekânların üzeri düz dam kurşun 
kaplama ile örtülüdür. Düz dam harpuşta duvarları iki yöne doğru eğimli 0.75 m. genişliğindedir.  Düz 
dam eğimleri kuzey ve güney dış duvarlarına doğru eğimli olarak planlanmıştır. Kar ve yağmur suları 
kuzey ve güney yönde planlanmış ikişer toplam dört yekpare taştan imal edilmiş çörtenler ile tahliye 
edilmektedir.  

Düz damın muhtelif bölümlerinde yaklaşık 1.25 m. yüksekliğinde 0.62x0.62 m. ölçülerinde 
beş adet kesme taştan inşa edilmiş baca yerleştirilmiştir. Ayrıca,  güney bölümünde yer alan giriş 
kapısının üzeri ise 1.70x4.20 m. ölçülerinde kurşun kaplamalı bir markiz ile örtülmüştür(Çizim:5-9; 
Fotoğraf:2,3).   

Malzeme ve Yapım tekniği 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi’nde moloz taş, kaba yonu taş, yonu taş, ahşap, kurşun ve metal 
malzeme kullanılmıştır.  

Moloz taş; medresenin tüm dış ve iç beden duvarları sıralı moloz şeklinde, sivri beşik tonoz 
kaplamalarında iç avlu zemin kaplaması ve yapının dört cephesindeki tretuvarlarda kullanılmıştır. 
Kaba yonu taş; Medresenin alt ve üst kat revak kare payelerinde kullanılmıştır. Kesme taş; giriş kapısı 
sivri kemer ve sövelerinde, tüm kapı ve pencere sövelerinde, saçak ve harpuşta duvarları ile yekpare 
olarak inşa edilmiş çörten yapımında kullanılmıştır. Ahşap malzeme;  Medresenin tüm kapı ve pencere 
ahşap doğramlarında,üst kat ahşap merdivenler ile üst kat koridorları taban kaplamasında, medresenin 
hatıllarında ve giriş kapısı markizinde kullanılmıştır. Kurşun kaplama; Medresenin düz dam örtü 
kaplaması ve giriş kapısı markiz kaplamasında kullanılıştır. Mermer malzeme; medresenin sadece giriş 
kapısı üzerinde yer alan kitabede kullanılmıştır. Metal malzeme; pencere ve kapı aksesuarında çeşitli 
formlarda kullanılmıştır.  

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi’nin yapım tekniği kâgir yığma dolgu tekniğinde inşa 
edilmiştir.  Açıklıklar sivri kemer, beşik tonoz ve düz atkı şeklinde geçilmiştir. Medrese hücre 
odalarının duvarlarının satıhları kireç harcı ile sıvalı dış duvarları satıhları ise derzli olarak inşa 
edilmiştir. Yapıda bağlayıcı malzeme olarak kireç harcı kullanılmıştır (Çizim:5-11).   
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Yapıdan alınan örnek harç numenleri, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve analizleri yapılmıştır. Restorasyon 
çalışmalarında kullanılacak bağlayıcı harç ve agrega numunelerindeki öngörülen oranlar ise; % 38-40 
Sönmüş ve bekletilmiş kireç, %56-58 Taş tozu, %1-2 Yıkanmış ince dere kumudur. 

               Süsleme 

Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, genel olarak süslemeye pek yer verilmemiş olup, mimarı 
yapı olarak sade bir tarza inşa edilmiştir. Giriş kapısının üzerinde yer alan mermer medrese kitabesi ile 
kitabenin hemen altında simetrik olarak yerleştirilmiş iki adet süsleme motifi mevcuttur. Bu örnekler 
dışında medresede süslemeye rastlanmamıştır(Çizim:10; Fotoğraf:8-11).                                       . 

Sonuç 

 Van Gölü Havzası, Selçuklu ve Osmanlı döneminde eğitim kurumu olan birçok medrese inşa 
edilmiştir. Bu medreselerden bazıları günümüzde mevcut olmadığından mimari ve teknik 
özellikleri hakkında geniş bilgiye sahip değiliz. Günümüzde mevcut olan medreselerin bir 
bölümünün onarım çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak bazı sosyo-kültürel 
faaliyetler ile işlevledirilmiştir.  

 Başkale/Pizan Hüsrev Paşa Medresesi, Van ilinde yer alan diğer medreseler ile 
kıyaslandığında arasında bazı mimari farklılıklar vardır. Bunlar; iç avlulu ve iki katlı olarak 
planlanmasının yanı sıra, Osmanlı coğrafyasının en doğusunda ve orijinal yapım kitabesi mevcut olan 
tek medresedir.    

Temennimiz ilgili tüm kurumların yapıdaki mevcut tahribatın ciddi yapısal ve mimarı 
olumsuzlukların neden olmadan bir an önce yapılan çalışmalara hız verip,  onarılarak kültür ve turizme 
kazandırılmasıdır.  
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    Çizim-1: Van/Başkale Çevre Haritası 

Çizim-2: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Vaziyet Planı 
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Çizim-3: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Zemin Kat Planı 

 

Çizim-4: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Üst Kat Planı 
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Çizim-3: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Zemin Kat Planı 

 

Çizim-4: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Üst Kat Planı 

 

Çizim-5: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Örtü Planı 

Çizim-6: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi A-A Kesiti 
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Çizim-7: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi B-B Kesiti 

 

Çizim-8: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi C-C Kesiti 
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Çizim-7: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi B-B Kesiti 

 

Çizim-8: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi C-C Kesiti 

 

Çizim-9: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi D-D Kesiti 

Çizim-10: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Kuzeydoğu Cephesi 

 

Çizim-11: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Güneybatı Cephesi 
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Fotoğraf-1: Pizan Köyü ve Kalesinin Genel Görünüşü 

 

Fotoğraf-2: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Genel Görünüş 

 

Fotoğraf-3: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Güney Görünüşü 
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Fotoğraf-10: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Giriş Kapısı Görünüşü 
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Fotoğraf-21: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Zemin Kat İç Mekân Görünüşü 
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Fotoğraf-22: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Zemin Kat İç Mekân Görünüşü 

 

 

 

Fotoğraf-23: Pizan Hüsrev Paşa Medresesi Üst Kat İç Mekân Görünüşü 
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Genellikle hükümdarlar için şehir dışında yaptırılmış küçük saraylar olan kasırlar, bulunduğu yerin 

topoğrafya ve yerel özelliklerine göre farklı şekillerde planlanmışlardır.  Bazen dinlenme köşkü, bazen de kentin 
idari birimi olarak, farklı malzemelerle oluşturulmuşlardır. Özellikle kırsal alanlarda güvenlik açısından yüksek 
yerlere ve kesme taştan yapılmış kalın duvarlı, olarak yapılanları Anadolu’nun pek çok yerinde görmek 
mümkündür. Bu kasırlardan biri de Mehmet Ağa Kasrı’dır. Yaklaşık 100 yılı aşan tarihe sahip olan 
kasır, Cizre'nin eski tarihi sivil mimarisi ve sosyal yaşam tarzını yansıtan ve bugüne kadar gelebilmiş, ender 
tescilli yapılardan biri olarak kabul edilmektedir. Hamidiye Alayları binbaşılarından Fettah Ağa tarafından 
yaptırılmış olan yapı, toplam 1165 metrekare alana sahip, bir kısmı siyah bazalt taş, bir bölümü de beyaz kalker 
taştan  yapılmış, 2 katlı ve önemli bir sivil mimari örneğidir. Cizre’nin güzel ve görülmeye değer yapılarından 
biri olan bu kasır, geçmişte kervanların da konakladıkları ve ağırlandıkları bir kervansaray görevi de görmüştür. 
Binlerce yıllık tarihi, coğrafyası, sosyoekonomik ve stratejik konumu gereği Mezopotamya, Orta Doğu ve 
dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Cizre'nin 3 tane tescilli evinden biri olan Tarihi Mehmet Ağa 
Kasrı’nın 412 m2’lik bir bölümü bugün koruma altına alınarak tarihi dokusuna uygun restorasyonu yapılmış ve 
turizme kazandırılmıştır. Bu çalışmada Cizre Tarihi Mehmet Ağa Kasrı, yapısal özellikleri ile ele alınıp 
irdelenecek, böylece Türkiye’nin zengin kültür miraslarından biri bilim dünyası  tanıtılacaktır. 
                Anahtar kelimeler: Kasır, Cizre, Mehmet Ağa Kasrı, yerel mimari 

 

Abstract 

According to their topography and local characteristics. The ruins, usually small palaces built for the monarchs 
outside the city, are planned in different ways according to their topography and local characteristics.Sometimes 
they are built as resting pavilions, sometimes as administrativeunits of thecity, withdifferentmaterials. Especially 
in ruralareas, it can be seen in manyplaces of Anatolia as high-riseplaces in terms of security and hick walls 
made of cutstone. One of these hurricanes is Mahmut Ağa Kasrı. Having a 100-year history, the hurricane is 
considered one of the rarely-registered structures that reflect Cizre's old historic civic architecture and social 
lifestyle, and to this day. Hamidiye The structure built by Major Fettah Ağa is an example of a two-storey and 
important civil architecture with a total area of 165 square meters, a part made of black basalt stone and a part 
made of white limesto Kasır sares mall palaces usually built fortheruler soutsidethecity, they are planned in 
different waysne.One of the beautiful and spectacular structures of Cizre, this hurricane has also served as a 
caravanserai, which caravans have used in thepast. 412 m2 of the historic Mehmet Aga Kasr, one of the 
threeregistered Cizre houses of Cizre, one of them ostimportantcities of Mesopotamia, the Middle East and the 
world, forthousands of years of historical, geographical, socioeconomic and strategiclocation, is now under 
protection and restoration Made and tourismed. In this study, the history of Cizre Mehmet Aga Kasrı will be 
discussed it hits structural features,Soone of Turkey's rich cultural heritage will be introducedto the world. 

Keywords: Kasır (Bigmansion), Cizre, Mehmet Ağa Kasrı, traditional architecture 
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Giriş 
 

Türkiye’nin hem Doğu Anadolu hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toprakları içinde 
kalan ve Şehri Nuh olarak bilinen Şırnak; 1990 tarihinde il olmasına rağmen, topraklarının tarihi 
geçmişi oldukça eskilere uzanmaktadır1. Neolitik çağlardan (M.Ö.7000-4000)2 Osmanlıya kadar 
uzanan köklü geçmişi sayesinde,  zaman zaman yerel beyliklerin de katılımı ile ortaya çıkan 
birçokmimari eserle de kendini göstermektedir. Şırnak’ta yer alan bu eserlerden bir grubunu da konak 
ve kasırlar oluşturmaktadır. 

Kasır, hükümdarlar ve üst düzey yöneticiler için şehir dışında yaptırılmış küçük saray,  köşk 
veya konaktır.“19.yüzyıldan önce aitlik bakımından kasır yalnızca hünkâra veya beylere ait 
olabilirken, köşkler hem yöneticilere hem de halktan zengin insanlara ait olabilmekteydi. Köşkler daha 
ufak ve mütevazi, kasırlar ise daha büyük ve çoğunlukla yönetim işleri için yapıldıklarından,  idari 
açıdan daha fazla önem taşıyan güvenlikli yapılardır.”3 

Osmanlı döneminde 19.yüzyıla gelinceye kadar yönetim işleri için inşa edilmiş veya bu 
amaçla tahsis edilmiş ayrı kamu binaları olmadığından, atanan valiler veya paşalar, eyalet merkezinde 
kendilerine ayrılan konakları hem barınma, hem de devlet işleri için kullanmışlardır. Bu tür yapılar, 
yöneticinin ünvanına göre “Paşa konağı”, “Kadı Konağı” gibi isimler almıştır. (Çadırcı, 1997: 17). 
Genellikle yatayda gelişen, dikdörtgen şemadaki hükümet konağı gibi işlev gören bu binalar, iki ya da 
üç katlı olarak inşa edilmiş; vurgulanan ana girişin yerleştirildiği uzun cephe kentin tam merkezinde, 
mümkünse de kent meydanına bakacak şekilde düzenlenmiştir. Dönemin mimari beğenisini yansıtan 
bu binalar, vurgunun ve süslemenin cephede toplandığı, nadir örneklerdir.(Yazıcı; 2008: 944). 

Yöneticiler için yaptırılan bu hükümet konağı gibi olan binalar, devletin imparatorluğun her 
köşesine ulaştığını göstermek amacıyla, Osmanlı coğrafyasının en ücra köşesine kadar eyalet, sancak 
ve kaza merkezlerinde inşa edilmiştir.(Gültepe, 1976: 48). Özellikle eyalet ya da sancak 
merkezlerindeki binaların daha büyük boyutlu ve gösterişli oldukları görülen bu yapılar, güvenlikli 
binalar olmaları nedeniyle kasır olarak adlandırılmışlardır. 

Şırnak ve çevresinde bu özelliklerde pek çok yapının geçmişte yapıldığı olduğu bilinse de 
bnlardan sadece altı kasır günümüze ulaşmıştır. Bunlar: Abdurrahman Ağa Kasrı, Muhammet Ağa Sor 
Kasrı, Yusuf Ağa Kasrı, Süleyman Ağa Kasrı, Osman Ağa Kasrı ve Mehmet Ağa Kasrı’dır.(Top, 2010: 
7) 

Yukarıda İsimleri verilen yapılardan, Şırnak’ın ilçelerinden biri olan Cizre merkezde yer alan 
Mehmet Ağa Kasrı, çalışma konusunu oluşturan yapıdır. Ülkemiz için kültürel ve mimari bir miras 
konumunda olan ve yapıldığı dönemin ruhunu yansıtan nadir eserlerden biri olması nedeniyle Cizre 
Mehmet Ağa Kasrı’nın detaylı olarak incelenip kayıt altına alınması ve gelecek nesillere ulaştırılması 
çalışmanın önemini belirlemektedir.  

Mehmet Ağa KasrıKonumu ve tarihi 

Şırnak ilinin ilçesi olan Cizre, Güneydoğu Anadolu’da Dicle Nehri’nin Türkiye sınırını terk 
edip Suriye topraklarına girdiği kısma yakın bir konumda, Dicle Nehri’nin batı kıyısında yer 
almaktadır. Eski ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunan Cizre, tarihin hemen her döneminde 
önemini korumuştur. Şehre “cezire” yani “ada” denilmesinin sebebi, Dicle’nin eski bir büklümü 
içerisinde kurulup surlarla çevrilmesi ve kente giriş-çıkışların köprüler ile sağlanmasındandır. (Gül, 
2014: 53). 

----------------------------------------- 

1. Çok eski bir geçmişe sahip olan Şırnak ilinin tarihi Evliya Çelebinin 17.yy'da yazdığı 
"Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Bu rivayete göre 
Nuh'un gemisinin il sınırları içerisinde bulunan yüksekliği 2089 metreye kadar uzanan Cudi 
dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci 
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dağının tepesinde bulunduğu rivayet edilir. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci 

kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından korunmak için, 
Şırnak yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatname, cilt 4, Yapı kredi 
yayınları, Ankara, 2012:316  

2. http://www.abdullahyasin.org/Cizre/tarih-kltr-ve-cizre, ErişimTarihi: 1.12.2017 
3. http://gencdergisi.com/8501-koskler-ve-kasirlar.html, ErişimTarihi: 2.12.2017 

 

Cizre’de bulunan ve kültürel miras özelliği taşıyan yapılardan birini Mehmet Ağa Kasrı 
oluşturmaktadır. Kent merkezinde Dağkapı Mahallesi, Dursun sokakta yer alan Mehmet Ağa Kasrı, 
dört parseli kaplayan düz bir arazi üzerinde kuzey- güney doğrultusunda inşa edilmiştir. (Resim 1, 
Çizim 1). 19.yy da Osmanlı dönemi yapısı olan kasrın, Hamidiye Alayları Binbaşısı Fettah Ağa 
tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. (Top, 2010, s.152). Günümüzde mülkiyeti birkaç kişinin 
üzerinde olan bu büyük yapı, kullanıcıların mülkiyet ve kullanımına göre duvarlarla birkaç ev şekline 
dönüştürülmüştür.  Bu dönüşümlerden dolayı, yapı birkaç tapulu olması nedeniyle,  her bir bölümü 
farklı dönemlerde tescil edilmiştir. 147-24-2048 sayılı tescil kararı ile en son tüm yapı 18.02.2009 
tarihinde tescil edilerek koruma altına alınmıştır. 

Mehmet Ağa Kasrı Planı 

Batı ve kuzey kenarlarından yollara bağlanan yapı, 23.6x32.50 m. dış ölçülerindedir ve avlulu, 
iki eyvanlı, iki katlı ve düz dam örtülü olarak yapılmıştır. Ana yapı malzemesi olarak düzgün kesme 
taş kullanılmıştır. Yapının zemin katı, on üç (13) odayı,  “L” şeklindeki revak bölümünü ve avluyu 
kapsar. Zemin kat, alanın 3 kenarını da çevreleyen “U” şeklinde bir planlama ile 
oluşturulmuştur.(Çizim 2-3) Üst kat ise “L” şeklinde bir teras ve planlamayı içermiştir.(Top, 2010, 
s.153). 

Sonradan inşa edilen evlerin duvarlarıyla kapatılmış olan yapının güney cephesine nazaran, 
doğu cephesi sağır bir duvardan oluşmuştur. Yapının dört giriş kapısı olup, bunların ikisi batı, ikisi de 
kuzey cephesinde yer almaktadır.  Batı cephesinde bulunan ana giriş kapısından birisi kuzeybatı 
köşesinde olup, ahşap kanatlı, yuvarlak kemer girişli, dışa taşan sivri kemer alınlıdır. Kapı cephesinde 
siyah- beyaz renkli kesme taş malzeme kullanılarak hareketli bir cephe oluşturulmaya çalışılmıştır. 
(Fotoğraf 1).Diğer batı cephesindeki ikinci giriş kapısı da güneybatı köşesinde yer alıp, yuvarlak 
kemer açıklıklı ve sade bir düzenlemeye sahiptir.Kuzey cephesindeki diğer giriş kapıları sade 
düzenlenmiş olup yuvarlak kemerlidirler.( Fotoğraf 2). 

Kuzeybatı köşedeki kapıdan geçilen geçiş aralığı olarak adlandırabileceğimiz (Z01 Nolu) 
büyük oda, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz dam örtülü ve yaklaşık 6.70x4.30m 
boyutundadır. Odanın güney duvarında dikdörtgen formlu üç niş ve yuvarlak kemerli bir kapı mevcut 
olup bu kapıyla güneyde bulunan depo şeklindeki odaya geçilmektedir. Yine bu geçiş odasının kuzey 
duvarında da dört niş yer almaktadır. Doğu duvarındaki düz atkılı bir kapıyla 3.30x4.30m boyutundaki  
(Z02 Nolu) odaya, oradan yine aynı boyutlarda olan ve kuzeydeki ilk dış kapının da açıldığı bir başka 
(Z23 Nolu) geçiş mekanına, bu mekanın doğusundaki bir kapıdan (Z24 Nolu) küçük odaya, 
güneyinden ise avluya ulaşılmaktadır. Ana giriş kapısı olan bu kuzeybatı giriş aralığı, kuzey 
cephesindeki ilk kapının giriş aralığını da içine alan üç oda (Z01, Z02, Z23) şeklindedir. Kuzeyden 
girilen ilk kapının güney tarafından bir kapı ile depo olduğu sanılan (Z03 Nolu) küçük bir odaya 
geçilmektedir.  

Kuzey cephesinin doğu tarafındaki ikinci kapısından yaklaşık 6.35x4.50m boyutundaki bir 
başka (Z25 Nolu) geçiş odasına, oradan da doğrudan avluya geçilmektedir. Bu odanın kuzey ve güney 
duvarlarında ikişer adet niş bulunmaktadır. Kuzey cephesinde avludan girilen 5.00x2.50m 
boyutundaki (Z37 Nolu)odanın içinden, doğu cephesinden açılan kapıyla, kuzey güney doğrultusunda 
3.50x6.40m ölçüsündeki (Z35Nolu)  bir odaya geçilirken, yine aynı odanın kuzey duvarından, kareye 
yakın planlı 4.00x4.80m ölçülerindeki (Z36Nolu)diğer odaya geçiş sağlanmaktadır. Kuzey cephesinin 
en doğu tarafında (Z34 Nolu) hela yer almaktadır. 
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Yapının batı cephesinin en güney kısmında bulunan ikinci giriş kapısı ile kuzey güney 
yönünde dikdörtgen planlı 4.00x6.40m büyüklüğünde (Z12  Nolu )büyük bir geçiş alanına girilmekte, 
bu mekanın doğu duvarından da doğrudan (Z20 Nolu )revaklı bölüme, oradan da avluya 
geçilmektedir. Yapının batı cephesinde ikisi giriş kapılarının açıldığı (Z01 ve Z12 Nolu) geçiş 
mekanları olmak üzere, biri 4.00x7.60m (Z06 Nolu), diğer üçüde yaklaşık 10-15 m2 arasında değişen 
boyutlarda (Z03,Z09,Z10 Nolu) toplam 6 oda yer almaktadır. Bu odalardan üçü revak bölümüne 
açılmaktadır. Odalardan büyük olanının  (Z06 Nolu) batı duvarında altta dikdörtgen formlu dört niş ve 
üstte üç mazgal pencere oluşturulmuştur. Doğu duvarında da iki niş, revağa açılan yuvarlak kemerli 
bir kapı ve bir pencere yer alır.  

Revaktan açılan kapılarla girilen diğer(Z09 ve Z10 Nolu)  iki küçük odanın dış cepheye bakan 
mazgal pencereleri, revak tarafına bakan birer büyük yuvarlak kemerli pencereleri bulunmaktadır. 

Revakın kuzey kısmında (Z05 Nolu) mutfak ve (Z04 Nolu) ikinci hela da yer almaktadır. Avlunun batı 
ve güney kısmında “L” şeklinde uzanan ve on yuvarlak kemerin oturduğu dokuz kare ayağa sahip olan 
(Z20 Nolu) revak bölümü, yapının kimliğini belirleyen etmenlerin başında gelmektedir. 

Güney kanadında tam ortadan, revaktan girilen(Z18 Nolu) 3.75x4.20m ölçülerindeki bir eyvan 
olduğu düşünülen mekandan(Z17 ve Z19 Nolu) iki büyük odaya geçilmektedir. Eyvana kuzeyindeki 
revaklı bölümden iki kenarı sütünce (duvara bitişik sütunlar) olan yuvarlak bir kemerle geçilmektedir. 
Batı duvarında bir niş ve Z17 Nolu odaya geçişi sağlayan yuvarlak kemerli kapı, güney duvarında üç 
niş, doğu duvarında da Z19 Nolu odaya geçiş sağlayan yuvarlak kemerli bir kapı yer alır. Bu büyük 
odalardan Z17 Nolu olanı8.45x4.20m boyutlarında,  doğu-batı yönünde, dikdörtgen planlı olup, kuzey 
duvarında beş yuvarlak kemerli pencere ile revak bölümüne açılmakta, batı duvarında da bir niş 
bulunmaktadır.   

Doğu tarafındaki Z19 Noluoda 8.20x4.10 m boyutlarında ve yine doğu batı yönlü dikdörtgen 
planlı olup, doğu ve batı duvarlarında iki, güney duvarında bir niş, revak bölümü olan kuzey duvarında 
da dört yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Bu odalar iç mekana ışığı revaktan almaktadırlar. 
Güneyde revakın en doğusunda da kuzey güney doğrultuda, 4.00x7.30m boyutlarında (Z29 Nolu) 
büyük bir oda bulunmaktadır. Bu oda avluya açılan iki pencere ile ışık almakta olup, güney duvarında 
bir, doğu duvarında iki niş yer almaktadır.  Odalarda farklı yönlerde yer alan nişler genellikle aynı 
boyutlardadır.  Bütün odalar düz damlı olup kapı ve pencereleri yuvarlak kemerlidir. 

Yapının üst katına avlunun güneyindeki bir merdivenle çıkılmakta ve terasa ulaşılmaktadır. 
Üst kat; ‘L’ şeklindeki bir plan şemasına sahip terası ve eyvanı kapsamaktadır. Yapının üst katında yer 
alan, eyvanlara ve odalara geçişi sağlayan Z58 Nolu Teras bölümü de “L” şeklinde bir plana sahiptir. 

Terasın güneyinde ortada (Z56 Nolu) eyvan konumlanmış olup, buradan bitkisel süslemeli 
yuvarlak kemerle terasa açılmaktadır. Eyvan, 3.85x3.95 ölçülerinde, güney duvarında üç niş bulunan 
düz dam örtüye sahip olup, süslemeli kemeri ve konumuyla, revak gibi yapının kimliğini, yapıldığı 
dönemin ihtişamını belirleyen unsurlardan biridir. Eyvanın batı ve doğu duvarlarında iki odaya açılan 
birer kapı ve iki pencere bulunmaktadır. (Fotoğraf 3). 

Eyvanın doğusunda bulunan Z59 Noluodaya, eyvanın doğu duvarına açılan yuvarlakkemerli 
bir kapıdan girilmektedir. Oda, kuzey-güney doğrultusunda, 8.40x4.20 m ölçülerinde, dikdörtgen 
planlı ve düz dam örtülüdür. Odanın batı duvarında eyvana açılan tümü yuvarlak kemerli olan giriş 
kapısı ve iki pencere, güney duvarında üçü ahşap kapaklı olmak üzere beş adet niş,  doğu duvarında 
ikisi ahşap kapaklı olmak üzere üç niş bulunmaktadır. Oda ışığı terastan almakta olup, kuzey 
duvarında tam ortada kapı, iki kenarda ikişer pencere açılmaktadır. Tüm bu pencereler ve kapı açıklığı 
yuvarlak kemerlerle geçilmektedir.( Fotoğraf 4). 

Eyvanın batı duvarındaki yuvarlak kemerli kapı ile girilen Z56 Nolu oda, 8.30x3.90m 
ölçülerinde, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı ve düz damlı olarak yapılmıştır. Odanın doğu 
duvarı eyvana açılan yuvarlak kemerli bir kapı ve iki pencereyi içerir. Güney duvarında dört niş ve bir 
pencere, batı duvarında ise üç niş yer alır. Odanın terasa bakan kuzey duvarı beş yuvarlak kemerli 
pencere ile ışık almaktadır.  
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Yapının batı cephesinin en güney kısmında bulunan ikinci giriş kapısı ile kuzey güney 
yönünde dikdörtgen planlı 4.00x6.40m büyüklüğünde (Z12  Nolu )büyük bir geçiş alanına girilmekte, 
bu mekanın doğu duvarından da doğrudan (Z20 Nolu )revaklı bölüme, oradan da avluya 
geçilmektedir. Yapının batı cephesinde ikisi giriş kapılarının açıldığı (Z01 ve Z12 Nolu) geçiş 
mekanları olmak üzere, biri 4.00x7.60m (Z06 Nolu), diğer üçüde yaklaşık 10-15 m2 arasında değişen 
boyutlarda (Z03,Z09,Z10 Nolu) toplam 6 oda yer almaktadır. Bu odalardan üçü revak bölümüne 
açılmaktadır. Odalardan büyük olanının  (Z06 Nolu) batı duvarında altta dikdörtgen formlu dört niş ve 
üstte üç mazgal pencere oluşturulmuştur. Doğu duvarında da iki niş, revağa açılan yuvarlak kemerli 
bir kapı ve bir pencere yer alır.  

Revaktan açılan kapılarla girilen diğer(Z09 ve Z10 Nolu)  iki küçük odanın dış cepheye bakan 
mazgal pencereleri, revak tarafına bakan birer büyük yuvarlak kemerli pencereleri bulunmaktadır. 

Revakın kuzey kısmında (Z05 Nolu) mutfak ve (Z04 Nolu) ikinci hela da yer almaktadır. Avlunun batı 
ve güney kısmında “L” şeklinde uzanan ve on yuvarlak kemerin oturduğu dokuz kare ayağa sahip olan 
(Z20 Nolu) revak bölümü, yapının kimliğini belirleyen etmenlerin başında gelmektedir. 

Güney kanadında tam ortadan, revaktan girilen(Z18 Nolu) 3.75x4.20m ölçülerindeki bir eyvan 
olduğu düşünülen mekandan(Z17 ve Z19 Nolu) iki büyük odaya geçilmektedir. Eyvana kuzeyindeki 
revaklı bölümden iki kenarı sütünce (duvara bitişik sütunlar) olan yuvarlak bir kemerle geçilmektedir. 
Batı duvarında bir niş ve Z17 Nolu odaya geçişi sağlayan yuvarlak kemerli kapı, güney duvarında üç 
niş, doğu duvarında da Z19 Nolu odaya geçiş sağlayan yuvarlak kemerli bir kapı yer alır. Bu büyük 
odalardan Z17 Nolu olanı8.45x4.20m boyutlarında,  doğu-batı yönünde, dikdörtgen planlı olup, kuzey 
duvarında beş yuvarlak kemerli pencere ile revak bölümüne açılmakta, batı duvarında da bir niş 
bulunmaktadır.   

Doğu tarafındaki Z19 Noluoda 8.20x4.10 m boyutlarında ve yine doğu batı yönlü dikdörtgen 
planlı olup, doğu ve batı duvarlarında iki, güney duvarında bir niş, revak bölümü olan kuzey duvarında 
da dört yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Bu odalar iç mekana ışığı revaktan almaktadırlar. 
Güneyde revakın en doğusunda da kuzey güney doğrultuda, 4.00x7.30m boyutlarında (Z29 Nolu) 
büyük bir oda bulunmaktadır. Bu oda avluya açılan iki pencere ile ışık almakta olup, güney duvarında 
bir, doğu duvarında iki niş yer almaktadır.  Odalarda farklı yönlerde yer alan nişler genellikle aynı 
boyutlardadır.  Bütün odalar düz damlı olup kapı ve pencereleri yuvarlak kemerlidir. 

Yapının üst katına avlunun güneyindeki bir merdivenle çıkılmakta ve terasa ulaşılmaktadır. 
Üst kat; ‘L’ şeklindeki bir plan şemasına sahip terası ve eyvanı kapsamaktadır. Yapının üst katında yer 
alan, eyvanlara ve odalara geçişi sağlayan Z58 Nolu Teras bölümü de “L” şeklinde bir plana sahiptir. 

Terasın güneyinde ortada (Z56 Nolu) eyvan konumlanmış olup, buradan bitkisel süslemeli 
yuvarlak kemerle terasa açılmaktadır. Eyvan, 3.85x3.95 ölçülerinde, güney duvarında üç niş bulunan 
düz dam örtüye sahip olup, süslemeli kemeri ve konumuyla, revak gibi yapının kimliğini, yapıldığı 
dönemin ihtişamını belirleyen unsurlardan biridir. Eyvanın batı ve doğu duvarlarında iki odaya açılan 
birer kapı ve iki pencere bulunmaktadır. (Fotoğraf 3). 

Eyvanın doğusunda bulunan Z59 Noluodaya, eyvanın doğu duvarına açılan yuvarlakkemerli 
bir kapıdan girilmektedir. Oda, kuzey-güney doğrultusunda, 8.40x4.20 m ölçülerinde, dikdörtgen 
planlı ve düz dam örtülüdür. Odanın batı duvarında eyvana açılan tümü yuvarlak kemerli olan giriş 
kapısı ve iki pencere, güney duvarında üçü ahşap kapaklı olmak üzere beş adet niş,  doğu duvarında 
ikisi ahşap kapaklı olmak üzere üç niş bulunmaktadır. Oda ışığı terastan almakta olup, kuzey 
duvarında tam ortada kapı, iki kenarda ikişer pencere açılmaktadır. Tüm bu pencereler ve kapı açıklığı 
yuvarlak kemerlerle geçilmektedir.( Fotoğraf 4). 

Eyvanın batı duvarındaki yuvarlak kemerli kapı ile girilen Z56 Nolu oda, 8.30x3.90m 
ölçülerinde, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı ve düz damlı olarak yapılmıştır. Odanın doğu 
duvarı eyvana açılan yuvarlak kemerli bir kapı ve iki pencereyi içerir. Güney duvarında dört niş ve bir 
pencere, batı duvarında ise üç niş yer alır. Odanın terasa bakan kuzey duvarı beş yuvarlak kemerli 
pencere ile ışık almaktadır.  

Terasın en doğusunda açılan bir kapı ile (Z60 Nolu) kuzey-güney doğrultulu, 4.00x7.60m 
boyutlarında, dikdörtgen planlı odaya geçilir. Odanın doğu duvarında ikisi ahşap kapaklı olan üç niş, 
güneyinde bir ahşap kapaklı niş ve bir pencere, batısında, üçü ahşap kapaklı toplam dört niş ve terasa 
açılan kapı bulunur. Oda kuzey duvarından,  avluya bakan üç pencereden ışığı almaktadır. 

Terasın güney batı kısmından girilen (Z51 Nolu) kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı, 
yaklaşık 4.00x9.30 m boyutlarındaki büyük odanın güney duvarında ortada ve iki kenarda birer adet 
toplam üç niş ve iki yuvarlak kemerli, kapatılmış pencere yer almaktadır. Odanın doğu duvarında 
terasa açılan bir kapı, iki pencere, üç kapaklı niş bulunmaktadır. Odanın batı duvarı sokak cephesini 
oluşturmuş olup, beş yuvarlak kemerli pencere ve bir nişi kapsamaktadır. Odanın kuzey duvarından 
bir kapı ile Z48Nolu odaya geçilmektedir. Bu oda doğu batı yönünde planlı, 4.20x2.70m ölçülerinde, 
batı duvarında yuvarlak kemerli iki pencere ile sokağa açılan, güney ve doğu duvarında birer nişi 
bulunan düz damlı bir mekandır. 

Yuvarlak kemerli bir kapı ile terasın batısından doğrudan girilen Z46 nolu oda, 4.20x8.50m 
boyutlarında, kuzey-güney doğrultulu, dikdörtgen planlı ve düz dam örtülü bir yapıya sahiptir. Odanın 
doğu tarafına teras gelmekte olup, tümü yuvarlak kemerli olan dört pencere ve bir kapı yer almaktadır. 
Güney duvarı sağır olan bu odanın altı adet yuvarlak kemerli pencere ile batı cephesinden sokağa 
açıldığı görülür. Odanın kuzey duvarında iki niş var olup, nişlerin ortasından bir kapı ile Z41 nolu 
diğer odaya geçiş sağlanır. 

Terastan da doğrudan girilebilen Z41 Nolu odanın kuzey, güney ve doğu duvarlarında birer 
kapı mevcut olup, kuzey ve doğu yönündeki kapılar teraslara, güney yönündeki kapı da Z46 Nolu 
odaya açılır. Odanın kuzey duvarında bir pencere ve bir niş, batı yönündeki duvar üzerinde de sokağa 
bakan üç yuvarlak kemerli pencere bulunur. Bu oda da 4.20x4.50m boyutunda dörtgen ve düz damlı 
plana sahiptir. 

Yapının üst katının kuzey bölümü, yeni yapılaşma ile başka binaların duvarlarını 
kapsamaktadır. Genel anlamda her biri dikdörtgen formda olan ve alt kata 13’ü oda, biri eyvan olan 20 
birim, üst katta ise biri eyvan olan 8 mekandan oluşan bu büyük ve güzel yapı, bulunduğu dönemin 
koşullarına uygun olarak planlanmıştır.  

Mehmet Ağa Kasrı Cepheleri ve Süslemeler 

Mehmet Ağa Kasrı yapısı hem dıştan özellikle batı yönündeki cephesiyle, hem de avluya 
bakan cepheleriyle, yapıldığı dönemler hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla cephe incelemesini 
yapının dış ve iç cepheleri olarak iki başlıkta incelemek gerekir. 

Yapının dış cephesi 

Yapının kuzey cephesinin üst kısmı, sonradan yapılan başka evlerin duvarlarıyla 
kapandığından, sadece alt katı kullanılmakta olup, dış cephede sadece iki sokak giriş kapısı 
görülmektedir. Aynı şekilde yapının güney cephesi de alt katta, başka binalar nedeniyle 
kapatıldığından sadece üst katta, günümüzde doldurulmuş olan iki büyük pencere ile belirmektedir. Bu 
pencereler etrafları bitkisel ve dekoratif öğeleri içeren süslemelerle, yuvarlak kemerli ve dışa çıkma 
yapan çerçeve ile geçilmiştir. İki pencerenin üzerinde üçgen şeklinde dışa çıkma yapan ve pencere 
kenarındakilerle benzer şekilde süslemeli iki alınlık bulunmaktadır. Pencerelerin kenarlarında üç adet 
sütünce, kaide ve başlıklarında farklı desenlerle yer almaktadır. (Fotoğraf 5). Yapının Doğu cephesi 
tamamen sağır duvar kaplı olduğundan görülememektedir.  

Batı cephesi ise binayı anlatan, görünebilir kılan güzel ve estetik elemanların yer aldığı 
bölümü oluşturmaktadır. Batı cephesinin alt katında güneybatıdaki küçük sade yuvarlak kemerli ahşap 
kapı, 13 adet mazgal penceresi ve kuzeybatıdaki diğer ana giriş kapısı yer alır. Kuzeybatıda yer alan 
bu kapı,  algıyı artırmak, hareketlilik sağlamak amacıyla iki renk taştan, dışa doğru 0.80m kadar çıkan 
sivri kemerli bir bölümün içinde yuvarlak kemerli, ahşap çift kanatlı olarak yapılmıştır. (Fotoğraf 6). 
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Batı cephesinin alt katının sokaktan görünen bölümü kapıların verdiği hareket dışında, son 
derece sade bir özellik gösterirken, üst katında durum tamamen farklılaşır. Batı cephesi, güneybatı üst 
kısmı, arkasında yer alan Z51 nolumekanın dışı olup, ikisi farklı malzemelerle doldurulmuş olan beş 
adet pencereyi kapsamaktadır. Bu pencerelerin her birinin üzerinde, güney cephesindekinin benzeri 
şeklinde üçgen alınlıklar görülür. Ancak en baştaki pencere üzerindeki üçgen alınlık, sonradan hasar 
gördüğü için görülmemektedir. Dışa çerçeve şeklinde çıkan işlenmiş taştan oluşan, üstü yuvarlak 
kemerle geçilen boşluklara yerleştirilmiş bu pencerelerin yanlarında da, yine güney cephesindekinin 
benzeri şeklinde sütunceler konulmuştur. Güney ve batı cephelerinin tam birleştiği köşede de farklı 
rölyef ve desenleri içeren bir sütun bulunur. Bu kısmın üzerinden görünen çatı saçağı, odada üst 
örtüyü taşıyan ahşap kirişlerin dışarı taşırılması ile taşınmaktadır. Batı cephesinin bu bölümünde 
cephede kullanılan kalker taşı, işçilik ve diğer detaylar, farklı dönemlerde yapılan bölüm olduğu 
konusunda bilgi vermektedir. (Fotoğraf 7). 

Cepheye Z46 ve Z48 nolu odalarının yansıması ile daha farklılık göstermektedir. İki odaya ait 
sekiz pencerenin ikisi farklı malzemelerle doldurulup kapatılmıştır. Ancak dışardan bakılınca bu sekiz 
pencerenin dörtkenarında bazalt taşlarla yapılan düzgün silme örgüden bir çerçeve yapıldığı görüşür. 
Yapılan taş çerçevede yatayda 9, düşeyde 5 kare taş dışarı çıkartılarak güçlü bir etki oluşturulmuş. Bu 
etki, çerçevenin üstünde tam ortaya yerleştirilen ve içinde ay, yıldız gibi bazı dekoratif ve geometrik 
rölyeflerin olduğu üçgen alınlıkla da taçlandırılmıştır. Bu bölümde yer alan ve dışardan görülen sekiz 
pencerenin çevresi dışa doğru çıkan ve üstten daha belirgin görünen yuvarlak kemerle çevrilmiştir. 
Her pencere üzerindeki yuvarlak kemerin kilit taşında da farklı rölyefler kullanılmıştır.   Çatı saçağı 
taş olarak yapılmış, yine taştan farklı şekillerdeki konsollarla taşıtılmıştır. (Fotoğraf 8). 

Batı cephesinin üst kuzeybatı bölümünde yer alan ve Z41 nolu odanın dışa bakan üç penceresi 
mevcuttur. Ancak bu pencerelerden ikisi farklı malzemelerle doldurulup kapatılmış, ortada olan ise 
kısmen açık bırakılmıştır. Bu bölümün pencerelerinin üstü üç kemerli şekilde geçilmektedir. Çatı 
saçağı için herhangi bir konsol ögesi bulunmamaktadır. Yapının dıştan görünen batı cephesinde, 
malzeme, üslup ve yapım şekillerine bakılarak, üç farklı dönemde yapıldığı söylenebilir. 
Farklılıklarına rağmen batı cephesinde altısı değişik yapı malzemeleri ile kapatılsa da, dışardan 
algılanan,  toplamda 16 adet pencere yer almaktadır. Bunların üç adeti üç dilimli kemer şeklindeyken, 
diğerleri boyut olarak birbirine benzer ölçülerde, yuvarlak kemer şeklindedir.(Çizim 4). 

Yapının avlu cephesi 

Yapının avlu cepheleri içinden doğu cephesi sağır bir duvardan ibarettir. Kuzey cephede ise alt 
katta avluya açılan üç giriş kapısı görülmektedir. Üst kat başka yapıların duvarları ile çevrilidir. 

Mehmet Paşa Kasrının batı ve güney avlu cepheleri, değişik bitkisel ve zengin süslemeli yuvarlak 
kemerli revak bölümü ve yine çeşitli dekoratif süslemelerle zenginleşen eyvan ve teras bölümü ile son 
derece estetik ve kimlikli bir görünüm vermektedir. (Fotoğraf 9). 

Avludan batı cephesine bakıldığında, alt katta revak bölümüne açılan bir kapı ve dört pencere 
ile avluya bakan bir mazgal pencere ile helanın kapısı görülür. Revak bölümünün beş kare kolon 
üzerinden geçen beş yuvarlak kemeri de cepheyi renklendirir. Üst katta ise terasa açılan biri küçük 
sekiz adet pencere ve iki adet kapı cepheyi tamamlar. Bu cephedeki bütün pencereler yuvarlak kemerli 
ve benzer boyutlardadır. Terasa açılan üst kat kapılarından birinin kemerinde farklı bezemeler 
kullanılarak cepheye renklilik kazandırılmıştır. (Çizim 5). 

Avlunun Güney cephesinde, alt katta beş kare ayağa oturan beş yuvarlak ve bitkisel desenlerle 
bezeli kemer mevcuttur. Revak bölümüne açılan boyutları birbirine benzer, üst geçişleri yuvarlak 
kemer şeklinde olan bir kapı ve sekiz pencere bulunmaktadır. Avluya bakan ayrıca benzer özellikte iki 
pencere daha mevcuttur.  

Güney cephesinde üst katta ise, terasın ortasında yuvarlak kemeri son derece zengin bitkisel ve 
değişik desenlerle süslenmiş eyvan yer alır. Eyvanın iki yanında ikişer sütun, bu zenginliği daha da 
artırır. Belirgin olması için, eyvanın kenar kısmında düşey süslemelerle çerçeve oluşturulmuştur. 
Eyvanın sağ tarafında beş, solunda beş olmak üzere toplamda terasta 10 adet pencere bulunur. Bu 
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Batı cephesinin alt katının sokaktan görünen bölümü kapıların verdiği hareket dışında, son 
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gördüğü için görülmemektedir. Dışa çerçeve şeklinde çıkan işlenmiş taştan oluşan, üstü yuvarlak 
kemerle geçilen boşluklara yerleştirilmiş bu pencerelerin yanlarında da, yine güney cephesindekinin 
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ve benzer boyutlardadır. Terasa açılan üst kat kapılarından birinin kemerinde farklı bezemeler 
kullanılarak cepheye renklilik kazandırılmıştır. (Çizim 5). 

Avlunun Güney cephesinde, alt katta beş kare ayağa oturan beş yuvarlak ve bitkisel desenlerle 
bezeli kemer mevcuttur. Revak bölümüne açılan boyutları birbirine benzer, üst geçişleri yuvarlak 
kemer şeklinde olan bir kapı ve sekiz pencere bulunmaktadır. Avluya bakan ayrıca benzer özellikte iki 
pencere daha mevcuttur.  

Güney cephesinde üst katta ise, terasın ortasında yuvarlak kemeri son derece zengin bitkisel ve 
değişik desenlerle süslenmiş eyvan yer alır. Eyvanın iki yanında ikişer sütun, bu zenginliği daha da 
artırır. Belirgin olması için, eyvanın kenar kısmında düşey süslemelerle çerçeve oluşturulmuştur. 
Eyvanın sağ tarafında beş, solunda beş olmak üzere toplamda terasta 10 adet pencere bulunur. Bu 

pencerelerin etrafları değişik şekildeki süslerle çevrili olup hepsi yuvarlak kemerli ve aynı boyutlarda 
yapılmışlardır. Eyvana yakın olan iki kenarındaki ilk pencerelerin kemerlerindeki süslemeler, eyvanın 
süslemelerine benzemekte olup, diğerleri daha farklıdır. Doğrudan avluya açılan odanın üç adet 
penceresi de yine benzer boyutlarda ve yuvarlak kemerli olup, herhangi bir bezeme içermemektedir. 
(Çizim 6). 

Genel olarak denilebilir ki, avludan güney cephesine bakıldığında, revak ve eyvan göze 
çarpmakta ve yapının kimliğini belirlemektedir. Alt katta beş kemerli revak, revağa açılan sekiz 
pencere ve avluya bakan iki yuvarlak kemerli pencere mevcuttur. Yapının avlu güney cephesi için üst 
katta, 10 adeti süslemeli olmak üzere toplam 13 adet yuvarlak kemerli ve benzer ölçülerde pencereler 
ve büyük zengin bezemeli bir eyvan bulunmaktadır. 

Mehmet Ağa Kasrı Yapı Malzemeleri 

Yapının ana ve taşıyıcı malzemesi taştır. Genelde duvarlarda alt katlarda moloz taş duvar ve 
özgün sıva kullanımı görülürken, üst katta duvarlar bazalt kesme taştan yapılmıştır. Ancak yapının üst 
katında, özellikle güney doğu kısmında ve avluda revak ve eyvan kemerlerinde kullanılan malzeme, 
kalker taşıdır. (Fotoğraf 10). 

Taşıyıcı malzemedeki farklılık, yapıya farklı dönemlerde eklemeler yapılarak bugüne geldiğini 
düşündürmektedir. Yapı açık avlulu, alt katı “U”, üst katı “L” şeklinde bir plana sahip olduğundan üst 
örtüler bu kapalı alanlar için benzer şekilde yapılmıştır. Yapının zemin katında yer alan neredeyse tüm 
mekânlarda, döşeme olarak sıkıştırılmış toprak, üst örtü olarak da ahşap kirişlerin taşıdığı düz dam 
örtü görülür. Avlunun zemini kesme bazalt taş kaplıdır. (Fotoğraf 11).Üst katta ise tüm döşemeler 
kesme taş malzemeden yapılmıştır. Üst örtü ise, yine ahşap kirişlemelerden oluşturulmuştur. Duvarlar 
özgün sıvalıdır.Tüm kapı ve pencerelerde ahşap doğramalar kullanılmıştır. Metal malzeme ise pencere 
ve kapı aksesuarında çeşitli şekillerde yer almıştır. 

Sonuç 

Yaklaşık 100 yılı aşkın bir geçmişi bulunan ve Cizre içindeki tarihi yapılardan biri olan 
Mehmet Ağa Kasrı, daha sonraki süreçlerde kervansaray şeklinde kullanılsa da, ilk yapıldığı dönemin 
koşullarına uygun olarak, hem hükümet konağı, hem de ailenin yaşadığı konut işlevini beraber görmüş 
bir yapıdır.  

Dolayısıyla güç ve ihtişamın süslemeli kemerler, eyvan ve revak ile yansıtıldığıkasır, yapıldığı 
dönemin tekniğine, malzemesine ve koşullarına en uygun şekilde planlanmıştır. Daha sonraki 
süreçlerde farklı eklemelerin görüldüğü yapıda, gerek planlama, gerekse cephe ve malzeme açısından 
değişiklikler olmuştur. Günümüzde mülkiyet durumunda da değişmeler mevcut olup, aslında tek yapı 
olarak yapılan yapı, bugün üç farklı yapı şekline dönüştürülmüştür. Farklı büyüklükteki üç aileye ev 
sahipliği yapan yapının orta bölümü Cizre Belediyesi tarafından alınarak restore edilmiştir. Bugün 
kültür ve sanat evi şeklinde kullanılan bu bölüm dışındaki iki bölüm, özel şahıslara ait olup, içinde 
aileler yaşamaktadır.  

Ancak, Valilik ve Belediye yetkilileri, diğer iki biriminde kamulaştırmasını yapmak ve yapıyı 
tekrar bütün olarak tek yapı şekline getirmek için çalışmaktadırlar.Geçmişten günümüze gelen, bu 
değerli kültürel ve mimari mirasın gelecek nesillere korunarak, kayıt altına alınarak,  hasar görmeden 
aktarılması son derece önemlidir. 
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Makalede Geçen Çizim ve Resimler 

 

 

Resim 1: Cizre’nin Konumu (Karademir, 2014: 19) 

 

 

Çizim 1: Mehmet Ağa Kasrı’nın Cizre Merkezdeki Konumu (Top,2010: 152) 
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Çizim 2:Mehmet Ağa Kasrı’nın Zemin Kat Planı 

 

Çizim 3:Mehmet Ağa Kasrı’nın Üst Kat Planı 
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Çizim 2:Mehmet Ağa Kasrı’nın Zemin Kat Planı 

 

Çizim 3:Mehmet Ağa Kasrı’nın Üst Kat Planı 

 

Fotoğraf 1: Farklı Renk Taş Kullanılarak HareketlilikKazandırılan Giriş Kapısı 

 

Fotoğraf2: Yapının Güneybatı Yönündeki Sade Giriş Kapısı 

 

Fotoğraf3: Avludan Farklı Bezemelerle Süslenmiş Yuvarlak Kemerli Revak ve Eyvan Bölümleri 
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Fotoğraf 4: EtkinlikAmaçlıKullanılan ve Eyvandan Girilen Z56 Nolu Büyük Oda 

 

Fotoğraf 5: Yapının Dış Cephede Görünen, KapatılmışÜst Kat Güney Pencereleri 

 

Fotoğraf 6: Yapının Dış Batı Cephesinden Görünüm 
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Fotoğraf 4: EtkinlikAmaçlıKullanılan ve Eyvandan Girilen Z56 Nolu Büyük Oda 

 

Fotoğraf 5: Yapının Dış Cephede Görünen, KapatılmışÜst Kat Güney Pencereleri 

 

Fotoğraf 6: Yapının Dış Batı Cephesinden Görünüm 

 

Fotoğraf 7: Güney ve Batı Cephelerinde Kalker Taşı Kullanımı 

 

 

 

Fotoğraf8: Batı Cephesinde Bazalt Taş ve Çatı Saçağı Detayı 

 

 

                             Çizim 4:Batı Cephesinde Yer Alan Bütün Pencerelerin Çizimi 
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Fotoğraf 9:Avlu İçinden Güney Cephesinin Bir Bölü 

 

Çizim 5: Avlu İçinden Batı Yönünü Gösteren Cephe Çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Çizim 6: Avlu İçinden Güney Yönünü Gösteren Cephe Çizimi 
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Fotoğraf 9:Avlu İçinden Güney Cephesinin Bir Bölü 

 

Çizim 5: Avlu İçinden Batı Yönünü Gösteren Cephe Çizimi 
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Fotoğraf 10: Kalker Taşının Revak Kemerinde Kullanımı 

 

 

                                Fotoğraf 11: Yapı Üst Örtüsünde Ahşap Kirişlerin Kullanımı 
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Toplumun siyasi ve sosyal alanları birbirinden ayrı ele alınamaz. Siyaseti yöneten ve uygulayan insanlar 
onun amacını ve anlamını tanımlayanlardır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumun en önemli sorunlarından 
birisidir ve daha çok kadınlara yönelik ayırımcılık şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

  Son yüzyıl içinde hızla değişen sosyo-politik yaşamda, birçok gelişmeler görülmektedir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği politikası kendi kendine oluşan bir süreç değildir. Bu politika devlet tarafından izlenen genel 
politikanın bir parçasıdır. Toplumsal cinsiyet ve kadının siyasete katılımı dolaylı olarak toplumlarda demokrasi 
ve gelişme oranının bir göstergesidir. Bu sebeple toplumsal cinsiyet politikası, toplumun gelişmesi için ihtiyaç 
duyulan bir alandır.  

 Diğer sosyal sorunlar gibi, bu sorunun çözümü de çok boyutludur. Ayırımcılığı sadece eşit ya da benzer 
olanlar arasında yapılan farklı muamele olarak değerlendirmek yeterli değildir. Bu çalışmada kadının 
toplumlaşma süreci ve siyasi hayata katılımı tarihsel gelişim süreçleri içerisinde ele alınmıştır. Ayrıca kadınların 
siyasete aktif katılımını engelleyen toplumsal ve siyasal etkenler belirtilerek bu etkenlerin çözümüyle ilgili 
öneriler sunulmaktadır.                                                                    

Anahtar Kelimeler: Kadın, siyaset, toplumsal cinsiyet 
 

Abstract 

Political and social areas are inseparable from each other. People who deal with and implement politics 
are those who define its meaning and purpose. If gender is perceived in a social context, then it offers the 
solution of gender obstacles to the path of social problems. But this solution is not only can not depend only on 
the behavior of men and women in society. In this case, the gender model is first of all perceived as socialization, 
which is the most important role in human society and all social relations.  

The policy of gender equality in society is not a self-arising process. This policy is part of the general 
government policy. The participation of women in gender politics indirectly shows the rate of democracy and 
development in society. Therefore, gender politics is a necessary area needed for the development of society. 
The transition from the traditional to the modern way of life in the 20th century, especially after recognizing the 
right of women to vote and to be elected, even taking into account the positive changes in the participation of 
women in politics, nowadays women’s political participation is still have is still not equal to that of men. In 
general, the role of women in politics is inextricably linked to their role in business life and social life At the 
same time, "the lack of women's participation in social and economic life" in itself is one of the most important 
barriers to women's participation in politics.During the past century, in a rapidly changing socio-political life, 
there have been many improvements. However, these changes do not occur simultaneously. As an example of 
developments in the field of gender equality in our time, we will reveal how since the end of the 20th century 
there have been issues of gender equality in a public institution (ombudsman). Such competent persons were first 
appointed in England in 1967. Later, officials in government agencies began to pay attention to gender issues. 
Today, ombudsmen are represented in many countries. Since 1978 Norway, since 1980 in Sweden, since 1987 in 
Finland, in Lithuania since 1999, since 2001 in Germany; since 2002 in Slovenia and so on.This process began 
to spread rapidly and, as we have already seen, even in accordance with the Constitution of Ukraine, in Ukraine 
on November 13, 1997 started to serve a supporting organization with the name "Committee for the Protection of 
Human Rights in the Ukrainian Parliament". The first ombudsman of this organization was N. Karapcheva.  
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Giriş 

Kadının günümüz toplumlarında yeri ve yaşantısı farklı şekillerde ortaya koyulmaktadır. 
Özellikle demokratik toplumlarda siyasi haklarını almış ve zaman içinde eğitim olanaklarının 
gelişmesiyle birlikte ekonomik özgürlüklerini kazanmakta olan kadınların sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Günümüzde kadınlar toplumsal hayatın tüm alanlarında erkeklerle paylaşım ve bölüşüm 
konusunda taleplerini arttırmaktadırlar. 

20. Yüzyılda geleneksel yaşam biçiminden çağdaş yaşam biçimine geçilmesiyle birlikte 
özellikle kadına seçme ve seçilme hakkı tanınması, kadının siyasal katılımında olumlu değişiklikler 
oluştursa da, tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kadının iş hayatına ve siyasi hayata katılımı istenilen 
düzeye ulaşamamıştır. Genel olarak kadınların siyasi hayattaki rolleri, kadınların iş hayatı ve 
toplumsal hayattaki rolleriyle bağlılık içerisindedir. Bununla beraber, “kadınların toplumsal ve iş 
hayatına katılımının yetersizliği, kadının siyasete katılımındaki engelin en önemli sebeplerindendir. 

       Kadınlar seçme seçilme hakkını dünyada ilk olarak 1902’de Avusturalya’da kazanmıştır.1917’de 
Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden bir kısmında da kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde 
etmişlerdir. Bu hak 1918 yılı genel seçimlerinde ilk defa kullanılmıştır. Türkiye’de kadınlar 20 Mart 
1930’da belediye seçimlerinde seçme hakkı kazandılar. 1933’te Köy Kanunu’nda muhtar seçme ve 
köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi. Milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına ise 5 
Aralık 1934 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular.  

Kadınların toplum içerisindeki birçok sosyal alanda olduğu gibi siyasal alana da katılımı 
erkeklere kıyasla daha düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Konuyu bölgesel olarak ele aldığımızda 
İskandinav ülkelerinde kadınların parlamentolardaki temsilinin diğer dünya ülkelerinden farklı olarak 
daha yüksek olduğu görülmektedir. İskandinav ülkelerinde kadın milletvekillerinin oranı % 40’ın 
üzerindedir. Amerika, Avrupa ve Asya’daki ülkelerin ortalaması ise % 20 civarındadır. Bölgesel 
olarak kadınların mecliste temsil oranının en düşük olduğu coğrafya Arap ülkeleridir. Arap ülkelerinde 
parlamentolarda ortalama % 9 oranında bir kadın temsilinden söz edilebilir. (Aydemir ve Aydemir, 
2011,s.16) 

Eski SSCB ülkelerinde Sovyetler dönemi ve Sovyetlerden sonraki dönemini kısaca ele alacak 
olursak, SSCB döneminde kadının hem eğitime hem iş hayatına ve dolayısıyla siyasi hayata katılımı 
artmıştır. SSCB’nin her bir bireyin sosyal hayatta eşit şekilde var oluşunu sürdürmesi ideolojisi zaman 
içinde kadınların toplumun tüm alanlarına katılımını olumlu düzeyde etkilemiştir. Aynı zamanda 
SSCB eğitme çok önem vermesi her kesi zorunlu olarak eğitime tabi tutması kadının toplum içindeki 
konumunu yükseltmiştir. Bu yüzden SSCB kurulmasıyla birlikte kadının iş hayatına katılımında ve 
yönetimde ve siyasette yer almasında da büyük bir  artış gözlenmiştir. (Abbasova, 2005) 

Ancak SSCB’ de yer alan ülkelerin ne kadar yasaklanırsa yasaklansın milli ve dini görüşleri 
zaman içinde gelenek şeklinde toplumun yönetiminde kadının ikinci plana alınmasını 
engelleyememiştir. Bu yüzden çoğu toplumda var olan cinsel eşitsizlik (gender) problemi tamamen 
çözüme ulaşmamakla birlikte önceki dönemlerle kıyaslayacak olursak SSCB döneminde bu konuda 
büyük ölçüde ilerleme kayıt edildiği söylenebilir. Buna örnek olarak, eski Sovyetler zamanında 
kadının lise eğitimine katılımı (lise eğitimi her bir birey için zorunlu kılınmıştır)  %95,  kadının iş 
hayatına katılımı %86,  kadının siyasete katılımı % 39 olmuştur. Bildiğimiz gibi farklı toplumlarda 
kadının eğitimine ve iş hayatına katılım düzeyi kadının siyasete katılımı konusunda bize yol gösterici 
olabilir, çünkü bu üç toplumsal olay çoğu toplumlarda bir birine bağlı bir siyasi ideoloji içinde yer 
aldığı söylenebilir. Günümüzde eski SSBC ülkelerinde Sovyetlerin eğitim ideolojisinin olumlu etkileri 
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hala devam etse de, değişen sosyo-ekonomik ve politik dengeler sayesinde kadınların iş hayatına ve 
siyasi hayata katılımının zayıfladığı söylenebilir. (Mirzezade,2002) 

Kadının siyasete katılımı kültüre, coğrafyaya, zamana, sınıfa ya da ırka göre değişebildiği gibi, 
toplumun siyasi ve ekonomik koşullarına göre de şekillenmektedir. Kadınların toplumun siyasal 
yaşamına katılımındaki eksiklik, demokrasinin anlamına uygun bir şekilde ilerlemesine izin 
vermemekle birlikte, “yönetime katılma” konusunda da, toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemini 
ortaya koymaktadır. Kadının siyasete yeterince katılamaması bireylerin sosyo-ekonomik durumu, 
psikolojik, hukuksal ve siyasal” gibi unsurlara bağlı olarak şekil almaktadır. (Tekelioğlu; Örtlek 2013: 
5). 

 Türk kadınının dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazandığı sıkça dile 
getirilmektedir. Ancak buna rağmen, Cumhuriyet tarihi boyunca kadınlar mecliste hiçbir zaman 
erkeklerle yakın oranlarda temsile ulaşamamıştır. Türk kadının siyasetteki varlığının hala erkeklerle 
eşit düzeyde olmaması, Türkiye'de "siyasetin erkek işi" olduğu düşüncesinin en bariz göstergesi 
olduğu söylenebilir. 

Toplumda kadınların erkeklerden farklılaşan sorunlarının siyaset alanında tartışılabilir hale 
gelmesi, demokrasinin daha çoğulcu bir yapıya kavuşması için kadınların siyasete katılımı gereklidir. 
Türk kadınının siyasi hakları kazanması Cumhuriyetin ilanından sonra seçme ve seçilme hakkının 
kadınlara verilmesi ile başlatılsa da, bunun öncesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen 
mücadele çok önem taşımaktadır. İslam hukukçularının bazıları kadının siyasete katılımını olumlu 
şekilde yorumlarken, bazıları ise kadının seçme hakkına sahip olduklarını ancak seçilme hakkına sahip 
olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Osmanlı döneminde kadınlar çoğunlukla kamusal hayattan özel 
hayata çekilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda kadının toplum içinde konumunu olumlu düzeyde 
etkilemek için özellikle eğitimin önemine vurgu yapılmıştır. Osmanlı kadınlarının Batıdaki kadınlarla 
eşit haklara sahip olması için çalışılmıştır.  İslamiyet kadına sosyal hayat içerisinde fazla hak vermiş 
olsa da toplumda kadına biçilen rollerin buna izin vermediği kabul edilmiştir. O dönemin çoğu 
düşünürlerinin siyasal anlamda da kadını erkekle eşit gördüğü söylenebilir. Özellikle bu dönemde Ziya 
Gökalp, kadına siyasi haklar tanınmasını savunan en önemli düşünürlerden biri olmuştur. ( Konan 
2011: 1)Cumhuriyetin ilanı sonrası gerçekleştirilen köklü değişiklikler arasında Türk kadınına tanınan 
seçme ve seçilme hakkı önemli bir gelişme olarak yer almaktadır. 

Toplumdaki tüm deyişimler gibi kadının siyasi hayata katılımı da birden bire değil aşamalı bir 
şekilde gerçekleşmiştir. 1935’te yapılan seçimlere katılım, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerde % 80’lere vardığı ve yukarıda bahis edilen şehirlerde oy verenlerin % 48’e yakınının 
kadınlardan oluştuğu ifade edilmektedir. Kadınların da katıldığı ilk seçimler olmasına rağmen 
katılımın fazla olması, onların ülke siyasetine olan ilgilerini ortaya koymuştur.1935 yılı seçim 
sonuçlarına göre, seçilmesi gereken 399 milletvekilinden 17’si kadın olmak üzere, 386 milletvekili 
seçilmiştir. Bazı kaynaklarda 18 olarak verilmesine rağmen, bu seçimlerde TBMM’ye 17 kadın 
milletvekili girmiştir. 1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimlerde ise 
Çankırı Milletvekili olarak seçilen emekli öğretmen Hatice Özgenel ile bu sayı 18’e çıkmıştır.1946 
seçimlerinde bu sayı 9’a gerilemiştir. 1950-1954 seçimlerinde TBMM’ye 3 kadın milletvekili 
girebilmiştir. 1954-1983 yılları arasında gerçekleşen 7 genel seçimde kadın milletvekili sayısında 
önemli bir değişiklik olmamış,  kadın milletvekili sayısı 4-8 arasında kalmıştır. 1983 genel 
seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 12’ye yükselmiştir. 1987 seçimlerinde ise 6, 1991 seçimlerinde 
8, 1995 seçimlerinde 13 kadın milletvekili seçilmiştir.  Kadın milletvekillerinin sayısı 1999 
seçimlerinde 22’ye, 2002 seçimlerinde 24’e, 2007 seçimlerinde 50’ye, 12 Haziran 2011 seçimiyle 78’e 
yükselmiştir.(TÜİK, 2012, s. 5) 

Sonuç olarak her toplumda olumsuz tutumları etkileyen sebepler farklıdır. Her kültürde az 
veya çok biyolojik farklılıklar ve toplumsallaşma sürecinde aile ve toplumun tutum, davranış, değer 
yargıları ve beklentileri kadın ve erkeği farklı rollere yönlendirmektedir. Hemen-hemen yapılan tüm 
araştırmalar toplumlaşma sürecinde kadının daha çok kamusal alandan özel alana yönlendirildiğini 
ortaya koymaktadır. Özel alanda kadınlara daha çok iyi eşv e  iyi anne olmak,  kamusal alanda ise 
daha çok alt (as)pozisyonlarda çalışma dayatılırken; erkekler ise özel alanda evin reisi, kamusal alanda 



371Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

hala devam etse de, değişen sosyo-ekonomik ve politik dengeler sayesinde kadınların iş hayatına ve 
siyasi hayata katılımının zayıfladığı söylenebilir. (Mirzezade,2002) 

Kadının siyasete katılımı kültüre, coğrafyaya, zamana, sınıfa ya da ırka göre değişebildiği gibi, 
toplumun siyasi ve ekonomik koşullarına göre de şekillenmektedir. Kadınların toplumun siyasal 
yaşamına katılımındaki eksiklik, demokrasinin anlamına uygun bir şekilde ilerlemesine izin 
vermemekle birlikte, “yönetime katılma” konusunda da, toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemini 
ortaya koymaktadır. Kadının siyasete yeterince katılamaması bireylerin sosyo-ekonomik durumu, 
psikolojik, hukuksal ve siyasal” gibi unsurlara bağlı olarak şekil almaktadır. (Tekelioğlu; Örtlek 2013: 
5). 

 Türk kadınının dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazandığı sıkça dile 
getirilmektedir. Ancak buna rağmen, Cumhuriyet tarihi boyunca kadınlar mecliste hiçbir zaman 
erkeklerle yakın oranlarda temsile ulaşamamıştır. Türk kadının siyasetteki varlığının hala erkeklerle 
eşit düzeyde olmaması, Türkiye'de "siyasetin erkek işi" olduğu düşüncesinin en bariz göstergesi 
olduğu söylenebilir. 

Toplumda kadınların erkeklerden farklılaşan sorunlarının siyaset alanında tartışılabilir hale 
gelmesi, demokrasinin daha çoğulcu bir yapıya kavuşması için kadınların siyasete katılımı gereklidir. 
Türk kadınının siyasi hakları kazanması Cumhuriyetin ilanından sonra seçme ve seçilme hakkının 
kadınlara verilmesi ile başlatılsa da, bunun öncesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen 
mücadele çok önem taşımaktadır. İslam hukukçularının bazıları kadının siyasete katılımını olumlu 
şekilde yorumlarken, bazıları ise kadının seçme hakkına sahip olduklarını ancak seçilme hakkına sahip 
olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Osmanlı döneminde kadınlar çoğunlukla kamusal hayattan özel 
hayata çekilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda kadının toplum içinde konumunu olumlu düzeyde 
etkilemek için özellikle eğitimin önemine vurgu yapılmıştır. Osmanlı kadınlarının Batıdaki kadınlarla 
eşit haklara sahip olması için çalışılmıştır.  İslamiyet kadına sosyal hayat içerisinde fazla hak vermiş 
olsa da toplumda kadına biçilen rollerin buna izin vermediği kabul edilmiştir. O dönemin çoğu 
düşünürlerinin siyasal anlamda da kadını erkekle eşit gördüğü söylenebilir. Özellikle bu dönemde Ziya 
Gökalp, kadına siyasi haklar tanınmasını savunan en önemli düşünürlerden biri olmuştur. ( Konan 
2011: 1)Cumhuriyetin ilanı sonrası gerçekleştirilen köklü değişiklikler arasında Türk kadınına tanınan 
seçme ve seçilme hakkı önemli bir gelişme olarak yer almaktadır. 

Toplumdaki tüm deyişimler gibi kadının siyasi hayata katılımı da birden bire değil aşamalı bir 
şekilde gerçekleşmiştir. 1935’te yapılan seçimlere katılım, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerde % 80’lere vardığı ve yukarıda bahis edilen şehirlerde oy verenlerin % 48’e yakınının 
kadınlardan oluştuğu ifade edilmektedir. Kadınların da katıldığı ilk seçimler olmasına rağmen 
katılımın fazla olması, onların ülke siyasetine olan ilgilerini ortaya koymuştur.1935 yılı seçim 
sonuçlarına göre, seçilmesi gereken 399 milletvekilinden 17’si kadın olmak üzere, 386 milletvekili 
seçilmiştir. Bazı kaynaklarda 18 olarak verilmesine rağmen, bu seçimlerde TBMM’ye 17 kadın 
milletvekili girmiştir. 1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimlerde ise 
Çankırı Milletvekili olarak seçilen emekli öğretmen Hatice Özgenel ile bu sayı 18’e çıkmıştır.1946 
seçimlerinde bu sayı 9’a gerilemiştir. 1950-1954 seçimlerinde TBMM’ye 3 kadın milletvekili 
girebilmiştir. 1954-1983 yılları arasında gerçekleşen 7 genel seçimde kadın milletvekili sayısında 
önemli bir değişiklik olmamış,  kadın milletvekili sayısı 4-8 arasında kalmıştır. 1983 genel 
seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 12’ye yükselmiştir. 1987 seçimlerinde ise 6, 1991 seçimlerinde 
8, 1995 seçimlerinde 13 kadın milletvekili seçilmiştir.  Kadın milletvekillerinin sayısı 1999 
seçimlerinde 22’ye, 2002 seçimlerinde 24’e, 2007 seçimlerinde 50’ye, 12 Haziran 2011 seçimiyle 78’e 
yükselmiştir.(TÜİK, 2012, s. 5) 

Sonuç olarak her toplumda olumsuz tutumları etkileyen sebepler farklıdır. Her kültürde az 
veya çok biyolojik farklılıklar ve toplumsallaşma sürecinde aile ve toplumun tutum, davranış, değer 
yargıları ve beklentileri kadın ve erkeği farklı rollere yönlendirmektedir. Hemen-hemen yapılan tüm 
araştırmalar toplumlaşma sürecinde kadının daha çok kamusal alandan özel alana yönlendirildiğini 
ortaya koymaktadır. Özel alanda kadınlara daha çok iyi eşv e  iyi anne olmak,  kamusal alanda ise 
daha çok alt (as)pozisyonlarda çalışma dayatılırken; erkekler ise özel alanda evin reisi, kamusal alanda 

ise daha çok yönetici pozisyonunda olması gerektiği öğretilmektedir. Tabii ki bu süreç,  bireylerin 
sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantılarına göre farklılık gösterse de dünyanın çoğu yerinde aynı 
sorunların mevcut olduğu farklı araştırmalarda çoğu kez ortaya koyulmuştur. Kadının toplumun siyasi 
alanında yeterince temsil olunmamasının en büyük etkenlerinden birinin eğitim olduğu söylenebilir. 
Bunun için de hangi toplumda olursa olsun, eğitimde, çalışma yaşamında ve siyaset alanında cinsel 
eşitsizliğin ortadan kaldırılması için devlet kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, 
üniversitelerin, işçi ve işverenlerin birlikte mücadele etmesi gerekmektedir. 

 Toplumun her kesiminin, hem toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimi acısından hem 
de kadının bireysel gelişimi ve sosyalleşmesi acısından kadının siyasi alana katılımının öneminin 
bilincinde olması gerekmektedir. 
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Çağlar boyu önemli bir yönetim ve yerleşim merkezi olan Diyarbakır, pekçok kültürün bir arada 

yaşadığı etkileyici bir tarihi dokuya sahiptir. Geçmiş çağlarda gezgin ve seyyahların, modern çağda ise 
kültür araştırmacılarının sürekli dikkatini çeken kent, Türk-İslam mimarisinin de önemli yapıtlarını 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu mimari yapılar, strüktür-malzeme ve anıtsallık açısından olduğu kadar 
içerdikleri plastik kabartmalarla da öne çıkan örneklerdir.  

Diyarbakır'da geleneksel konutlar üzerine yapılan bir inceleme gezisi sırasında tespit edilen figürlü bir 
kabartma bu anlamda dikkat çekicidir. Tarihi bir konutun avluya açılan duvarı üzerinde yer alan kabartma 
koyu gri renkte kalker yüzeyine oyma-kabartma tekniğinde işlenmiştir. 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen 
konutta devşirme olarak kullanılan kabartmanın tarihi konusunda da yazılı bir veri mevcut değildir. Buna 
karşın kabartmanın üslup özellikleri bilhassa Anadolu Türk sanatı figür kullanımlarını anımsatan 
nitelikleriyle öne çıkmaktadır.  Bu bildiri kapsamında, tarihi bir konutun duvarında devşirme olarak 
günümüze ulaşma şansını elde eden bu figürlü kabartma, Sanat Tarihi disiplini çerçevesinde üslupsal bir 
analize tabi tutulacaktır. Ayrıca kabartmanın dönemi konusunda ulaşılan veriler, benzer örneklerle 
desteklenerek öncü ve çağdaş sanatsal çevrelerdeki yeri vurgulanacaktır. Böylece Türk-İslam sanatında 
kullanılan figür repertuarının kayda değer bir bölümünü içeren Diyarbakır'da, şimdiye kadar bilim 
çevrelerince pek bilinmeyen bu figürlü kabartmadan yola çıkılarak, kentin kültürel tarihine farklı bir 
perspektiften yaklaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, süsleme, sfenks, kabartma, etkileşim 

 

Abstract  

Being a significant center of management and settlement for ages, Diyarbakır has an impressive 
historic fabric hosting various cultures together and full of artistic traces of each culture. Having aroused the 
attention of travelers and wanderers in the old ages and attracting the attention of culture researchers in 
modern age, the city also embodies important works of Turkish-Islam architect. These architectural works 
are prominent examples in terms of structure- material and monumentality as well as in terms of plastic 
relief those contain. A figured relief detected during a study tour carried out about traditional  dwellings in 
Diyarbakır is attention-grabbing in this respect. Located on a wall of a historic dwelling opening to yard, the 
relief was embroidered in 0.40 x 0.70 m dimensions, dark gray colored on limestone surface using relief 
technique. There is not a written data available on the date of the relief used as spolia in the dwelling 
considered belonging to 18th century. Nonetheless, stylistic properties of the relief become prominent 
especially with its features resembling Anatolian Turkish art figure usages. Within the scope of this notice, 
having acquired the opportunity of reaching to present day as spolia on a wall of a historical dwelling, this 
figured relief will be subjected to a stylistic analysis within the perspective of the discipline of Art History. 
Furthermore, the data reached on the period of the relief will be supported with similar examples and its 
position in pioneer and contemporary artistic circles will be emphasized. Hence, cultural history of the city 
will be dealt with a different perspective based on this figured relief, which is not known up-to-now by 
scientific circles, in Diyarbakır embodying a remarkable part of figure repertoire used in Turkish- Islamic 
art. 

Keywords: Diyarbakır, ornament, sphinx, interaction, relief 
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Çağlar boyu önemli bir yönetim ve yerleşim merkezi olan Diyarbakır'ın günümüze ulaşan tarihi 
dokusunda anıtsal mimari yapıtların etkisi büyüktür. Geçmiş çağlarda gezgin ve seyyahların, modern 
çağda ise kültür araştırmacılarının dikkatini üzerinde yoğunlaştıran da kentin bu mimari yapılara 
borçlu olduğu etkileyici tarihi dokusudur.  Sokak ağlarının birleştirdiği cami, kilise, türbe, han, hamam 
ve medreseler arasında, dar sokaklara açılan geleneksel konutları ve bütün bu dokuyu sahiplenircesine 
içine alan anıtsal kalesiyle oldukça etkileyici bir tarihi dokuya sahip olan Diyarbakır, kültürel 
çeşitliliğinin sunduğu potansiyel zenginliği bakımından kültür araştırmacılarının ilgisini sürekli olarak 
çekmeye devam etmektedir.   

Pekçok kültürün çağlar boyu bir arada yaşadığı ve her birine ait farklı sanatsal izlerle dolu olan 
bu etkileyici atmosferde her an farklı bir yenilikle karşılaşmak hiç de şaşırtıcı değildir.  Geleneksel 
konutlar üzerine yaptığımız bir inceleme gezisi sırasında, bir konutun avluya açılan duvarı üzerinde 
tespit etiğimiz figürlü bir kabartma bu anlamda dikkat çekicidir. 

Cevat Paşa Mahallesi Çelikmen Sokak’ta bulunan konutun inşa tarihi bilinmemektedir 
(Fotoğraf-1).  Ancak Diyarbakır'da günümüze ulaşan tarihi konutların ait oldukları zaman dilimi 18. 
yüzyıldan erkene inmemektedir. Bu nedenle 18. yüzyıl ve sonrası bir döneme ait olduğunu 
düşündüğümüz konutun M. 1962 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır. (Tuncer, 1999: 448-449)  
Evin avluya açılan batı cephesinin kuzey kesiminde düzgün kesme bazalt sıralarının arasında yer alan 
bu figürlü kabartma, zeminden 2 m yükseklikte 0.40 x 0.70 m ölçülerindeki koyu gri kalker yüzeyine 
işlenmiştir (Fotoğraf-2). Figür ve motiflerde oyma tekniği kullanılarak kompozisyonun yüzeyde 
kabartma olarak belirmesi sağlanmıştır.  

Bu süslemeli taşın, evin orijinaline ait olmadığı, malzeme farklılığı ve ele alınan konunun 
niteliğinden anlaşılmaktadır. Evin 1962 onarımı sırasında devşirme olarak kullanıldığını tahmin 
ettiğimiz yüzeyi bezemeli bu taşın nereden getirildiği ise bilinmemektedir.  Cephelerin tamamında 
gözenekli bazalt kullanılmasına karşın kabartma, kalker olduğunu düşündüğümüz bir taş yüzeyi 
üzerine işlenmiştir. Ancak Diyarbakır'daki tarihi konutların cephelerinde bazalt taşın monoton etkisini 
hafifletme adına yapılan, kesme taş yüzeylerinin siyahla, derzlerin ise beyaz cas harcıyla boyanması 
işlemi (Baş, 2010: 314) bütün cepheye homojen bir malzeme ile inşa edildiği görünümü 
kazandırmaktadır. Bu uygulama kabartmalı taşın orijinal görünümünü de yitirmesine sebep olmuştur.  
Bu nedenle taşın pürüzsüz yüzeyi dışında, cephede kullanılan bazalt malzeme ile arasında herhangi bir 
renk farklılığı söz konusu değildir (Fotoğraf-2).    

 İlk bakışta tarihi konusunda kesin yargılara ulaşılamasa da üslup özellikleri, girift 
kompozisyonu ve plastik etkisi bu figürlü parçanın konutun tarihine göre çok daha erken bir döneme 
ait olduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda Diyarbakır'ın tarihi arka planına genel olarak değinmek 
gerekmektedir.    

Önemli bölgelerin birbirine bağlandığı ana yollar üzerinde bulunması Diyarbakır’ı tarihi 
boyunca cazibe noktası durumuna getirmiştir. Şehir, Akdeniz’i Basra Körfezi’ne; Karadeniz’i 
Mezopotamya’ya bağlayan, bunun yanı sıra Bitlis ve Van Gölü havzası üzerinden Azerbaycan ve 
İran’a ulaşan önemli yolların birleştiği kavşak noktası üzerindedir. Bu nedenle önemli kültür ve ticaret 
merkezi konumunu her dönemde korumuştur. (Yılmazçelik, 1995: 1) 

Kentin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak yöredeki en eski toplu yerleşmenin 
M.Ö.8000 sonlarına indiği saptanmıştır.  (Kuruyazıcı, 1997: 461) İlk uygar topluluğunun Hurriler 
olduğu anlaşılan şehirde Mitanniler, Asurlular, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Büyük İskender, 
Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigran hüküm sürmüştür. M.Ö. 69’da Roma egemenliğine geçen kent, 395 
yılına kadar Part-Roma, Sasani-Roma arasındaki mücadelelere sahne olmuştur. 395’te Doğu Roma 
toprakları içinde kalan şehir, İslam fethinin gerçekleştiği 639 yılına kadar Sasani-Bizans arasında 
sürekli el değiştirmiştir. (Beysanoğlu, 1995: 5; Beysanoğlu, 1999: 41)  

Diyarbakır 693 yılında İyaz bin Ganem’in idaresinde Halid bin Velid tarafından fethedilerek 
İslam topraklarına katılmıştır. Amid,  Meyyafarikin, Mardin, Hasankeyf ve Erzen yeni fethedilen bu 
bölgenin en önemli şehirlerini oluşturmaktadır. (Göyünç, 1991: 465; İzgöer, 1999: 380-382)  
Sonrasında kent sırasıyla Emevi, Abbasi, Şeyhoğulları, Hamdâni, Mervanoğulları, Selçuklu, 
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İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklu,  Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlı yönetiminde kalır (Darkot, 1945: 
607; Sevgen, 1982, 51; Erdem, 2002: 80, 120, 130) 

   Makalenin konusunu oluşturan figürlü kabartmanın Diyarbakır’ın geçirdiği bu tarihi süreç 
içerisinde hangi evreye ait olduğu net olarak belirlenememektedir. Ancak kabartmanın dönemini tespit 
noktasında bazı biçimsel değerlendirmeler ve üslupsal analize ihtiyaç duyulmaktadır. Figürlü 
kabartmada dikkat çeken özellikler şunlardır: (Fotoğraf-3, Çizim-1) 

1- Kabartmada kanatlı aslan figürleri tasvir edilmiştir.  

2- Ağır bir yürüyüş pozisyonundaki figürlerin baş ve vücutları profildendir.  

3- Başlarda kulak, göz, ağız ve yeleler belirtilmiştir.  Özellikle kulak ve yelelerin gerçekçi 
görünümden uzak, şematik bir anlayışla tasvir edildiği gözlenmektedir. Sivri dilimlerle sonlandırılan 
yeleler ve öndeki figürün kuyruğunu ısırır vaziyetteki ağız, figürlere hâkim olan vahşi görünümü öne 
çıkarmaktadır. 

4- Figürlerin sıradışı niteliklerini vurgulama amaçlı yapılan kanatları dilimli rumi formunda 
düzenlenmiştir.  

5-Yukarıya doğru dairesel bir kıvrımla işlenen kuyruklar rumilerle sonlandırılmıştır  

6- İçteki ayaklarını öne adım atmış şekilde ele alınan figürler, sıra halinde ve ağır ağır ilerler 
vaziyette tasvir edilmiştir. Aslanlarda dinamik bir havanın aksine tören geçidi havası hâkimdir.  Baş ve 
gövdenin profilden verilişi de tören geçidi izlenimini arttırmaktadır.  

7- Figürler, rumi ve palmetli dalların oluşturduğu spirallerden meydana gelen bir zemin üzerine 
yerleştirilmiştir. Yer yer figürlerin yüzeyini de kaplayan bu dallar düzenlemeye girift bir karakter 
kazandırmaktadır.  

 Sahip olduğu biçimsel özellikler ışığında değerlendirildiğinde düzenlemenin, devam eden bir 
frizin parçası olduğu yan kenarlarda yarım kalan figürlerden anlaşılmaktadır (Fotoğraf-3, Çizim-1). Bu 
durumda figürlerin orijinalde bir kesintiye uğramadan devam ettiği düşünülebileceği gibi, figür 
dizilerinin belli bir noktada simetrik bir düzen oluşturacak şekilde karşılaştığı da kabul edilebilir 
(Çizim-2).  Ancak farklı dönemlere ait benzer örneklerin büyük bir bölümünde dizi halinde ilerleme 
söz konusudur. Antitetik duruşun kullanıldığı figürlü düzenlemeler ise daha çok tek figürlerde tercih 
edilen bir tasvir şeklidir. Bu durum, figürlerin karşılıklı birleştiği yolundaki varsayımımızın daha 
güçsüz bir öneri olarak kalmasına neden olmaktadır.  

 Kabartmanın detaylarında eklektik bir üslup dikkati çekmektedir. Düzenlemede etki alanları 
olarak yer yer öne çıkan Orta Asya, İran, Mezopotamya ve Anadolu; bölgede Türk dönemine ait sanat 
eserleri üzerinde kullanılan figürler için de geçerlidir. Bilinmektedir ki figür özellikle Diyarbakır ve 
çevresinde, farklı yapı tipleri üzerinde oldukça geniş bir repertuar sunmaktadır. Anadolu Türk 
sanatında, başından beri kullanılan figür çeşitlemesinin neredeyse tamamını yansıtan bu figürler 
Abbasi döneminden başlayarak Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yoğunlaşmaktadır. (Baş, 2006: 47-
56, Baş, 2012:  75)   Özellikle Orta Asya ve Sasani etkilerinin gözlendiği figürlerde biçimsel olarak 
“aşırı stillizasyona gidiş, uzuvları geometrikleştirme, spiraller ve volütlerle süslemek, gövdede 
süsleyici beneklere yer vermek, “S” şeklinde kıvrılmalar, uzuvları deforme etmek, formülleştirerek 
özet halinde vermek” gibi özelliklerin yanısıra  realiteden uzaklaşma ve dekoratif bir karakter kazanma 
dikkat çekicidir. Çok kere bir hayvanın ikinci bir hayvanla veya başka bir hayvana ait parçalarla 
birleştiği görülür. (Öney, 1969-1970:189; Öney, 1992: 34)   Bu figürlerin sadece basit bir süsleme 
gereksinimi sonucunda yapıldığını ileri sürmek yanlış olur. Hatta denilebilir ki bu kullanımların 
simgesel mesaj içeriği, süsleme işlevinden ağır basmaktadır.  Ortaçağ İslam dünyasında figürlü 
kabartmaların iki sembolik anlamı ile öne çıktığı gözlenmektedir. Bunlardan biri figürlerin politik 
güce dair taşıdığı siyasi mesajların iletilmesidir. İkincisi ise özellikle kale surları ve kapıları üzerinde 
yer alan efsanevi niteliklere büründürülmüş figürlerin o dönem toplumunda, yapıyı ve içindekileri 
koruyacağına dair duyulan inanç sonucu bir tılsım haline dönüşmesidir.  

Diyarbakır'daki bu figür çeşitliliği içerisinde öne çıkan figürlerden biri de, konut duvarında da 
karşılaştığımız aslandır. Belirli biçim ve üslup özelliklerine sahip olan bu aslanlar genelde yüksek 
kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Kütle karakteri gösteren figürlerde gövde kaba işlenmiş, yüzdeki 
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İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklu,  Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlı yönetiminde kalır (Darkot, 1945: 
607; Sevgen, 1982, 51; Erdem, 2002: 80, 120, 130) 
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yerleştirilmiştir. Yer yer figürlerin yüzeyini de kaplayan bu dallar düzenlemeye girift bir karakter 
kazandırmaktadır.  

 Sahip olduğu biçimsel özellikler ışığında değerlendirildiğinde düzenlemenin, devam eden bir 
frizin parçası olduğu yan kenarlarda yarım kalan figürlerden anlaşılmaktadır (Fotoğraf-3, Çizim-1). Bu 
durumda figürlerin orijinalde bir kesintiye uğramadan devam ettiği düşünülebileceği gibi, figür 
dizilerinin belli bir noktada simetrik bir düzen oluşturacak şekilde karşılaştığı da kabul edilebilir 
(Çizim-2).  Ancak farklı dönemlere ait benzer örneklerin büyük bir bölümünde dizi halinde ilerleme 
söz konusudur. Antitetik duruşun kullanıldığı figürlü düzenlemeler ise daha çok tek figürlerde tercih 
edilen bir tasvir şeklidir. Bu durum, figürlerin karşılıklı birleştiği yolundaki varsayımımızın daha 
güçsüz bir öneri olarak kalmasına neden olmaktadır.  

 Kabartmanın detaylarında eklektik bir üslup dikkati çekmektedir. Düzenlemede etki alanları 
olarak yer yer öne çıkan Orta Asya, İran, Mezopotamya ve Anadolu; bölgede Türk dönemine ait sanat 
eserleri üzerinde kullanılan figürler için de geçerlidir. Bilinmektedir ki figür özellikle Diyarbakır ve 
çevresinde, farklı yapı tipleri üzerinde oldukça geniş bir repertuar sunmaktadır. Anadolu Türk 
sanatında, başından beri kullanılan figür çeşitlemesinin neredeyse tamamını yansıtan bu figürler 
Abbasi döneminden başlayarak Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yoğunlaşmaktadır. (Baş, 2006: 47-
56, Baş, 2012:  75)   Özellikle Orta Asya ve Sasani etkilerinin gözlendiği figürlerde biçimsel olarak 
“aşırı stillizasyona gidiş, uzuvları geometrikleştirme, spiraller ve volütlerle süslemek, gövdede 
süsleyici beneklere yer vermek, “S” şeklinde kıvrılmalar, uzuvları deforme etmek, formülleştirerek 
özet halinde vermek” gibi özelliklerin yanısıra  realiteden uzaklaşma ve dekoratif bir karakter kazanma 
dikkat çekicidir. Çok kere bir hayvanın ikinci bir hayvanla veya başka bir hayvana ait parçalarla 
birleştiği görülür. (Öney, 1969-1970:189; Öney, 1992: 34)   Bu figürlerin sadece basit bir süsleme 
gereksinimi sonucunda yapıldığını ileri sürmek yanlış olur. Hatta denilebilir ki bu kullanımların 
simgesel mesaj içeriği, süsleme işlevinden ağır basmaktadır.  Ortaçağ İslam dünyasında figürlü 
kabartmaların iki sembolik anlamı ile öne çıktığı gözlenmektedir. Bunlardan biri figürlerin politik 
güce dair taşıdığı siyasi mesajların iletilmesidir. İkincisi ise özellikle kale surları ve kapıları üzerinde 
yer alan efsanevi niteliklere büründürülmüş figürlerin o dönem toplumunda, yapıyı ve içindekileri 
koruyacağına dair duyulan inanç sonucu bir tılsım haline dönüşmesidir.  

Diyarbakır'daki bu figür çeşitliliği içerisinde öne çıkan figürlerden biri de, konut duvarında da 
karşılaştığımız aslandır. Belirli biçim ve üslup özelliklerine sahip olan bu aslanlar genelde yüksek 
kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Kütle karakteri gösteren figürlerde gövde kaba işlenmiş, yüzdeki 

ayrıntılara daha önem verilmiştir. İri gözler, büyük yassı burun, burun hattı ile birleşen kaşlar büyük 
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aktarılan bu figür, İslam döneminde daha ziyade hükümdar ve yiğitlikle ilgili bir sembol olarak 
kullanılmış, bayrak, sikke ve armalarda hukuki bir sembol olarak yer almıştır. (Köprülü, 1946: 604-
605; Öney, 1971: 33-34; Çoruhlu, 2001: 131)   Özellikle Diyarbakır Kalesi surlarında yoğun biçimde 
yer alan Selçuklu çağına ait aslan figürlerinin rumi kanatları, konut duvarında incelediğimiz aslan 
figürüyle benzerlikler taşımaktadır. Ancak incelenen kabartmada aslanlar, Türk sanatında karakteristik 
özellik gösteren “profilden işlenen vücut ve 3/1 cepheden verilen baş” (Öney, 1971: 6) anlayışının 
aksine tamamen profilden yapılmışlardır. Selçuklu çağı mimarisinde Kayseri Karatay Han (M.1240), 
Denizli Akhan (M. 1253-1254) ve Erzurum Yakutiye Medresesi’nde (M.1310) tam profilden işlenen 
aslan figürleri ile karşılaşılsa da bu duruş,  diğer gruplara göre daha az karşımıza çıkmaktadır (Öney, 
1971: 17)   

 Kabartmada figürlerin ağır bir hareketle yürür vaziyetteki duruşları, Orta Asya ve Mezopotamya 
kullanımlarını akla getirmektedir (Fotoğraf-5-6).  Orta Asya hayvan üslubunda, tören geçidi edasında 
ağır bir hareket halinde verilen hayvan figürlerine mimariden çok küçük sanat eserleri üzerinde 
rastlanılmaktadır (Öney, 1971: 6) (Fotoğraf-7). Ancak hayvan figürlerinin birbirini ardı sıra takip ettiği 
bu sahnelere -konut duvarında yer alan kabartmanın aksine- kovalama ve kovalanma konusu hâkimdir. 
Bu nedenle genelde koşar vaziyette tasvir edilen ve canlı bir hareketliliğin söz konusu olduğu bu 
sahnelerde öndeki figür bu canlılığı aksettirme adına başı geriye dönük vaziyette tasvir edilmiştir.  
(Çoruhlu, 1993: 121-125) (Fotoğraf-8) Gazne III. Mesut Sarayı (M.1099-1114) mermer 
kabartmalarında da bu tarzda birbirini kovalayan aslan figürlerine yer verilmiştir (Fotoğraf-9).   

Diyarbakır örneğine çok yaklaşan bir uygulama Suriye Hama'da Zengi ve Eyyubi dönemine 
tarihlenen Nureddin Camii (M. 1157-1172) ana mihrabında görülmektedir (Herzfeld, 1943: 40-47, 
Fig.17).  Ancak bu kabartmada birbirini kovalar tarzda tasvir edilen hayvan figürlerinden öndekinin 
başını arkaya çevirmiş şekilde verilmesi ve düzenlemenin sonundaki sfenks, Avrasya hayvan 
üslubuyla bağları daha net yansıtan özellikler olarak öne çıkmaktadır (Fotoğraf-10).  

Ayrıca Konya İnce Minareli Medrese Müzesi'nde Konya Kalesi'nden getirilen eserlerde, mermer 
üzerine kabartma tekniğinde koşan boğa ve aslan kabartmalarına yer verilmiştir ki bunlar Konya 
Alaeddin Sarayı'nda alçı üzerine işlenen birbirini kovalayan hayvan figürü frizlerini de 
anımsatmaktadır. (Fotoğraf-11-12)  

Diyarbakır kabartmasında figürlerin rumi formundaki kanatları Avrasya hayvan üslubunun bir 
uzantısı olarak figürün ilahiliğini vurgulama amacıyla yapılmıştır. Bir görüşe göre Orta Asya'da 
aslanların kanatlı işlenmesi Şaman kültünde şamana gökyüzü ve yer altı seyahatinde yardımcı olan ruh 
inancıyla ilgilidir. Ayrıca hayvan figürlerini güçlü göstermek ve efsanevi bir hız katmak amacıyla 
kanatlı tasvir edildiği de ifade edilmektedir.  (Öney, 1971, 23-37; Çoruhlu, 1995, 20)   Figürlerde 
kanatların rumi şeklinde sonlandırılması Türk etkilerini akla getirse de dilimli işleniş Sasani 
uygulamalarını anımsatmaktadır (Fotoğraf-13). Figürlerden arkadakinin önde yer alan figürün 
kuyruğunu ısırması Orta Asya hayvan üslubunun bir özelliği olarak mücadele sahnelerine, yani 
sembolik arka planda iki zıt unsurun mücadelesine işaret etmektedir. Bu yönüyle hayvan mücadele 
tasvirlerindeki sembolik anlamın örtük bir ifadesi şeklinde kaşımıza çıkan bu uygulama bazı 
düzenlemelerde kanat ve kuyrukların ejder şeklinde sonlandırılması biçiminde de uygulanmıştır. (Esin, 
1969: 177;  Ottodorn, 1978: 112) 

Figürlere zemin oluşturan ve yer yer figürlerle birleşerek kompozisyonu tamamlayan rumili 
spiral kıvrık dallar özellikle Suriye, Irak ve Anadolu'nun güney bölgelerindeki Artuklu, Eyyubi ve 
Zengi sanatında kullanılan bir tarz durumundadır. (Herzfeld, 1942: Fig.3, 4, 10; Ögel, 1987: Resim-
137)  
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 Sonuç olarak,  Diyarbakır'da 18. yüzyıla ait tarihi bir konutun duvarında devşirme olarak 
kullanılarak bugüne ulaşma şansı elde eden bu figürlü kabartmanın şimdilik nereye ait olduğu 
bilinmemektedir. Mimaride figür kullanımının yoğun olduğu bir bölgede karşımıza çıkmakla birlikte 
genel eğilimler dışında kalan özellikleriyle de öne çıkan kabartma,  Osmanlı öncesi Anadolu Türk 
sanatındaki figürler dikkate alındığında mimari üzerinde ünik bir uygulama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Detaylarda Mezopotamya ve İran kökenli etkiler taşısa da, genel üslup açısından 
değerlendirildiğinde figürlerin rumi şeklinde sonladırılan kanat ve kuyrukları, öndeki hayvanın 
kuyruğunu ısırma geleneği, aradaki boşlukların palmet ve rumili spiral kıvrık dallarla dolgulanması bu 
kabartmanın Türk dönemine ait olma ihtimalini arttırmaktadır.  

 Diyarbakır ve çevresindeki figürlü kullanımlarda çok daha belirgin şekilde izlenebilen Orta 
Asya referanslı uygulamaların, bu kabartmada bir adım geriye çekilerek yerini İran ve Mezopotamya 
gibi dış etkilere bıraktığı gözlenmektedir.  Ne tür bir yapıda nasıl bir konumda kullanıldığı konusunda 
kesin fikirler yürütmek zor görünse de, mevcut uygulamalardan hareketle bu kabartmanın 
Anadolu’daki erken Türk dönemlerinde kale surları,  kapıları ya da Artuklu Sarayı’nda kullanıldığını 
öne sürmek çok da uzak bir varsayım olmayacaktır. Mimaride benzer örneklerine rastlanmasa da 
uygulamanın özellikle metal ve seramik eserlerde çok yakın tekrarlarıyla Anadolu öncesi Türk ve 
Osmanlı öncesi Anadolu Türk sanatında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Mimariden ziyade küçük eserler 
üzerinde benzerlerinin görülmesi Anadolu'da tuğladan taşa dönüşen yapı malzemesini süsleme 
konusunda, işleme yeteneğinin henüz istenilen seviyede olmamasıyla açıklanabilir. Diyarbakır’da 
Erken Türk mimarisine ait özgün örneklerden biri olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii 
süslemelerinde de  Sasani ve  Orta Asya kökenli sentez uygulamalar, etki alanlarının çeşitliliği 
bakımından incelenen figürlü kabartma ile benzeşmektedir. Bu durum kabartmanın Türklerin 
Anadolu'ya ilk geldikleri dönemlere ait olma varsayımımızı daha da güçlü kılmaktadır.  

 Kabartmada gözlenen dış etkiler birebir aktarma değil, etki alanını belli eden yeni yorumlar 
şeklindedir ki bu kullanım, Türk sanatında etki alanlarının dönüştürülerek kullanılması geleneğine de 
uygun bir görüntüdür. 
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           Fotoğraf-1: Konutun planı ve figürlü kabartmanın konumu (O.Cezmi Tuncer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotoğraf-2: Figürlü kabartmanın genel görünümü 
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 Fotoğraf-2: Figürlü kabartmanın genel görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf-3: Figürlü kabartmadan detay 

 

 

Çizim-1: Kabartmanın detay çizimi (Mesut Gül) 
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    Çizim-2: Figürlü kabartmanın orijinal düzenine dair varsayımlar (Mesut Gül)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotoğraf-4: Diyarbakır Kalesi Ulu Beden Burcu, kanatlı aslan figürü 
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     Fotoğraf-4: Diyarbakır Kalesi Ulu Beden Burcu, kanatlı aslan figürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fotoğraf-5: Asur kabartmaları-Metropolitan Müzesi (https://www.metmuseum.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fotoğraf-6:  Asur kurban sahnesi- British Müzesi (http://www.britishmuseum.org/) 
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Fotoğraf-7: İran Kaşan- Selçuklu dönemine ait seramik kap(12.yy-13.yy)      
(http://www.clevelandart.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotoğraf-8: Haifa'da bulunan Selçuklu dönemine ait taş kabartma (E. Baer) 
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 Fotoğraf-8: Haifa'da bulunan Selçuklu dönemine ait taş kabartma (E. Baer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fotoğraf-9: Gazne III. Mesut Sarayı Süslemeleri (A. Bombaci) 

 

 

        Fotoğraf-10: Hama Nureddin Cami mihrabı (Herzfeld arşivi - www. ids.si.edu) 
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Fotoğraf-11: Konya Kalesi kabartmaları (Konya İnce Minareli Medrese Müzesi)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf-12: Konya Alaeddin Sarayı alçı kabartmaları(Konya İnce Minareli Medrese Müzesi)  
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Fotoğraf-12: Konya Alaeddin Sarayı alçı kabartmaları(Konya İnce Minareli Medrese Müzesi)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf-13: Ctesiphon Sarayı, Sasani alçı süslemeleri ve Emevi saraylarında kullanılan Sasani etkili 
süsleme detayları (https://www.metmuseum.org/) 
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Öz 
 Medeniyetlerin doğup büyüdüğü Türkiye coğrafyası, toprakları üzerinde hüküm sürmüş çok sayıda 
kültür mirasına sahiptir. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması, Türk tarihi ve sanatı açısından büyük önem arz 
eder. 
 Takılar, farklı iklim ve dönemlerde gelişen el sanatlarının narin bir kolunu oluşturmaktadır. Özellikle 
tarih sürecinde takıların, daha çok ilkel topluluklarda yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun, ilk 
dönemlerde takılara yüklenen sembolik anlamlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. İlk evrelerde takıların 
önemli bir grubunu oluşturan yüzükler; tılsım, sihir, büyü, uğur ve nazara karşı koruma gibi amaçlarla 
kullanılırken, daha sonraları statü, zenginlik belirtileri, hediye, güzel görünme ve simgesel mesaj gibi amaçlarla 
da kullanılmıştır. Anadolu coğrafyasında takı kullanımının, avcılık ve toplayıcılık döneminden Neolitik yaşam 
biçimine kadar gittiği araştırmalardan anlaşılmıştır. Günümüzde de bu geleneğin, Anadolu insanı tarafından 
devam ettirildiği görülmektedir. 
 Bu çalışmanın konusu olan yüzükler, Batman Müzesi’ne satın alma yoluyla kazandırılmış eserlerden 
seçilmiştir. Eserler, yapımında kullanılan malzeme, form ve bezeme unsurları açısından değerlendirilmeye 
alınarak, bütün yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. 
 Bu çalışmanın, geleneksel sanatların önemli bir kolunu oluşturan takı konulu bilimsel araştırmalara 
literatür ve altyapı olarak kaynaklık edeceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, Batman’ın kültür tarihine yönelik 
bir katkı sağlamak en büyük arzumuzdur.   
 Anahtar Kelimeler: Anadolu, Batman, El sanatları, yüzük. 
 

Abstract 
The geography of Turkey, where civilization was born and developed, has the legacy of many cultures 

that have ruled over its lands. The transfer of this heritage to future generations is of great importance in terms of 
Turkish history and art. 
 Jewelry creates a delicate branch of craft that develops in different climates and periods. It is seen that 
particularly in the historical process, jewelry was used widely in primitive communities. It is thought that this 
situation originated from symbolic meanings, which are mostly attributed to them in the early periods. In the first 
stages, jewelry as well as rings, which constitute an important part of jewelry, were used for purposes such as 
charm, magic, luck and protection against evil eye, but later it was also used for purposes such as status, wealth 
statement, gift, looking beautiful, and symbolic message. It has been understood from the researches that the use 
of jewelry in the Anatolian geography started from the hunting and gathering period and extended to the 
Neolithic life style. Nowadays this tradition is still being practices by Anatolian people. 
 The rings at stake in this article are selected from the artefacts that have been acquired by Batman 
Museum through purchase. The artefacts are introduced at all points by being analyzed in terms of form, 
decoration components, and material used in production. 
 It is thought that this work will be a source for other traditional arts and various scientific researches in 
the context of both literature and foundation. In addition, it is our greatest desire that it contributes to Batman's 
cultural accumulation. 
 
 Keywords: Anatolia, Batman, handicrafts, ring. 
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Giriş 
 
Toplumda yüzyıllardır büyük bir çeşitlilik içinde yer bulan geleneksel el sanatları, kimi zaman 

soğuktan ve diğer dış etkenlerden korunmak için örtünme ihtiyaçlarından dokumacılık ile örmede 
(Güzel-Kulaz, 2016: 1321-1322) kimi zaman da süslenme ve beğeni ihtiyacını gidermek için bir oya 
(Güzel: 2015, 94) veya takı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Tarih boyunca yüzükler, işlevsel ve süs amaçlı olmak üzere iki kategoride 
oluşturulduğu ve insanlar tarafından üzerlerinde taşıdıkları bilinmektedir. İşlevsel amaçlar arasında 
başta mühür, tılsım, statü ve sözlenme ahdi olan nişan olmak üzere zehir, kilit gibi fonksiyonlar 
gelmektedir. Öte yandan yüzükler özellikle de kadınlar tarafından kıyafet tamamlayıcısı olarak birer 
süs eşyası niyetiyle de kullanılmıştır. Dolayısıyla tarihin bilinen en eski çağlarından beri takılar, 
kültürel, etnik ve dinsel bir simge olmasının yanı sıra beğenilme duygusuyla da kullanılmıştır. 
Yerleşik hayata henüz geçmeden takı kullanımın başladığı ve yerleşik hayatla birlikte ilk evrelerde 
doğaüstü güçlere karşı içgüdüsel korunma hissiyatıyla bu objeleri kullandıkları bilinmektedir (Bodur, 
1987:13). 
 Yüzükler, elin üst kısmında estetik bir görsellik veren iki bölümden meydana gelmektedir. 
Parmağın alt bölümünü kavrayan halka ile üst kısmında yüzük kaşı olarak bilinen bölümden 
oluşmaktadır. Kaş kısmı, aynı zamanda yüzüğe bir kimlik oluştururken üzerindeki taş da üslubuyla 
beraber yüzüğün değerini de ortaya koyar. Prehistorik dönemlerden beri toplumlarda yüzüklerin 
tarihsel, dinsel, simgesel, sosyal ve sanat görevleri ile önemleri olduğu bilinmektedir. Zengin 
toplumlarda yüzük, altından yapılmış ağır ve gösterişli olarak tasarlanmıştır. Buradan hareketle 
yüzüklerin görsel bir öğe olmasının dışında işlevsel bir malzeme olarak kullanıldığı sonucunu 
çıkarmak olasıdır. 
  Yüzüklerin ilk etapta taş ve fildişi gibi maddelerden üretildiği görülmektedir. Daha 
sonraları değerli, yarı değerli taşlar ile bakır gibi madenlerden yapılmaya başlanmıştır. Çatalhöyük, 
Çayönü ve Suberde kazı çalışmalarında ele geçirilen yüzük ve boncuk gibi takılar, doğal bakırdan 
dövülerek yapılmıştır (Başak, 2008:19-20). 
 Anadolu’da takı kullanımın izlerine Neolitik dönemden beri rastlanmaktadır. Bu dönemden 
kalma Anadolu insanının varlık gösterdiği Diyarbakır Çayönü ile Konya Çatalhöyük yerleşim 
yerlerindeki kazılarda çeşitli organik malzemeden yapılmış kolye ve bilezik gibi süs eşyaları ele 
geçirilmiştir (Akyay Meriçboyu, 2000:16). Bunun yanı sıra, Neolitik dönemle birlikte takılara büyük 
bir ilginin olduğu Göbekli Tepe’den (MÖ. 8000) de daha önceye tarihlenen Balıklı Tepe Kadın 
heykeli üzerinde sergilenen iri taneli kolye, bu gerçeği çok daha net bir şekilde ortaya koymaktadır 
(Türkoğlu, 2013: 24-25). Anadolu uygarlıklarından Hititler’de yüzük mühürler, sınıf farkı 
gözetilmeksizin hem yönetici sınıf hem de tüccar ve halk tarafından kullanılmıştır. Bunun yanı sıra 
Roma döneminde bir sözleşme duygusuyla evlilik simgesi olarak kullanılan yüzük örneklerinin kaş 
kısmında tokalaşan iki el tasviri gibi sembolik resimlerin çizildiği bilinmektedir (Akyay Meriçboyu, 
2001: 237). 
 Takılar arasında önemli bir grubu oluşturan yüzükler, antik çağlardan beri erkek, kadın ve 
hatta çocuklar tarafından vazgeçilmez bir süs eşyası olmuştur. Yüzüğün her parmağa takıldığı 
bilinmektedir. Bununla birlikte, devlet adamı ile kral gibi yöneticilerin, işaret parmaklarına taktıkları 
yüzükleri zaman zaman bir mühür olarak da kullandıkları anlaşılmıştır. Bu tür mühür yüzüklerin 
üzerinde kazınarak yapılmış çeşitli semboller yer alır. Benzer örnekler Osmanlı padişahları tarafından 
da kullanılmıştır (Kuşoğlu, 1999: 85-93). Önceleri süs amaçlı kullanmanın yanı sıra, takılar özellikle 
mühür veya amulet gibi işlevsel özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bununla beraber maden ve taşın da 
niteliği dikkate alınarak, koruyucu bir işlev ile tedavi edici bir yönünün de olduğuna inanılarak, 
insanlar tarafından kullanılmıştır. Günümüzde ise yüzükler, ağırlıklı olarak bir süs öğesi olarak 
kullanılmanın yanı sıra başta evlilik, nişan gibi kadın ve erkeğin toplumdaki durumunu belirtme ile 
zenginlik belirtileri gibi simgesel yönüyle ön plana çıkmaktadır. Bir kişinin sözlenmesi, nişanlanması 
veya evlenmesinin göstergesi, günümüzde bir yüzük takısıyla sembolize edilmektedir. Burada yüzük, 
aslında birliktelik ve evlilik gibi bağları simgelemektedir. 
 Anadolu coğrafyası Selçuklularla birlikte Türk hâkimiyetine geçmeye başlamıştır. Bu 
dönemde başta bakır olmak üzere Anadolu’nun bazı yerleşim yerlerinde Anadolu Selçukluları 
tarafından pek çok maden işlenmeye başlamıştır (Başak, 2005: 59). Bunlar arasında takılar, önemli bir 
grubu oluşturmaktadır. Maden ustaları, sultan ve bey gibi dönemin asilleri dışında kalan varlıklı 
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tüccarlar için de çeşitli takıları üretmeye başlamışlardır. Kuyumculuk alanında döneme damga vuran 
eserlerden, altından yapılmış yüzük, gerdanlık, küpe, pandantif ve kemer tokası gibi süs öğeleri 
gösterilebilir. Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı, New York Metropolitan, Atina Benaki ve Batı 
Berlin Devlet Müzesinde yer almaktadır. Eserler, delik işi, değerli taş kakma, filigre ve granüle gibi 
bezeme teknikleri ile yapılmıştır (Erginsoy, 1978: 122-143). 
 Selçuklularla Anadolu’ya hükmetmeye başlayan Türk toplumu, Osmanlılarla birlikte bu 
hâkimiyeti daha da perçinleştirmiştir. Osmanlılar birçok alanda olduğu gibi sanatta ve dolayısıyla 
kuyumculukta da çok önemli bir noktaya erişmiştir. Bunda Osmanlılardan önce Anadolu'da yaşayan 
kültürlerin, takı kullanımında önemli bir düzeye ulaşması etkili olmuştur (Bodur, 1987:36).Yükselme 
dönemiyle beraber Osmanlılarda mücevherat kullanımı daha da çok artmaya başlamıştır. Bu artışta 
başta padişah ve saray çevresinin göstermiş olduğu ilginin payı büyüktür.  Evliya Çelebi, Trabzon’da 
şehzadelikleri döneminde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kuyumculuk dersleri 
aldıklarını belirtir. Osmanlı saray takılarında yüzük, bilezik, küpe, kemer ve tokası en dikkat çekenler 
arasındadır (Erginsoy, 1978: 146). Öte yandan Osmanlılarda kuyumculuk, çok sayıda uygarlığın 
kültürünü barındıran geniş bir hükümranlığın karakteristiğini de yansıtmaktadır. Bizans, İran ve Hint 
sanatı, bu zengin mücevherat kültürünün önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Osmanlı takılarının Rus ve Avrupa estetiğinden de önemli izler taşıdığı  zaman zaman gözlenmektedir. 
Tüm bu birikim ve etkileşim, Osmanlı beğenisiyle de bir araya gelerek, farklı bir takı tarzı ortaya 
çıkarmıştır. Başlangıçta Osmanlı kuyumculuğu Bizans ve Safevi kültürünün etkisi altındayken, XVII 
ve XVIII. yüzyıldan sonra Avrupa etkisi görülmeye başlamıştır (Köroğlu, 2004:53). Osmanlılarda 
özellikle kadınların beğenisinde tek taşlı yüzüklerle beraber büyük bir taşın çevresinde küçük boyutlu 
taşların bir dizi halinde sıralandığı gül formlu yüzükler yoğunluktaydı. Erkeklerde ise süs ve mühür 
yüzüklerinin yanında ok atma sırasında kullandıkları zihgir yüzüğü gibi işlevsel bir özelliği olan 
yüzükler daha ön plandaydı. 
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Fotoğraf 1: 
 
 
 
 
 
 



389Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

tüccarlar için de çeşitli takıları üretmeye başlamışlardır. Kuyumculuk alanında döneme damga vuran 
eserlerden, altından yapılmış yüzük, gerdanlık, küpe, pandantif ve kemer tokası gibi süs öğeleri 
gösterilebilir. Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı, New York Metropolitan, Atina Benaki ve Batı 
Berlin Devlet Müzesinde yer almaktadır. Eserler, delik işi, değerli taş kakma, filigre ve granüle gibi 
bezeme teknikleri ile yapılmıştır (Erginsoy, 1978: 122-143). 
 Selçuklularla Anadolu’ya hükmetmeye başlayan Türk toplumu, Osmanlılarla birlikte bu 
hâkimiyeti daha da perçinleştirmiştir. Osmanlılar birçok alanda olduğu gibi sanatta ve dolayısıyla 
kuyumculukta da çok önemli bir noktaya erişmiştir. Bunda Osmanlılardan önce Anadolu'da yaşayan 
kültürlerin, takı kullanımında önemli bir düzeye ulaşması etkili olmuştur (Bodur, 1987:36).Yükselme 
dönemiyle beraber Osmanlılarda mücevherat kullanımı daha da çok artmaya başlamıştır. Bu artışta 
başta padişah ve saray çevresinin göstermiş olduğu ilginin payı büyüktür.  Evliya Çelebi, Trabzon’da 
şehzadelikleri döneminde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kuyumculuk dersleri 
aldıklarını belirtir. Osmanlı saray takılarında yüzük, bilezik, küpe, kemer ve tokası en dikkat çekenler 
arasındadır (Erginsoy, 1978: 146). Öte yandan Osmanlılarda kuyumculuk, çok sayıda uygarlığın 
kültürünü barındıran geniş bir hükümranlığın karakteristiğini de yansıtmaktadır. Bizans, İran ve Hint 
sanatı, bu zengin mücevherat kültürünün önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Osmanlı takılarının Rus ve Avrupa estetiğinden de önemli izler taşıdığı  zaman zaman gözlenmektedir. 
Tüm bu birikim ve etkileşim, Osmanlı beğenisiyle de bir araya gelerek, farklı bir takı tarzı ortaya 
çıkarmıştır. Başlangıçta Osmanlı kuyumculuğu Bizans ve Safevi kültürünün etkisi altındayken, XVII 
ve XVIII. yüzyıldan sonra Avrupa etkisi görülmeye başlamıştır (Köroğlu, 2004:53). Osmanlılarda 
özellikle kadınların beğenisinde tek taşlı yüzüklerle beraber büyük bir taşın çevresinde küçük boyutlu 
taşların bir dizi halinde sıralandığı gül formlu yüzükler yoğunluktaydı. Erkeklerde ise süs ve mühür 
yüzüklerinin yanında ok atma sırasında kullandıkları zihgir yüzüğü gibi işlevsel bir özelliği olan 
yüzükler daha ön plandaydı. 
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Örnek no   : 1 
Envanter no  : 2014-396(A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş 
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl-İS. I. yüzyıl 
Geliş biçimi  : Satın alma (Mahfuz Nazar) 
Geliş tarihi  : 24.06.2013 
Ölçüleri  : Çapı  :2.5 cm 
   : Kalınlık :1.5 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm, kakma ve kazıma  
Kompozisyon  :Elips formlu ve kaşlı olan eser, simetrik bir düzlem içinde süslemeye sahiptir. 
İçi dolu yüzük halkasının iç kısmı düz bir yapıya sahipken, dış kısmı bombelidir. Kaş kısmı, metal 
içine alınmış turuncu renginde bir agat taşından oluşmaktadır. Agat üzerinde şapkalı olarak stilize 
edilmiş bir insan figürü kazıma tekniği ile işlenmiştir. Olasılıkla sol elinde bir asa, sağ elinde de bir 
başak bulunmaktadır. 
 
 

 
Fotoğraf 2: 
 
Örnek no  : 2  
Envanter no  : 2014-395 (A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş 
Ait olduğu dönem : İÖ. I. Yüzyıl-İS. I. yüzyıl 
Geliş biçimi  : Satın alma (Mahfuz NAZAR) 
Geliş tarihi  : 24.06.2013 
Ölçüleri  : Çapı  :1.6 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm, kakma ve kazıma  
Kompozisyon    : Halkanın iç kısmı düz bir yüzeye sahip, dış kısmı da yanlardan yuva kısmına 
doğru, topuz şeklinde iki çıkıntı omuz yapmıştır. Elips yuvanın içine bir karneol taşı kakılmıştır. Elips 
formundaki karneol üzerinde ayakta duran, dökümlü elbiseleri ile baş kısmı sağa dönük kanatlı bir 
figür kazıma tekniği ile işlenmiştir. 
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Fotoğraf 3: 
 
Örnek no   : 3 
Envanter no  : 2014-352 (A) 
Kullanılan malzeme   : Bakır 
Ait olduğu dönem : İÖ.I. yüzyıl. 
Geliş biçimi  : Satın alma (Musa AYANA) 
Geliş tarihi  : 09.01.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :1.9 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Dövme ve mıhlama  
Kompozisyon    :Enli ve yassı bakır halkanın üstüne simetrik bir düzenlemeyle bezemeler 
yerleştirilmiştir. Halkanın iç kısmı düz, dış kısmı ise bombeli bir forma sahiptir. Kaş kısmında bulunan 
yuvanın taşı düşmüştür. Yuva mıhlama tekniği usulüne göre düzenlenmiştir. Eser halkasının simetriği 
bozulmuş ve tamamı korozyonludur. 
 

 
Fotoğraf 4: 
 
Örnek no  : 4 
Envanter no  : 2014-343 (A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş  
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl. 
Geliş biçimi  : Satın alma (Çetin IRMAK) 
Geliş tarihi  : 29.04.1975 
Ölçüleri  : Çapı  :2.2 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik :  Dövme, kakma ve granüle  
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Fotoğraf 3: 
 
Örnek no   : 3 
Envanter no  : 2014-352 (A) 
Kullanılan malzeme   : Bakır 
Ait olduğu dönem : İÖ.I. yüzyıl. 
Geliş biçimi  : Satın alma (Musa AYANA) 
Geliş tarihi  : 09.01.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :1.9 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Dövme ve mıhlama  
Kompozisyon    :Enli ve yassı bakır halkanın üstüne simetrik bir düzenlemeyle bezemeler 
yerleştirilmiştir. Halkanın iç kısmı düz, dış kısmı ise bombeli bir forma sahiptir. Kaş kısmında bulunan 
yuvanın taşı düşmüştür. Yuva mıhlama tekniği usulüne göre düzenlenmiştir. Eser halkasının simetriği 
bozulmuş ve tamamı korozyonludur. 
 

 
Fotoğraf 4: 
 
Örnek no  : 4 
Envanter no  : 2014-343 (A) 
Kullanılan malzeme : Gümüş  
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl. 
Geliş biçimi  : Satın alma (Çetin IRMAK) 
Geliş tarihi  : 29.04.1975 
Ölçüleri  : Çapı  :2.2 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik :  Dövme, kakma ve granüle  

Kompozisyon    :Hafif iç bükey yüzük halkasının iki ucu kaş kısmının altında lehimlenmiştir. 
Yüksek yuvarlak yuva içerisine yeşilimsi renginde düz cam hamurundan oluşan bir kaş kakılmıştır. 
Kaşın oturduğu yuvanın çevresi granüle bezelidir. Halkaların iç kısmı düz olarak bırakılırken, dış 
kısmının kenarlarından şerit, orta kısmında da zencerek motifi şeklinde bezelidir. Korozyonlaşmış 
eserde halkanın bir kısmı eksiktir 
 
 

 

Fotoğraf 5: 
 
Örnek no  : 5 
Envanter no  : 2014-374 (A) 
Kullanılan malzeme : Tunç 
Ait olduğu dönem : İÖ. I. yüzyıl 
Geliş biçimi  : Satın alma (Musa AYANA) 
Geliş tarihi  : 22.10.2013 
Ölçüleri  : Çapı  :1.6 cm. 
   : Kalınlık :0.1 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm ve kakma  
Kompozisyon   : Yüzük daha çok Hellenistik dönemin hafif, ince ve yüksek formlu yüzükler 
sınıfındakilere benzemektedir. İnce halkanın içi düz, dışı bombelidir. Yuvaya doğru genişleyen halka 
bir üçgeni çağrışmaktadır. Ortada kenarları yükseltilmiş ve yuvarlaklaştırılmış bir yuva bulunmaktadır. 
Kakma tekniğine uygun olarak hazırlanan yuvadaki taş eksiktir. 
 

 
Fotoğraf 6: 
 
Örnek no   : 6 
Envanter no  : 2015-1012 (A) 
Kullanılan malzeme : Bakır 
Ait olduğu dönem : İS.I. yüzyıl 
Geliş biçimi    : Satın alma (Ümren ÇİLE) 
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Geliş tarihi  : 11.12.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :2 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm ve kabartma  
Kompozisyon    :Üst kısmı yivlendirilmiş içi dolu bir halka ile dikdörtgen formlu bir plakaya 
(kaş) sahiptir. Plakanın üzerinde, ortada soyut bir bezeme ile çevresi yuvarlaklaştırılarak yükseltilmiş 
bir çerçeve bulunmaktadır. Eser büyük oranda korozyonlaştığından bezemeleri kararmış bir 
durumdadır. 
 

 
Fotoğraf 7: 
 
Örnek no   : 7 
Envanter no  : 2014-380 (A) 
Kullanılan malzeme : Bakır 
Ait olduğu dönem : Bilinmiyor 
Geliş biçimi    : Satın alma (Ahmet OKUR) 
Geliş tarihi  : 16.04.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :2 cm. 
   : Kalınlık :0.3 Cm. 
Kullanılan teknik : Döküm 
Kompozisyon    :Silindirik kesitli, halka biçimli bir forma sahiptir. İçi boş, yuvarlak bir boru 
şeklini de andıran yüzüğün ayrık bir ucu yılan şeklindedir. Kuyruk kısmı kırık ve eksiktir. Oldukça 
korozyonlaşan eserin üzerindeki bezemeler yok olmuştur. 
 
 
Değerlendirme ve Sonuç  
 
 El sanatlarının önemli bir ayağını oluşturan takı sanatı ve kuyumculuk, eski medeniyetlerin 
sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyarken, bir yandan da el yeteneğinin geldiği nokta ile sanatsal 
üsluplarını günümüze taşımada önemli bir kaynak olmuştur.  
 Ele alınan antik takıların günümüze ulaşmasında, ölen kişiler için mezarlarına bırakılan ölü 
hediyesi geleneğinin büyük bir katkısı vardır. Anadolu toprakları üzerinde varlık göstermiş pek çok 
medeniyette, zamanla ölü gömme geleneklerinin bir unsuru olarak, mezarda ölen kişi için bırakılan 
hediyelerle birlikte takılar da önemli bir grubu oluşturmuştur. Neolitik Çağ’a ait yerleşim yerlerinden 
Çayönü ve Çatalhöyük ile Erken Bronz Çağ’ı merkezlerden Truva, Eskiyapar ve Alacahöyük kazıları 
bize bu gerçeği doğrulamaktadır (Akyay Meriçboyu, 2000:16). Maden devirleri ile beraber bakır ve 
kalayın karıştırılmasıyla elde edilen tunç alaşımı, kuyumculuğa yeni bir soluk getirmiştir. Öte yandan 
altın, gümüş ve bakır madenleri de bu evrede pek çok takı türlerinin çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. 
 Çalışmada, satın alma yolu ile Batman Müzesi’ne kazandırılan ve Müze’nin depo kısmında 
muhafaza edilen, çapları 1-2 cm arasında değişen 7 adet yüzüğün kataloğu oluşturulmuş, benzer 
örnekler ışığında tarihlendirme süreci değerlendirilerek, üslup analizleri yapılmıştır. İÖ. döneme 
tarihlenen yüzüklerden üçü gümüş, biri tunç, diğerleri ise bakır malzemeden yapılmıştır. Eserlerde 
mıhlama, kakma ve granüle süsleme teknikleri ile beraber döküm ve dövme yapım teknikleriyle 
oluşturuldukları anlaşılmıştır. 
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Geliş tarihi  : 11.12.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :2 cm. 
   : Kalınlık :0.2 cm. 
Kullanılan teknik : Döküm ve kabartma  
Kompozisyon    :Üst kısmı yivlendirilmiş içi dolu bir halka ile dikdörtgen formlu bir plakaya 
(kaş) sahiptir. Plakanın üzerinde, ortada soyut bir bezeme ile çevresi yuvarlaklaştırılarak yükseltilmiş 
bir çerçeve bulunmaktadır. Eser büyük oranda korozyonlaştığından bezemeleri kararmış bir 
durumdadır. 
 

 
Fotoğraf 7: 
 
Örnek no   : 7 
Envanter no  : 2014-380 (A) 
Kullanılan malzeme : Bakır 
Ait olduğu dönem : Bilinmiyor 
Geliş biçimi    : Satın alma (Ahmet OKUR) 
Geliş tarihi  : 16.04.2014 
Ölçüleri  : Çapı  :2 cm. 
   : Kalınlık :0.3 Cm. 
Kullanılan teknik : Döküm 
Kompozisyon    :Silindirik kesitli, halka biçimli bir forma sahiptir. İçi boş, yuvarlak bir boru 
şeklini de andıran yüzüğün ayrık bir ucu yılan şeklindedir. Kuyruk kısmı kırık ve eksiktir. Oldukça 
korozyonlaşan eserin üzerindeki bezemeler yok olmuştur. 
 
 
Değerlendirme ve Sonuç  
 
 El sanatlarının önemli bir ayağını oluşturan takı sanatı ve kuyumculuk, eski medeniyetlerin 
sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyarken, bir yandan da el yeteneğinin geldiği nokta ile sanatsal 
üsluplarını günümüze taşımada önemli bir kaynak olmuştur.  
 Ele alınan antik takıların günümüze ulaşmasında, ölen kişiler için mezarlarına bırakılan ölü 
hediyesi geleneğinin büyük bir katkısı vardır. Anadolu toprakları üzerinde varlık göstermiş pek çok 
medeniyette, zamanla ölü gömme geleneklerinin bir unsuru olarak, mezarda ölen kişi için bırakılan 
hediyelerle birlikte takılar da önemli bir grubu oluşturmuştur. Neolitik Çağ’a ait yerleşim yerlerinden 
Çayönü ve Çatalhöyük ile Erken Bronz Çağ’ı merkezlerden Truva, Eskiyapar ve Alacahöyük kazıları 
bize bu gerçeği doğrulamaktadır (Akyay Meriçboyu, 2000:16). Maden devirleri ile beraber bakır ve 
kalayın karıştırılmasıyla elde edilen tunç alaşımı, kuyumculuğa yeni bir soluk getirmiştir. Öte yandan 
altın, gümüş ve bakır madenleri de bu evrede pek çok takı türlerinin çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. 
 Çalışmada, satın alma yolu ile Batman Müzesi’ne kazandırılan ve Müze’nin depo kısmında 
muhafaza edilen, çapları 1-2 cm arasında değişen 7 adet yüzüğün kataloğu oluşturulmuş, benzer 
örnekler ışığında tarihlendirme süreci değerlendirilerek, üslup analizleri yapılmıştır. İÖ. döneme 
tarihlenen yüzüklerden üçü gümüş, biri tunç, diğerleri ise bakır malzemeden yapılmıştır. Eserlerde 
mıhlama, kakma ve granüle süsleme teknikleri ile beraber döküm ve dövme yapım teknikleriyle 
oluşturuldukları anlaşılmıştır. 

 Örnek 1’de incelemeye alınan yüzüğe (Bk. Foto. 1) form ve üslup açıdan benzer özellikler 
çalışmada yer alan iki numaralı eserde de görülmektedir. Anılan benzerlikler ortak paydalarını 
oluştururken, Örnek 2’de yer alan yüzüğün kaş kısmına doğru çıkıntı yapmış topuz şeklindeki 
süslemeyle örnek 1’deki eserden ayrılmaktadır. 
 Örnek 1 ve 2’de tanıtılan eserle (Bk. Foto. 1-2) form ve üslup açısından benzerlik gösteren bir 
yüzük, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunmaktadır (Bk. Foto 8), (Bingöl, 1999: 158). İki 
yüzükte de yüzük halkasının içi düz, dış kısımları ise kaşa doğru bombe yapmıştır. Her iki yüzüğün de 
kaş kısımları elips formludur. Bunun yanı sıra iki eserde de döküm yapım ve kakma bezeme 
tekniklerinin kullanılması ortak bir payda oluştururken, süsleme programlarıyla eserler nispeten 
birbirinden ayrılmaktadır. 
 

 
Fotoğraf 8:Anadolu Medeniyetler Müzesi. (F.R. Işık Bingöl’den.) 

 
 Tanıtılan eserlerden örnek 3, 4 ve 5’teki yüzüklerin kaş kısımlarına birer boncuk/taş 
bırakılmasıyla tasarlanmış olması, halka içlerinin boş ve dış kısımlarının bombeli oluşları ortak 
yönleridir. Ancak kaş kısımlarındaki yuva formlarıyla bu üç örnek birbirinden ayrılmaktadır. Örnek 
3’teki süslemede taşın düşme olasılığına karşı yuvanın çevresindeki astarın üst kısımları küçük birer 
üçgen (VVV) şeklinde kesilerek aynı zamanda eserin kaş kısmının yuvarlak ve bombeli bir tacı 
andırması düşünülerek yapılması olasıdır. Örnek 4’teki yüzüğün kaş kısmı yüksek yuvarlak bir yuva 
ve yuvanın etrafında dolanan granüle ile bezeli iken, Örnek 5’teki örneğin kaş kısmı ise ince bir 
halkanın üzerine oturtularak, elips şeklinde zarif bir kaş yuvasına sahiptir. 
 Tanıtılan eserlerden örnek 6 ve 7’deki yüzükler diğerlerinden daha özgündür. İki eserin 
süsleme düzeninde boncuk veya taş kullanılmazken, 7. numarayla gösterilen yüzüğün aynı zamanda 
kaş kısmı da bulunmamaktadır.  Öte yandan 6. numarayla tanıtılan yüzüğün kaş kısmı ise soyut 
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Fotoğraf 9:Diyarbakır Müzesi. (E. Çalış’tan.) 
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 Sonuç itibarıyla yüzükler, el parmaklarına az da olsa ayak parmaklarına da takılan, 
halkalarının genellikle yarım daire, ince ve zarif bir forma sahip olduğu birer süs öğeleridir. Batman 
Müzesi'nde incelenen yüzüklerin büyük bölümünün el parmaklarında kullanılmak üzere tasarlandığı 
anlaşılmaktadır. Çoğunlukla üst kısma doğru halkalarının genişleyip bombeli bir forma dönüştüğü 
yüzüklerin üzerlerinde, yüzük kaşı denilen bölüm bulunmaktadır. Örneklerde bu bölüm kakma, 
kabartma ve mıhlama başta olmak üzere granüle ve kazıma bezeme teknikleri ile süslenmiştir. 
Üzerlerinde çeşitli motif ve figürlere yer verilmiştir. Bu durum simgesel bir anlatımı ön plana 
çıkartmaktan kaynaklanır. İlk örnekler organik gereçlerden kemik başta olmak üzere deniz kabukları, 
mercan ve abanozdan yapılmış sade halkalar biçimindeyken, daha sonraları incelemeye alınan 
eserlerden de anlaşılacağı üzere, madenlerle beraber taşlı yüzükler ortaya çıkmıştır. 
 Batman Müzesi’nde değerlendirilmeye alınan eserler ile karşılaştırmada kullanılan diğer 
örneklerden yola çıkarak, Anadolu’da tarih boyunca oluşturulmuş yüzüklerin pek çok yönden 
benzerlikler içerdiği, incelemeye alınan örneklerden anlaşılmıştır. Bunda eserlerin kullanım 
amaçlarının yanı sıra, Anadolu’ya özgü evvelden beri ortak kültürel ve sanatsal bir kimliğin oluştuğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Öz 
İnsanlar, yaşama devam etmek için yeme ve içme ihtiyaçlarına gereksinim duymaktadırlar. Bunların 

sindirilmesinden sonra insan vücudundan dışarı atılması da biyolojik bir zorunluluktur. Başlangıçta, insanların 
tuvalet ihtiyaçlarını doğada giderdikleri bilinmektedir. Ancak, yerleşik hayatın getirilerinden olan kentleşme ve 
modernleşme ile beraber tuvalet mekanları yapılmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak kanalizasyon ve su 
sistemlerinin gelişmesi, uygarlığın bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

 Antik Yunan ve Roma dönemi tuvalet kültürü hakkında birçok çalışma mevcutken, Ortaçağ dönemi 
İslam toplumlarının, insan dışkısı ve idrarının necis kabul edilmesinden ötürü olsa gerek, tuvalet kültürü ve 
lazımlık hakkında çalışmalar çok yetersizdir.  

 Gerek yetişkinlerin gerekse bebeklerin tuvalet ihtiyacını gidermek için kullandıkları lazımlıkların; 
formu, bezemesi ve mahremiyet kavramından kaynaklı kullanım alanlarının toplumdan topluma değiştiği 
görülmektedir. Antik döneme ait bulgular, lazımlıkların sadece ihtiyaç giderme amaçlı kullanılan basit kaplar 
olmadığını, aynı zamanda kullanıcının zenginliğini yansıtan değişik motiflerle bezenmiş sanatsal açıdan da önem 
teşkil ettiğini göstermektedir. Ancak İslami döneme ait eserlerde, bezeme unsuru arka planda olmasına rağmen 
lazımlıkların kullanım alanlarında, formlarında, hamurlarında değişikliğin ve çeşitliliğin olduğu görülmektedir. 
Nitekim lazımlıkların, toplumların yaşayışı, inancı, kültürü ve ekonomisi hakkında önemli bilgiler sunduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. 

 Bu çalışmada 2006, 2009 yıllarına ait Hasankeyf Kazı alanlarından olan; Sahil Sarayı ve Büyük 
Saray'da bulunan 10 adet lazımlığın; sır özelliği,  hamur yapıları, dokuları ve formları tasnif edilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca tuvalet kültürünün gelişimi ve beşiklerde lazımlık kullanımı da ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimler: Lazımlık, Ortaçağ, Hasankeyf, Tuvalet, Seramik 

Abstract 
 People need to eat and drink in order to survive. It is also a biological necessity for them to be expelled 
from the human body after their digestion. Initially, it is known that people are going to need toilet facilities in 
nature. However, with the urbanization and modernization of the built-in lifestyle, toilet spaces have begun to be 
constructed. Parallel to this, the development of sewerage and water systems has been regarded as a sign of 
civilization. 

 There are many studies about toilet culture in ancient Greek and Roman period, but studies on toilet 
culture and potty are very inadequate because of medieval Islamic societies, human excreta and urine being 
accepted as necis. 

 Whether the adults need to use the toilets needed by babies to get rid of the toilet; form, decoration and 
use of space originating from the concept of confidentiality are seen to change from society. The finds of ancient 
times show that pots are not only simple containers used for dealing with need, but also important in artistic 
aspect, which is decorated with different motifs reflecting the richness of the user. However, it is seen that in the 
works belonging to the Islamic revolution, the decoration is in the backplane, in its forms, and in the doughs, the 
variety and diversity. Indeed, pots are an undeniable reality that offers important information about the life, 
beliefs, culture and economy of societies. 
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 This study was carried out on Hasankeyf excavation areas of 2006-2009. The beach palace and the 10 
palaces in the Great Palace; glaze properties, dough structures, textures and forms were tried to be classified. The 
development of toilet cultures and potty use in cradles are also discussed. 

 Keywords: Chamber pot, Medieval, Hasankeyf, Toilet, Ceramic 

 

Giriş 

Bu konuyu ele almamızın sebebi, neredeyse hiç çalışılmamış olan lazımlık ve çok az çalışılan 
tuvalet kültürüne dikkat çekmektir. Çalışmanın konusunu oluşturan bu kap grubu, Anadolu’da çeşitli 
dönemlere ait kazılarda bulunan seramik türündendir. Ancak Anadolu’daki kazılarda çokça bulunan 
lazımlıkların; işlevi, formu ve dönemsel gelişimi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Amacımız, 
arkeolojik kazılarda bolca bulunan ancak, çalışılmayan bu grubun sanat tarihi camiasında 
farkındalığını oluşturmaktır.   

Ortaçağın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Hasankeyf'te; 1985 yılında Prof. Dr. M. 
Oluş Arık’ın başkanlığında başlayan kurtarma kazıları, 2004 yılında Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam 
sorumluluğuna geçmiştir.1 

Tuvalet Kültürünün Gelişimi 

Çalışma konusunu oluşturan lazımlığın gelişimi, kullanım alanları ve Hasankeyf örneklerine 
geçmeden önce tuvalet kelimesiyle tuvalet yapısının gelişimini açıklamak gerekmektedir.  

Fransızca bir sözcük olan tuvalet Müslüman halk arasında abdesthane olarak 
adlandırılmaktadır. Abdesthane kelimesi; Farsça el suyu, ibadet öncesi temizliğin yapıldığı kapalı 
hane, hela olarak adlandırılmıştır. Kısacası, idrar ve sindirim artıklarını saklamak için yapılmış olan 
kapalı mekanlara verilen isimdir (Erdem, 1998: 70). Yapılan araştırmalara göre tuvalet ve fosseptik 
çukurlarının izleri, ilk olarak M.Ö. 3. binde Mezopotamya ve İndus Vadisi'nde, daha sonraları Girit ve 
Miken uygarlıklarında görülmektedir. Mezopotamya’da yaşamış olan Akad Krallığı döneminde soylu 
büyük yapıların içerisinde klozete benzer tarzda tuvalete rastlanılmıştır ( Horan, 1997: 9-11; Gülbay, 
2003: 1). At nalı şeklinde oturaklı bu örnek, klozetli tuvaletin prototipini oluşturmaktadır (Horan, 
1997: 10). Aynı zamanda sifonlu tuvaletlerin kullanıldığı M.Ö.2. binyıl ortalarında Girit 'teki meşhur 
Knossos Sarayı'nda ortaya çıkarılmıştır (Gülbay, 2003: 1). M.Ö. 14. yüzyılda Mısır’da yer alan Tel-el 
Amarna’da banyo dolabının içerine yerleştirilmiş, oturağı kireçtaşından olan, klozeti anımsatan tuvalet 
bulunmuştur. Bu klozetli tuvaletin altında ise boşaltılabilir portatif çömlek kullanılmıştır (Gülbay, 
2003: 1-2). M.Ö.7. yüzyıl Anadolu'da Van Çavuştepe'de Urartular döneminden kalan çok gelişmiş 
çeşmeli, sabit bir tuvaletin varlığı tespit edilmiştir (Erzen, 1978: 9; Gülbay, 2003: 2). Erzincan 
Altıntepe Kazısı’nda da Urartu dönemine ait at nalı biçiminde tuvalet taşına rastlanılmıştır 
(Karaosmanoğlu ve Yılmaz, 2012: 355-356). M.Ö.4. yüzyılda ise Yunanistan'da bir evin içerisinde iki 
atık deliği olan, düzensiz taşlarla çevrelenmiş sabit bir tuvalet örneği dikkat çekmektedir. Bu evlerin 
banyolarındaki sular ise toprak borular yardımıyla dışarıya çıkartılmıştır (Gülbay, 2003: 2). 

Roma kültüründe tuvaletlerin günümüz teknolojisinden farklı olmaması ilginçtir. Daha önceki 
dönemlerde tek tuvaletin aksine Roma döneminde latrina adı verilen kamuya açık umumi tuvaletler 
görülmeye başlanmıştır (Anonim, 1997: 1094). Bu umumi helalar ilk paralı tuvalet olma özelliğini 
göstermektedir (Erdem, 1998: 71). Roma tuvalet yapıları aynı anda 85 kişinin ihtiyacını gidereceği 
büyük boyutlarda yapılmıştır. Latrinalar, su ile hava sirkülasyonu ve sosyalleşme olaylarından dolayı 
beş farklı tipolojiyle karşımıza çıkmaktadır (Gülbay, 2003: 7-16). Bu mekanların temel sorunu olan 
pis kokuyu yok etmek için, yapının üst örtü sistemi kaldırılarak, peristil adını verdikleri plan 
uygulanmıştır. Latrinalarda, temiz ve pis kanallara verilen su, pişmiş topraktan yapılan künkler 
vasıtasıyla çatıdan aktarılmıştır (Gülbay, 2003: 12-14). Tuvalet yapılarında ana malzeme olarak taş 
tercih edilmiştir. Oturma yerleri ise ahşap veya mermerden yapılmıştır. Oturakların önündeki hendeğin 
içinde insanların dışkıları akmaktadır. Ayrıca helaya gelen müşteriler hacet sonrası arkalarını 
temizlemek için tuvalet kağıdı yerine ucuna sünger sarılı sopalar kullanmışlardır. Bu sopayı tuvalete 

                                                                 
1 Hasankeyf Kazısı’nda bulunan toprak lazımlıkları çalışmama izin veren değerli hocam sayın Prof. Dr. Abdüsselam 
ULUÇAM’a teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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atık deliği olan, düzensiz taşlarla çevrelenmiş sabit bir tuvalet örneği dikkat çekmektedir. Bu evlerin 
banyolarındaki sular ise toprak borular yardımıyla dışarıya çıkartılmıştır (Gülbay, 2003: 2). 

Roma kültüründe tuvaletlerin günümüz teknolojisinden farklı olmaması ilginçtir. Daha önceki 
dönemlerde tek tuvaletin aksine Roma döneminde latrina adı verilen kamuya açık umumi tuvaletler 
görülmeye başlanmıştır (Anonim, 1997: 1094). Bu umumi helalar ilk paralı tuvalet olma özelliğini 
göstermektedir (Erdem, 1998: 71). Roma tuvalet yapıları aynı anda 85 kişinin ihtiyacını gidereceği 
büyük boyutlarda yapılmıştır. Latrinalar, su ile hava sirkülasyonu ve sosyalleşme olaylarından dolayı 
beş farklı tipolojiyle karşımıza çıkmaktadır (Gülbay, 2003: 7-16). Bu mekanların temel sorunu olan 
pis kokuyu yok etmek için, yapının üst örtü sistemi kaldırılarak, peristil adını verdikleri plan 
uygulanmıştır. Latrinalarda, temiz ve pis kanallara verilen su, pişmiş topraktan yapılan künkler 
vasıtasıyla çatıdan aktarılmıştır (Gülbay, 2003: 12-14). Tuvalet yapılarında ana malzeme olarak taş 
tercih edilmiştir. Oturma yerleri ise ahşap veya mermerden yapılmıştır. Oturakların önündeki hendeğin 
içinde insanların dışkıları akmaktadır. Ayrıca helaya gelen müşteriler hacet sonrası arkalarını 
temizlemek için tuvalet kağıdı yerine ucuna sünger sarılı sopalar kullanmışlardır. Bu sopayı tuvalete 
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gelen herkes kullanabilmektedir (Horan, 1997: 17; Gülbay, 2003: 17-18). Roma dönemi tuvalet 
yapılarında hijyene dikkat edilmediği ayrıca, mahremiyet kavramının önemsenmediği dikkat 
çekmektedir (Resim 1). 

Roma dönemi evlerinde, altında atık su borusunun döşendiği klozetli tuvaletler kullanılmıştır 
(Erdemir, 2010: 108). Ayrıca Pompei'de yapılan kazılarda konutlardaki tuvaletler mutfağın bir 
köşesinde çok enteresan bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu mekanlar havasız olduğu için 
böceklerin uğrak yerleri olmuştur. Tuvaletler, karanlık olduğu için kandillerle aydınlatılmış olabileceği 
düşünülmektedir (Gülbay, 2003: 23). 

Roma döneminde görülen, uygarlığın nişanesi sayılan tuvalet yapısının ihtişamını Ortaçağ 
Avrupa’sında görememekteyiz.  Avrupa’da XIV.- XV. yüzyılda az olmakla beraber helalar tekrar 
gündeme gelmiştir. Ancak bu helalar strüktür bakımından başarısız denemeler olmuştur (Horan, 1997: 
35). XVII. yüzyılda ise, daha önce başlamış olan insan dışkılarını pencereden atma geleneği devam 
etmiştir. Erkeklerin ve kadınların caddenin sol tarafında yürümesinin sebebi de pencereden atılacak 
olan pisliğin sıçramasını engellemektir (Resim 2). Sokakların pis kokması, görüntü kirliliği ve en 
önemlisi de sağlık problemlerinden dolayı VI. Edward kanalizasyon sisteminin yapılmasını istemiştir. 
Ancak, Edward’ın düşüncesi çok fazla önemsenmemiştir (Horan, 1997: 44). Bu dönemde yaygın olan 
kullanım; ahşap kapaklı kutunun içine konulmuş olan lazımlıktır. Lazımlıklar bezemeli, süslü olduğu 
gibi yas göstergesi olarak siyah renkle de kaplanmaktaydı (Resim 3, Horan, 1997: 50). 

 XVIII. yüzyıl Avrupa’sında zengin evlerin içerisine klozetli tuvaletler yapılmaya başlanmıştır. 
Bu klozetli tuvaletler, kapaklı oturaklar şeklinde düşünülmüş ve ev içi kanalizasyon sistemine 
bağlanarak tasarlanmıştır. Hastalıkların çoğalmasıyla beraber XIX. yüzyılın sonunda tuvaletler altın 
çağını yaşamaya ve herkes için tuvalet yapıları önemli olmaya başlamıştır (Horan, 1997: 74). 

Antik dönemdeki tuvalet yapılarının temizliği para ile yapıldığı için sadece zenginlere özgü 
olduğu anlaşılmaktadır (Gülbay, 2003: 3). Hellen toplumlarında tuvalet yapıları Ortaçağda olduğu gibi 
mimarinin vazgeçilmez öğesi haline gelmemiştir (Erdemir, 2010: 103-106).  

Antik Yunan yazarlarının tuvalet kültürü hakkında verdiği bilgilere göre ise; Antik Mısır 
döneminde güneş ve su kutsal sayıldığı için denize işeme yasaklanmıştır (Hesiodos, 2012: 48-49). 
Ayrıca yazılı kaynaklarda Mısır kadınlarının ayakta, erkeklerinin çömelerek işediği yer almaktadır. Bu 
insanların tuvalet ihtiyaçlarını evlerinin içinde giderdikleri ve dolayısıyla yemeklerini dışarıda 
yedikleri yazılıdır (Herodotos, 1973: 146, 881).  

İslam toplumlarında ise; Hz. Muhammed döneminde Mekke ve Medine’de tuvalet yapısının 
bulunmadığı çeşitli hadislerden anlaşılmıştır (Erdem, 1998: 71). Ancak, ilerleyen süreçte tuvalet, farklı 
bir uygulamayla karşımıza çıkmaktadır. Emevi saraylarında ve Anadolu kervansaraylarında 
payandaların tuvalet olarak düzenlendiği bilinmektedir (Yavaş, 2009: 220). Emevi döneminde 
Suriye’de yapılan cami, kasır ve saray gibi gösterişli büyük yapıların hepsinde hela mevcuttur. Şam 
Emeviye Camii ise İslam dünyasının ilk umumi helasını bulundurmaktadır (Erdem, 1998: 72). X.-XI. 
yüzyıllara ait Fustat evlerinde, tuvaletler odaların köşelerinde yer almaktadır. Tuvalet, havuz ve sarnıç 
arasındaki bağlantı toprak künklerle sağlanmıştır. Pis sular, künk ile dışarı tahliye edilmiştir (Yavaş, 
2009: 224).  Bu özellik Anadolu’daki yapılarda da dikkat çekmektedir.  

 Kaynaklarda, Samarra evlerindeki ıslak bölümlerin karanlık olduğu ve ışık almadığı 
belirtilmektedir. Nitekim, Anadolu Ortaçağ sivil yapılarında da loş, karanlık olan alt katlar tespit 
edilmiştir. Samarra’daki ve Anadolu’daki bu karanlık mekanların mahremiyet kavramından dolayı 
muhtemelen tuvalet oldukları düşünülmektedir (Yavaş, 2009: 221). Kubadabad Sarayı’nın 
kuzeydoğusunda bulunan Malanda Köşkünün alt katında yer alan üç bölümlü mekanın orta gözü; içten 
bir tuğla duvar vasıtasıyla bölünerek oluşturulmuş, fosseptik çukurlu gelişmiş tuvalet yapısı olduğu 
anlaşılmaktadır (Yavaş, 2009: 222). Selçuklu dönemi Alanya da yer alan Sedre Köşkü'nde ise, üst 
katta bulunan mekanların birindeki odaya su getirmek için niş içerisinde iki farklı künke 
rastlanılmıştır. Bu iki künkün önünde lavabo düzeneği dikkat çekmektedir (Yavaş, 2009: 222-223).  

Ortaçağ’da kervansaray ve saray gibi büyük yapılardan yola çıkarak tuvalet mimarisi hakkında 
biraz bilgi edinebiliyoruz. Günümüze ulaşan bu sivil mimarideki tuvalet yapıları tek hela taşı ve su 
haznesi şeklindedir. Bahsi geçen mekanlardaki tuvaletlerde temiz ve pis suyun üst üste iki künk 
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yoluyla dışarı akıtıldığı, dönüşümün bu şekilde sağlandığı tespit edilmiştir (Yavaş, 2009: 216-217). 
Tarihi bulgular neticesinde, kanalizasyon sistemi büyük ve gösterişli yapılarda tercih edilmiştir. Ancak 
sıradan halkın kullandığı tuvaletlerin boşaltım sistemi hakkında bilgiler yok denecek kadar azdır.   

Helalar, IX. ve XX. yüzyıl teknik imkanları kullanılana yani koku problemi çözülene kadar 
evlerin dışında ve uzağında tutulmuştur. Bu sebepten dolayı helaya ayak yolu gibi yürümekle ilgili 
değişik adlandırmalar yapılmıştır. Dini inançlardan dolayı helalar kıble yönünde yapılmamıştır 
(Erdem, 1998: 71). Günümüzde bile helaların kıble yönünde olmamasına dikkat edilmektedir. Roma 
dönemindeki umumi helaların, devlet hazinesine gelir sağlasın diye paralı yapılmasından daha önce 
söz etmiştik. Müslümanlar ise XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar, halka hizmet vermesi için helaları 
ücretsiz yapmışlardır (Erdem, 1998: 72). Müslüman toplumlarında hela yapılırken, ticari kaygının ön 
planda olmadığı dikkat çekmektedir.  

Lazımlığın Gelişimi, İşlevi ve Beşiklerde Kullanımı 

Lazımlık kelimesinin sözlüklerde birebir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak Osmanlıca 
“lüzüm” kelimesinden gelmiş olabileceği düşünülebilir. Lüzum gerekli, lazım olan şey anlamına 
gelmektedir (Devellioğlu, 1970: 664; Özön, 1989: 466). Lüzum kelimesinin sonuna “lük” eki 
eklenmesiyle lüzumluk ve nihayetinde lazımlık şekline gelmiştir diyebiliriz. Lazımlık; bebeklerin veya 
yetişkinlerin tuvalet ihtiyacını giderdikleri kaba verilen isimdir. 

Lazımlıkların kullanımı çok eskiye Mezopotamya’ya kadar dayandığı dikkat çekmektedir. 
Mezopotamya da tuvaletin atıkları klozetin hemen altında bulunan portatif çömlek kaplarda 
toplanmıştır (Gülbay, 2003: 2). Mezopotamya’da ki lazımlık örnekleri aslında toplama ve biriktirme 
görevi üstlenmiştir.  M.Ö.5.yüzyıla ait figürlü vazoların üzerindeki şölen sahnelerine göre, insanların 
dışkılarını toprak kaplar yoluyla dışarıdaki kanallara attıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca bu şölen 
sahnelerinde, köleler ellerinde büyük tuvalet ihtiyacı için lasana, küçük tuvalet için ise amis adını 
verdikleri kapları tutmaktadırlar. Erkeklerin kullandığı kabın adına amis denilmiştir. Geceleri 
kadınların ihtiyaçlarını giderdikleri kabın adı skaphiondur. Skaphionların içerisine hacet sonrası rahat 
temizlenmesi için biraz toprak doldurulmuştur. Grek kültüründe bebekler için ise pişmiş topraktan 
lazımlıklar veya yüksek oturak kullanıldığı tespit edilmiştir (Resim 4 -Gülbay, 2003: 5). Atina 
Müzesi'nde yer alan Hellen dönemine ait oturaklı lazımlık örneği bizlere, Hellen toplumlarında 
çocukların tuvalet eğitimi için bunu kullandıklarını göstermektedir. Antik dönemde de çocuğun tuvalet 
eğitimi için lazımlık kullanıldığı görülmektedir. Şöyle ki, antik döneme ait khous adı verilen testinin 
dış yüzeyine, tuvalet eğitimi verilmek üzere; ayaklar sarkıtılacak şekilde tasarlanmış, pişmiş topraktan 
üretilmiş lazımlığa oturan çocuk resmedilmiştir (Jenkıns, 1988: 12-13).  

Greklerde tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi için mekan kullanımının yaygın olmadığı, ancak 
bu ihtiyaçlarının lazımlık kaplar tarafından taşıma yoluyla giderildiği bilinmektedir (Gülbay, 2003: 6). 
Tuvalet yapısının tercih edilmemesi, bu kültürlerde lazımlığın çok fazla kullanılmasına fırsat vermiş 
olmalıdır. Antik Yunan döneminde Sybaris kentinde bulunmuş olan lazımlık örneği, Yunanlıların 
lazımlığı sadece ihtiyaç giderme amacıyla kullanmadıklarını, aynı zamanda estetik kaygınında ön 
planda olduğunu göstermektedir. Bu kentteki lazımlıklar ayaklı oldukları için odanın herhangi bir 
köşesinde hacet giderdikleri düşüncesini akla getirmektedir. Kaynaklarda, Sybaris insanları yolculuk 
sırasında bile süslü lazımlıklarını yanlarında ayırmadıkları da yer almaktadır (Horan, 1997: 15). 

Latrinalarıyla meşhur olan Roma kültürünü ele alacak olursak; Roma toplumlarında 
latrinarlardan yararlanamayan yoksul insanlar gece ihtiyaçlarını gidermek için çömlek kullanmışlardır 
(Gülbay, 2003: 20). Çömleklerin içindeki dışkılar evlerin penceresinden aşağı atılırdı. Pencereden 
sokağa atma olayı XX. yüzyılın başına kadar devam ederek, caddelerin pis kokmasına ve çeşitli sağlık 
sorunlarının yaşanmasına sebep olmuştur (Gülbay, 2003: 21). Aynı zamanda Roma döneminin zengin 
soylu kişileri, hacetleri için altın veya değerli madenlerden yapılmış çanaklar kullanmıştır. Yoksul 
kişilerin veya sıradan insanların ise ihtiyaçlarını kil çömleklere giderdikleri bilinmektedir (Horan, 
1997: 17-18). Roma dönemi cadde ve sokak kenarlarına yolcular için "gastra" adını verdikleri vazolar 
konulması da ayrı bir inceliktir (Horan, 1997: 16-17). 

V. yüzyılda hac görevini yapmak üzere deniz yolculuğu yapan her hacının yatağının başında 
bir tane lazımlığın yer aldığı bilinmektedir. Bu lazımlıkların içerisindeki dışkıların kötü kokmaması 
için sabahın erken saatlerinde boşaltılması gerektiğine inanılmıştır (Horan, 1997: 30-31). 
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Tarihi bulgular neticesinde, kanalizasyon sistemi büyük ve gösterişli yapılarda tercih edilmiştir. Ancak 
sıradan halkın kullandığı tuvaletlerin boşaltım sistemi hakkında bilgiler yok denecek kadar azdır.   
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evlerin dışında ve uzağında tutulmuştur. Bu sebepten dolayı helaya ayak yolu gibi yürümekle ilgili 
değişik adlandırmalar yapılmıştır. Dini inançlardan dolayı helalar kıble yönünde yapılmamıştır 
(Erdem, 1998: 71). Günümüzde bile helaların kıble yönünde olmamasına dikkat edilmektedir. Roma 
dönemindeki umumi helaların, devlet hazinesine gelir sağlasın diye paralı yapılmasından daha önce 
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ücretsiz yapmışlardır (Erdem, 1998: 72). Müslüman toplumlarında hela yapılırken, ticari kaygının ön 
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Lazımlığın Gelişimi, İşlevi ve Beşiklerde Kullanımı 

Lazımlık kelimesinin sözlüklerde birebir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak Osmanlıca 
“lüzüm” kelimesinden gelmiş olabileceği düşünülebilir. Lüzum gerekli, lazım olan şey anlamına 
gelmektedir (Devellioğlu, 1970: 664; Özön, 1989: 466). Lüzum kelimesinin sonuna “lük” eki 
eklenmesiyle lüzumluk ve nihayetinde lazımlık şekline gelmiştir diyebiliriz. Lazımlık; bebeklerin veya 
yetişkinlerin tuvalet ihtiyacını giderdikleri kaba verilen isimdir. 

Lazımlıkların kullanımı çok eskiye Mezopotamya’ya kadar dayandığı dikkat çekmektedir. 
Mezopotamya da tuvaletin atıkları klozetin hemen altında bulunan portatif çömlek kaplarda 
toplanmıştır (Gülbay, 2003: 2). Mezopotamya’da ki lazımlık örnekleri aslında toplama ve biriktirme 
görevi üstlenmiştir.  M.Ö.5.yüzyıla ait figürlü vazoların üzerindeki şölen sahnelerine göre, insanların 
dışkılarını toprak kaplar yoluyla dışarıdaki kanallara attıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca bu şölen 
sahnelerinde, köleler ellerinde büyük tuvalet ihtiyacı için lasana, küçük tuvalet için ise amis adını 
verdikleri kapları tutmaktadırlar. Erkeklerin kullandığı kabın adına amis denilmiştir. Geceleri 
kadınların ihtiyaçlarını giderdikleri kabın adı skaphiondur. Skaphionların içerisine hacet sonrası rahat 
temizlenmesi için biraz toprak doldurulmuştur. Grek kültüründe bebekler için ise pişmiş topraktan 
lazımlıklar veya yüksek oturak kullanıldığı tespit edilmiştir (Resim 4 -Gülbay, 2003: 5). Atina 
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çocukların tuvalet eğitimi için bunu kullandıklarını göstermektedir. Antik dönemde de çocuğun tuvalet 
eğitimi için lazımlık kullanıldığı görülmektedir. Şöyle ki, antik döneme ait khous adı verilen testinin 
dış yüzeyine, tuvalet eğitimi verilmek üzere; ayaklar sarkıtılacak şekilde tasarlanmış, pişmiş topraktan 
üretilmiş lazımlığa oturan çocuk resmedilmiştir (Jenkıns, 1988: 12-13).  

Greklerde tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi için mekan kullanımının yaygın olmadığı, ancak 
bu ihtiyaçlarının lazımlık kaplar tarafından taşıma yoluyla giderildiği bilinmektedir (Gülbay, 2003: 6). 
Tuvalet yapısının tercih edilmemesi, bu kültürlerde lazımlığın çok fazla kullanılmasına fırsat vermiş 
olmalıdır. Antik Yunan döneminde Sybaris kentinde bulunmuş olan lazımlık örneği, Yunanlıların 
lazımlığı sadece ihtiyaç giderme amacıyla kullanmadıklarını, aynı zamanda estetik kaygınında ön 
planda olduğunu göstermektedir. Bu kentteki lazımlıklar ayaklı oldukları için odanın herhangi bir 
köşesinde hacet giderdikleri düşüncesini akla getirmektedir. Kaynaklarda, Sybaris insanları yolculuk 
sırasında bile süslü lazımlıklarını yanlarında ayırmadıkları da yer almaktadır (Horan, 1997: 15). 

Latrinalarıyla meşhur olan Roma kültürünü ele alacak olursak; Roma toplumlarında 
latrinarlardan yararlanamayan yoksul insanlar gece ihtiyaçlarını gidermek için çömlek kullanmışlardır 
(Gülbay, 2003: 20). Çömleklerin içindeki dışkılar evlerin penceresinden aşağı atılırdı. Pencereden 
sokağa atma olayı XX. yüzyılın başına kadar devam ederek, caddelerin pis kokmasına ve çeşitli sağlık 
sorunlarının yaşanmasına sebep olmuştur (Gülbay, 2003: 21). Aynı zamanda Roma döneminin zengin 
soylu kişileri, hacetleri için altın veya değerli madenlerden yapılmış çanaklar kullanmıştır. Yoksul 
kişilerin veya sıradan insanların ise ihtiyaçlarını kil çömleklere giderdikleri bilinmektedir (Horan, 
1997: 17-18). Roma dönemi cadde ve sokak kenarlarına yolcular için "gastra" adını verdikleri vazolar 
konulması da ayrı bir inceliktir (Horan, 1997: 16-17). 

V. yüzyılda hac görevini yapmak üzere deniz yolculuğu yapan her hacının yatağının başında 
bir tane lazımlığın yer aldığı bilinmektedir. Bu lazımlıkların içerisindeki dışkıların kötü kokmaması 
için sabahın erken saatlerinde boşaltılması gerektiğine inanılmıştır (Horan, 1997: 30-31). 

Ortaçağ'da tuvalet sorunu çözülen bir sistem değildi. Bu dönemde insanlar ihtiyaçlarını 
gidermek için oturak kullanmışlardır. “Lazımlık” veya “orijinal” adını verdikleri oturakların; zemini 
geniş, boyunları uzun ve şekilsiz işlenmiş bir gövdeye sahip olduğu bilinmektedir (Horan, 1997: 34). 
XVI. yüzyılda Çin porselenin tanınması çok süslü estetik lazımlıklar üretilmesine ön ayak olmuştur 
(Horan, 1997: 34). Lazımlığın dar ve uzun boyunlu olanına ördek adını vermişlerdir. Bu lazımlıklar 
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gidermekteydi (Resim 5). Dindar olan Fransız kral XI. Louis de kutulu oturak kullananlardandır 
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zaman yanlarında bulundurdukları idrar kaplarını kullandıkları bilinmektedir. Hatta Tayland 
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Enez Kalesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında fosseptik çukurunun içerisinde XVII. 
yüzyıla tarihlenebileceğini düşündükleri Osmanlı dönemine ait 10 adet lazımlık bulunmuştur 
(Başaran, 2000: 371). Yapılan kazılar, lazımlık kültürünün Osmanlı döneminde de devam ettiğini 
göstermektedir. Ayrıca Osmanlı dönemi 1610 yılındaki I. Ahmed albümünde akıl hastalarının tedavi 
işleminde de lazımlık kullandıkları XVII. yüzyıldaki minyatürlerde yer almaktadır (Fetvacı, 2010: 47). 
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ağızlı ve silindir gövdelidir. İstanbul Marmaray kazılarında da XVII. yüzyıla ait kulplu lazımlıklara 
rastlanılmıştır (Resim 7). Bu kaplara havruz adı verilmiştir (Kenar, 2015: 125). 

Müslüman toplumlarında özellikle sade gösterişsiz lazımlıklar görülmektedir. Lazımlık 
örneklerinin sadece yetişkinler için değil günümüzdeki gibi bebekler için de kullanıldığını gösteren 
çalışmalar mevcuttur. Bebeklerin lazımlık kullanımında beşikler aktif röl oynamaktadır. Beşik, süt 
çocuklarını sallayarak uyutmaya yarayan karyolaya verilen isimdir (Eren, 1999: 48). Yöreden yöreye 
değişiklik arz eden beşik, bebeğin ana kucağından sonraki ilk yuvası ve ilk evidir. Bir insanın hayatı 
beşikten başlayıp, ölüme kadar devam etmektedir. İnsanlar için önemli olan beşiklerin işlevsel 
özelliğinin yanı sıra, estetik anlayışın, sanatsal olgunun da ön planda olduğu kabul edilen bir gerçektir.  

Beşiklerin bu çalışmada ele alınmasının sebebi lazımlık kapların beşiklerde de kullanılmasıdır. 
Bu gelenek Asya beşiklerinde çok görülmektedir. Kazakistan yöresinde lazımlığa tübek adı 
verilmektedir (Şalekenov ve Genov, 2006: 40; Koshenova, 2014: 156). Bebeklerin rahat uyması ve 
uykusunun bölünmemesi için bebeğin poposunun denk geleceği yere toprak lazımlık yerleştirilmiştir 
(Resim 8). Akdeniz bölgesinde bebeklerin kullandığı beşik lazımlıklarına silbinç adı vermiştir (Ünal, 
2005: 751). Beşiklerdeki lazımlıkların silindirik gövdesi boyna doğru hafif daralmaktadır. Ağız kısmı 
dışa çekik formda sonlanmıştır. Lazımlıkların boyutları beşikteki delikle orantılı olmalıdır. Edilen 
bilgilere göre bebeğin pişik olmasını engellemek için lazımlığın içerisine biraz sıcak toprak 
konmaktadır. Ayrıca sıçrayan idrardan bebeği korumak için lazımlığın ağzına beyaz tülbent konduğu 
da söylenmektedir. Beşiklerde, lazımlıkların uç kısmına bebeğin cinsiyetine göre koyun veya keçinin 
aşık kemiğinden yapılmış, idrar için ayarlanmış olan alete sumak adı verilmektedir. Sumağın, erkek 
veya kız çocuğunun yaratılışına göre törpülenip, yağda iyice kaynatıldıktan sonra kullanıldığı 
bilinmektedir (Koshenova, 2014: 157). Erkek çocukları için üretilen sumakların uç kısmı yuvarlak, kız 
çocuklarınınki ise; daha enli ve geniş tasarlanmıştır. Sumakların farklı şekilde üretilmesinin başlıca 
sebebi bebekleri rahat ettirmektir.  

 

Hasankeyf Lazımlıklarının Genel Özelliği 

Hasankeyf 2006, 2009 yıllarına ait Sahil Sarayı ve Büyük Saray kazı alanlarından çıkan 
lazımlıkların değerlendirmesi yapıldığında; Sahil Sarayı’ndaki lazımlık örneklerinde kırmızımsı sarı 
(7.5 YR 8/6), sarımsı kırmızı (5 YR 6/8), uçuk solgun kahverengi (10 YR 7/4) ve soluk sarı (2.5 YR 
8/2) gibi çeşitli hamur renkleri gözükmektedir. Katkı malzemesi olarak; kum, kireç, şamot ve taşçık 
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kullanılmıştır. Hamur dokuları sık ve orta sert derece pişirilmiştir. Bu makalede, Sahil Sarayı’na ait 7 
örnek incelenmiştir. İncelenen örneklerden sadece birinde kalın krem astar kullanımı dikkat 
çekmektedir. Lazımlıkların iç yüzeyleri turkuaz, yeşil, manganez moru sırla kaplı, dış yüzeyleri 
sırsızdır. Bazı örneklerin dış yüzeyleri ağız kenarına kadar sırlıdır. Ele alınan örneklerden sadece bir 
tanesinin iç ve dış yüzeyi sırsız üretilmiştir (Resim 9-10). Zaten bu örneğin hamur rengi sırlı 
örneklerden daha soluktur. Ancak diğer sırlı lazımlıklarla katkı malzemesi ve hamur dokusu 
bakımından, benzerlik göstermektedir. 

Sahil Sarayı’ndaki lazımlık örneklerinde yuvarlatılmış düz (Resim 9-10 / Çizim 1 ) ve düz dip 
(Resim 9-11 /Çizim 1-2 ) olmak üzere iki farklı tipoloji tespit edilmiştir. Örneklerde yukarı doğru hafif 
daralan konik  (Resim 13 /Çizim 3 ) ve silindir gövde (Resim 14 /Çizim 4) gözükmektedir. Gövde 
formuna bağlı olarak örnekler, dışa çekik ağız, yuvarlak ve sivri ağız ucu ile sonlandırılmıştır (Resim 
9-11 /Çizim 1-2 ). Örneklerin ölçüleri birbirinden farklılık göstermektedir. Dip ölçüleri 7.6-8 cm, ağız 
çapları; 11-12 cm arasında değişmektedir. Örneklerin sadece iki tanesi tüme yakındır (Çizim 1-2). 
Bunların yükseklikleri 12-13.6 cm dir. Diğer kırık örneklerin mevcut yükseklikleri ise; 15.6-20.2 cm 
arasında değişmektedir (Çizim 3-4).  

Bu çalışmada, Büyük Saraya ait 3 adet lazımlık ele alınmıştır. İncelenen örneklerin hamurları, 
kırmızı (2.5YR 5/8), uçuk solgun kahverengi (10 YR 8/2) ve kırmızımsı sarı (5YR 6/6)  renktedir. 
Lazımlıkların hamuru; kireç, kum, şamot ve mika katkılıdır. Eserlerin dokuları sık ve az gözenekli, 
orta sertlikte pişirilmiştir. İki örneğin dış yüzeyi krem astarlı, iç yüzeyleri yalındır (Resim 18-20). 
Örneklerin iç yüzeyleri yeşil ve turkuaz sırlı, dış yüzeyleri ise sırsız tasarlanmıştır.  

Büyük Saray’da bulunan lazımlıkların ikisi kırıktır (Resim 18-20). Örneklerde düz dip, silindir 
gövde ve dışa çekik ağız, yuvarlak ağız ucu gözükmektedir. Lazımlıkların ağız çapı 16 cm, dip çapı ise 
6.4 cm dir. 2006 yılında Büyük Saray kazı alanında bulunan sağlam örnek diğerlerinden farklı form 
özelliği göstermektedir (Resim 16). Başlangıçta bu kabın lazımlık olup olmadığına şüpheyle 
yaklaşılmakla beraber,  farklı seramik merkezlerinde benzer formlarla karşılaşınca lazımlık grubunda 
ele alınması uygun görülmüştür. Çift kulpu tek lazımlık örneği, alçak oyuk halka dipli, yukarı yanlara 
doğru genişleyerek omuzda profil yapmaktadır. Boyna doğru hafif daralan ve dışa çekik ağızla 
sonlanan bir forma sahiptir. Bu örneğin turkuaz sırı diğer örneklerden daha canlı, parlak ve camsı 
özelliktedir.  

Bu çalışmada ele alınan lazımlık kaplarının sadece birinde bezeme gözükmektedir. Büyük 
Saray’daki çift kulplu örneğin dış yüzeyinde zikzaktan oluşan geometrik bant gövdeyi 
çevrelemektedir.  

 Hasankeyf Kazısı’ndaki lazımlık örnekleri hamur, doku, sır ve form bakımından Anadolu ve 
Anadolu dışındaki seramik merkezleriyle benzerlik göstermektedir. Örnekleri genel olarak ele 
aldığımız zaman daha çok beşik kullanımına uygun olduğu düşünülmektedir. Gövdelerinin ağza doğru 
hafif daralması ve lazımlığın beşik deliğinden düşmemesi için ağızlarının dışa çekik formda yapılması 
bu düşünceyi desteklemektedir. Örneklerden sadece biri beşik kullanımına uygun değildir (Resim 16-
17). Bu lazımlık; kaide kısmı halka olması, dip kısmından yukarı yanlara doğru düz değil de profil 
yaparak gövdeye dış bükey formda geçmesi ve boyun kısmı iç bükey daralarak dışa çekik ağızla 
sonlanması bakımından özellikle XII. yüzyıl Suriye örneklerine benzemektedir. Ancak, lüster tekniği 
ile yapılmış olan Suriye örneği, ele aldığımız Hasankeyf örneğinden gerek bezeme gerekse bezeme 
tekniği bakımından olsun çok daha fazla gösterişlidir (Fehervari, 2000: 184- Resim 23).  

Büyük Saray’da bulunan çift kulplu lazımlığın dış yüzeyinde zikzaklardan oluşan bezemenin 
yer alması, bu örneği önemli bir kişinin kullandığını göstermektedir. Çift kullu lazımlık, önemli 
kişinin yatağının ucunda ya da odanın bir köşesinde muhafaza edilmiş olabilir. Bu lazımlık form 
bakımından XIII. yüzyıla ait Rakka merkezindeki örnekler (Fehervari, 2000: 184; Poulsen ve Rııs, 
1957: 165) ve XVI.-XVII. yüzyıla ait Osmanlı dönemi çift kulplu örnekleriyle benzerlik 
göstermektedir (Kenar, 2015: 125). Ancak, Osmanlı dönemi örneklerinin çoğu düz dipli, silindir 
gövdeli ve kırmızı hamurludur. Hasankeyf’teki çift kulplu lazımlık, hamur ve gövde yapısından dolayı 
Osmanlı dönemi örneklerinden ziyade Suriye örnekleriyle daha çok benzer özelliklere sahiptir. Dip, 
kulp ve gövde form özelliklerinden yola çıkarak, Osmanlı döneminde de yetişkinlerin kullanabileceği 
türde lazımlık üretiminin devam ettiğini söyleyebiliriz.   
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kullanılmıştır. Hamur dokuları sık ve orta sert derece pişirilmiştir. Bu makalede, Sahil Sarayı’na ait 7 
örnek incelenmiştir. İncelenen örneklerden sadece birinde kalın krem astar kullanımı dikkat 
çekmektedir. Lazımlıkların iç yüzeyleri turkuaz, yeşil, manganez moru sırla kaplı, dış yüzeyleri 
sırsızdır. Bazı örneklerin dış yüzeyleri ağız kenarına kadar sırlıdır. Ele alınan örneklerden sadece bir 
tanesinin iç ve dış yüzeyi sırsız üretilmiştir (Resim 9-10). Zaten bu örneğin hamur rengi sırlı 
örneklerden daha soluktur. Ancak diğer sırlı lazımlıklarla katkı malzemesi ve hamur dokusu 
bakımından, benzerlik göstermektedir. 

Sahil Sarayı’ndaki lazımlık örneklerinde yuvarlatılmış düz (Resim 9-10 / Çizim 1 ) ve düz dip 
(Resim 9-11 /Çizim 1-2 ) olmak üzere iki farklı tipoloji tespit edilmiştir. Örneklerde yukarı doğru hafif 
daralan konik  (Resim 13 /Çizim 3 ) ve silindir gövde (Resim 14 /Çizim 4) gözükmektedir. Gövde 
formuna bağlı olarak örnekler, dışa çekik ağız, yuvarlak ve sivri ağız ucu ile sonlandırılmıştır (Resim 
9-11 /Çizim 1-2 ). Örneklerin ölçüleri birbirinden farklılık göstermektedir. Dip ölçüleri 7.6-8 cm, ağız 
çapları; 11-12 cm arasında değişmektedir. Örneklerin sadece iki tanesi tüme yakındır (Çizim 1-2). 
Bunların yükseklikleri 12-13.6 cm dir. Diğer kırık örneklerin mevcut yükseklikleri ise; 15.6-20.2 cm 
arasında değişmektedir (Çizim 3-4).  

Bu çalışmada, Büyük Saraya ait 3 adet lazımlık ele alınmıştır. İncelenen örneklerin hamurları, 
kırmızı (2.5YR 5/8), uçuk solgun kahverengi (10 YR 8/2) ve kırmızımsı sarı (5YR 6/6)  renktedir. 
Lazımlıkların hamuru; kireç, kum, şamot ve mika katkılıdır. Eserlerin dokuları sık ve az gözenekli, 
orta sertlikte pişirilmiştir. İki örneğin dış yüzeyi krem astarlı, iç yüzeyleri yalındır (Resim 18-20). 
Örneklerin iç yüzeyleri yeşil ve turkuaz sırlı, dış yüzeyleri ise sırsız tasarlanmıştır.  

Büyük Saray’da bulunan lazımlıkların ikisi kırıktır (Resim 18-20). Örneklerde düz dip, silindir 
gövde ve dışa çekik ağız, yuvarlak ağız ucu gözükmektedir. Lazımlıkların ağız çapı 16 cm, dip çapı ise 
6.4 cm dir. 2006 yılında Büyük Saray kazı alanında bulunan sağlam örnek diğerlerinden farklı form 
özelliği göstermektedir (Resim 16). Başlangıçta bu kabın lazımlık olup olmadığına şüpheyle 
yaklaşılmakla beraber,  farklı seramik merkezlerinde benzer formlarla karşılaşınca lazımlık grubunda 
ele alınması uygun görülmüştür. Çift kulpu tek lazımlık örneği, alçak oyuk halka dipli, yukarı yanlara 
doğru genişleyerek omuzda profil yapmaktadır. Boyna doğru hafif daralan ve dışa çekik ağızla 
sonlanan bir forma sahiptir. Bu örneğin turkuaz sırı diğer örneklerden daha canlı, parlak ve camsı 
özelliktedir.  

Bu çalışmada ele alınan lazımlık kaplarının sadece birinde bezeme gözükmektedir. Büyük 
Saray’daki çift kulplu örneğin dış yüzeyinde zikzaktan oluşan geometrik bant gövdeyi 
çevrelemektedir.  

 Hasankeyf Kazısı’ndaki lazımlık örnekleri hamur, doku, sır ve form bakımından Anadolu ve 
Anadolu dışındaki seramik merkezleriyle benzerlik göstermektedir. Örnekleri genel olarak ele 
aldığımız zaman daha çok beşik kullanımına uygun olduğu düşünülmektedir. Gövdelerinin ağza doğru 
hafif daralması ve lazımlığın beşik deliğinden düşmemesi için ağızlarının dışa çekik formda yapılması 
bu düşünceyi desteklemektedir. Örneklerden sadece biri beşik kullanımına uygun değildir (Resim 16-
17). Bu lazımlık; kaide kısmı halka olması, dip kısmından yukarı yanlara doğru düz değil de profil 
yaparak gövdeye dış bükey formda geçmesi ve boyun kısmı iç bükey daralarak dışa çekik ağızla 
sonlanması bakımından özellikle XII. yüzyıl Suriye örneklerine benzemektedir. Ancak, lüster tekniği 
ile yapılmış olan Suriye örneği, ele aldığımız Hasankeyf örneğinden gerek bezeme gerekse bezeme 
tekniği bakımından olsun çok daha fazla gösterişlidir (Fehervari, 2000: 184- Resim 23).  

Büyük Saray’da bulunan çift kulplu lazımlığın dış yüzeyinde zikzaklardan oluşan bezemenin 
yer alması, bu örneği önemli bir kişinin kullandığını göstermektedir. Çift kullu lazımlık, önemli 
kişinin yatağının ucunda ya da odanın bir köşesinde muhafaza edilmiş olabilir. Bu lazımlık form 
bakımından XIII. yüzyıla ait Rakka merkezindeki örnekler (Fehervari, 2000: 184; Poulsen ve Rııs, 
1957: 165) ve XVI.-XVII. yüzyıla ait Osmanlı dönemi çift kulplu örnekleriyle benzerlik 
göstermektedir (Kenar, 2015: 125). Ancak, Osmanlı dönemi örneklerinin çoğu düz dipli, silindir 
gövdeli ve kırmızı hamurludur. Hasankeyf’teki çift kulplu lazımlık, hamur ve gövde yapısından dolayı 
Osmanlı dönemi örneklerinden ziyade Suriye örnekleriyle daha çok benzer özelliklere sahiptir. Dip, 
kulp ve gövde form özelliklerinden yola çıkarak, Osmanlı döneminde de yetişkinlerin kullanabileceği 
türde lazımlık üretiminin devam ettiğini söyleyebiliriz.   

 Büyük Saray’daki diğer örnekler XIII.-XIV. yüzyıl özelliğini göstermektedir. Sahil 
Sarayı’ndakiler ise, XII.-XIII. yüzyıla ait olabileceği düşünülmektedir. Sahil Sarayı’nda bulunan 
lazımlıkların hamur renkleri, Büyük Saray’daki örneklerden daha açık tonlarda üretilmiştir. Bu 
lazımlık örnekleri yerel üretimin özelliklerini göstermektedirler. Ayrıca, daha önceki yıllarda Sahil 
Sarayı Atölyesinde gerçekleştirilen kazılarda; fırınlama sırasında birbirine yapışmış, beyaz hamurlu, 
hatalı üretim seramikler gün ışığına çıkarılmıştır (Fındık, 2013: 65). Bu seramik atölyeleri Artuklu 
dönemine aittir (Fındık, 2013: 67). Çalışma kapsamında incelenen Sahil Sarayı’ndaki lazımlıklar, 
Artuklu dönemi seramikleriyle; hamur yapıları, sır özelliği ve katkı malzemesi bakımından benzerlik 
göstermektedir. Bu benzerlikler söz konusu çalışmada incelenen lazımlıklarında Artuklu dönemi 
yapılmış olabileceğini desteklemektedir.  

  Hasankeyf lazımlıkları özellikle Kazakistan’daki Aktöbe şehrinin lazımlık formuyla büyük 
benzerliğe sahiptir (Şalekenov ve Genov, 2006: 40). Anadolu’daki beşiklerde lazımlık kullanımı, 
günümüzde yok denecek kadar az görülmemesine rağmen, Kazakistan’da bu kullanım eski 
dönemlerde başlayıp, günümüzde de devam ettiği bilinmektedir (Koshenova, 2014: 155-159). 
Anadolu’da Tille höyüğün Ortaçağ katmanında bulunmuş olan kabın; düz dip, hafif şişkin gövde ve 
dışa çekik ağızla sonlanması Hasankeyf’teki lazımlık örnekleri ile paralel özellik taşımaktadır (Moore, 
1993: 110- Çizim 6). Tille Höyük'teki lazımlığın bulunduğu katmanda, XII. yüzyıla ait kandillerin 
olması bu lazımlık örneklerinin de XII. yüzyıla ait olabileceğini göstermektedir (Moore, 1993: 110). 
Tille Höyük’teki kandillerle Hasankeyf kandillerinin de aynı dönem özelliğine sahip olması, söz 
konusu kazılarda bulunan bu lazımlık örneklerinin de aynı döneme ait olabileceği ihtimalini 
güçlendirmektedir (Yılmaz, 2016: 275-288). 

Hasankeyf‘te daha önceki yıllarda yapılan Seramik Fırın Alanı kazısında da XIV. yüzyıla ait 
içi sırlı, dışı sırsız, dışa çekik ağızlı lazımlık örnekleri tespit edilmiştir (Çeken, 2005: 345-352). Tespit 
edilen örnekler ile bu çalışmada ele alınan, beşik için kullanılmış olabileceği düşünülen lazımlıklar 
benzerlik göstermektedir.  

Sonuç 

 Tuvalet kültürünün toplumdan topluma değişmesinde ve gelişmesinde, dini inancın çok 
önemli rol oynadığı görülmektedir. Ancak, dönemin siyasi durumu ve ticari yapısı farklı kültürlerin 
etkileşiminde önemli olmuştur.  

 Tuvalet kültürü, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin yanında uygarlık seviyesini de 
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vermiştir. Lazımlık, bir toplumun kültürünü, ekonomisini, sanatını ve sosyal statüsünü gösteren büyük 
bir delildir.  

Bu çalışma kapsamında Hasankeyf’te iki farklı türde lazımlık tespit edilmiştir. Bunlardan ilki; 
yetişkinlerin kullanabileceği kaideli, ikincisi; bebeklerin kullanabileceği dip kısmının oval veya düz 
tarzda olanıdır. Özellikle yetişkin grubunda; hasta, yaşlı veya yürümede sıkıntı çeken insanların 
tuvalete gidemeyeceğinden lazımlık kullanımı lüks değil zorunluluk olmuştur. Hasankeyf’te yaşayan 
insanlarla yapılan araştırmalar neticesinde, lazımlıkların kullanımının günümüze aktarılmamış olduğu 
görülmüştür. Lazımlıkların beşiklerde kullanımının; Tokat, Burdur, Konya, Hakkari, Şavşat gibi bazı 
illerde yakın zamana kadar devam ettiği gözlemlenmiştir. Ancak, Hasankeyf’te böyle bir kültür 
etkileşiminin olmaması ilginçtir (Resim 24).  

 Orta Asya geleneğinde, çok eski dönemlerden beri kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz 
lazımlıkların, form, işlev, inanç ve kültür etkileşiminden yola çıkarak, Hasankeyf’e Artuklular ile 
girdiğini, akabinde kurulmuş olan Eyyubi döneminde de Asya etkisinin kendini hissettirmiş 
olabileceğini söylemek mümkündür. 

 Büyük Saray’daki çift kulpu lazımlık örneği, özellikle XIII. yüzyıl Suriye üretimi örneklerine 
form, boyut, yüzeyinin bezenmesi bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Ancak, Hasankeyf 
lazımlığı, Suriye örneği kadar lüks ve kaliteli değildir. Bu çalışmada iki farklı kazı alanı ele alınmıştır. 
Çeşitli şehirlerdeki arkeolojik kazı alanlarıyla yapılan karşılaştırmalar neticesinde Sahil Sarayı’ndaki 
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lazımlıklar XII.-XIII. yüzyıla, Büyük Saray’daki örneklerin ise XIII.-XIV. yüzyıla ait olabileceği 
fikrine varılmıştır. Ayrıca, ele alınan lazımlıklar, söz konusu kazı alanlarındaki mimari kalıntılarla da 
paralel tarihlendirmeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Mimari kalıntılar ve kazı alanlarındaki diğer 
buluntular, Hasankeyf’teki lazımlıkların yerel üretim olabileceği fikrini desteklemektedir. Lazımlıklar, 
diğer seramik türleriyle sır özelliği bakımından da ortak özelliklere sahiptirler. Bu tuvalet kaplarının 
yüksekliğinin fazla olması ve sadece iç yüzeylerinin değişik renkteki sırlarla kaplı olması bilinçli 
yapılmış bir uygulamadır. Çünkü bu kaplar, tuvalet için kullanıldığından iç yüzeyinin sırlı olması 
kabın temizliğini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda, sır kullanarak idrarın kabın hamuruna nüfus 
etmesini de engellemiş olmuşlardır.  

Türkiye’deki bilimsel çalışmalara bakıldığında tuvalet kültürü ve tuvalet kaplarının ne kadar 
önemsenmediği ortaya çıkmaktadır. Aslında bizlerin tuvalet kabı diye ötelediğimiz bu eserlerin, bir 
toplumun temizliği, ekonomisi, sağlığı için ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 
Beşiklerde kullanılan lazımlık kaplara bakıldığı zaman bile, insanların çaresizliği ve teknolojinin 
gelişmemesi gibi nedenlere rağmen çok güzel çözümler ürettikleri görülmektedir. Bu çözümlerden biri 
hiç kuşkusuz, bebek bezlerinin üretilmediği bir dönemde ya da ekonomisi yetersiz olan bir ailenin 
kullanabileceği en pratik yöntem beşiklerdeki lazımlıklar olmuştur.  

 Yazının icadı insanlık tarihi için nasıl önemliyse tuvalet kültürü de bu denli önemli sayılarak, 
tuvalet ve tuvalet aletleri hakkındaki bilimsel çalışmaların sayısının artması gerektiği düşüncesindeyiz. 
Çalışma sırasında Anadolu’da tuvalet, tuvalet kültürü ve tuvalet araç gereçleri ile ilgili çalışmaların 
çok yetersiz olduğu, hatta birkaç makale dışında hiç incelenmediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 
günümüzde plastik gibi farklı malzemelerden üretimi devam eden lazımlıkların, tarihsel gelişimi, 
sanatı ve süslemesi araştırmacılar tarafından bilim dünyasına kazandırılmalıdır. 
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A SPECİAL STYLE IN ANATOLİA JEWELRY, DİYARBAKIR WEAVEDBRACELET 
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Özet  
Anadolu’nun en eski sakinlerin, yaşam diyarlarından biri olan Diyarbakır,  maden sanatı alanında da 

ilklerin yaşandığı önemli bir kenttir. Yerleşik yaşamın ilk yaşandığı yerlerden olan kent, aynı zamanda 
Anadolu’da madenden yapılmış ilk takıları kullananların da yurdu olmuştur. İl sınırları içerinde yer alan 
Çayönü’nde yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular, bu coğrafyada madeni takıların kullanımının 
Neolitik Döneme kadar gittiğini göstermiştir. 

 Önemli kültür bölgelerinden olan kent, birçok alanda olduğu gibi, geleneksel el sanatları alanında da 
ileri bir düzeydedir. Özellikle kuyumculuk geçmişte olduğu gibi günümüzde de en önemli el sanatları arasında 
varlığını sürdürmektedir. Diyarbakır kuyumculuğu dendiğinde ilk akla gelen ise hiç kuşkusuz Diyarbakır’la 
özdeşleşmiş, kendine özgü bir tarzı ve tekniği olan gümüş ya da altından yapılan hasır bilezik işlemeciliğidir.  

Tamamen el emeği olan bilezikler; Gazi Caddesi üzerinde yer alan Ulu Camii karşısındaki Kuyumcular 
Çarşısında bulunan atölyelerde üretilmektedir. Genel olarak 18-22 ayar altından yapılan bilezikler, Türkiye’nin 
geneline değil, Diyarbakır’da ya da sipariş üzerine Türkiye ve Avrupa’daki bazı pazarlara satışı yapıldığından bu 
özelliğiyle diğer bileziklerden ayrılmaktadır.  

Ham maddesi maden olan İlin en önemli el sanatları arasında yer alan altın hasır bilezik işlemeciliğinde 
kullanılan yapım ve süsleme teknikleri, görsellerle desteklenerek tanıtımı yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler:Anadolu, Diyarbakır, Maden, Altın, Bilezik.   
 

Abstract 
Diyarbakır has been one of the living home of the oldest Anatolian habitants, and it is also a very 

important city which has broken grounds with niello. The city, which is one of the first places where the settled 
life was experienced, was also the homeland of those who used mine as ornament for the first time in 
Anatolia.Findings from archeological excavations in Çayönü, which is located within the provincial borders, 
show that the use of metal jewelry in this geography goes as far as the Neolithic period. 

The city, which is one of the most important cultural regions, is at an advanced level in the field of 
traditional handicrafts as it is in many areas. In particular, jewelry continues to exist among the most important 
handicrafts today as it is in the past.The first thing that comes to mind when you think of Diyarbakır jewelry is 
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Geçmişte Anadolu’nun birçok yerinde kuyumculuk ile ilgili günümüzde olduğu gibi 

uğraşılmış, üstün kuyumculuk örnekleri ve yöresel özellik taşıyan takılar yapılmıştır. Altın ve gümüş 
işlemeciliği ile uğraşılan en önemli yörelerden biri olan Diyarbakır’da, kuyumculuğun temelleri 
günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce, Yakındoğu insanının konargöçer yaşamdan yerleşik köy 
yaşantısına adım attığı, Neolitik Dönemin erken evresine değin uzanmaktadır. İlin Ergani ilçesi 
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Özet  
Anadolu’nun en eski sakinlerin, yaşam diyarlarından biri olan Diyarbakır,  maden sanatı alanında da 

ilklerin yaşandığı önemli bir kenttir. Yerleşik yaşamın ilk yaşandığı yerlerden olan kent, aynı zamanda 
Anadolu’da madenden yapılmış ilk takıları kullananların da yurdu olmuştur. İl sınırları içerinde yer alan 
Çayönü’nde yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgular, bu coğrafyada madeni takıların kullanımının 
Neolitik Döneme kadar gittiğini göstermiştir. 

 Önemli kültür bölgelerinden olan kent, birçok alanda olduğu gibi, geleneksel el sanatları alanında da 
ileri bir düzeydedir. Özellikle kuyumculuk geçmişte olduğu gibi günümüzde de en önemli el sanatları arasında 
varlığını sürdürmektedir. Diyarbakır kuyumculuğu dendiğinde ilk akla gelen ise hiç kuşkusuz Diyarbakır’la 
özdeşleşmiş, kendine özgü bir tarzı ve tekniği olan gümüş ya da altından yapılan hasır bilezik işlemeciliğidir.  

Tamamen el emeği olan bilezikler; Gazi Caddesi üzerinde yer alan Ulu Camii karşısındaki Kuyumcular 
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özelliğiyle diğer bileziklerden ayrılmaktadır.  

Ham maddesi maden olan İlin en önemli el sanatları arasında yer alan altın hasır bilezik işlemeciliğinde 
kullanılan yapım ve süsleme teknikleri, görsellerle desteklenerek tanıtımı yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler:Anadolu, Diyarbakır, Maden, Altın, Bilezik.   
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Geçmişte Anadolu’nun birçok yerinde kuyumculuk ile ilgili günümüzde olduğu gibi 

uğraşılmış, üstün kuyumculuk örnekleri ve yöresel özellik taşıyan takılar yapılmıştır. Altın ve gümüş 
işlemeciliği ile uğraşılan en önemli yörelerden biri olan Diyarbakır’da, kuyumculuğun temelleri 
günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce, Yakındoğu insanının konargöçer yaşamdan yerleşik köy 
yaşantısına adım attığı, Neolitik Dönemin erken evresine değin uzanmaktadır. İlin Ergani ilçesi 

sınırlarındaki Anadolu’nun en eski köylerinden Hilar Köyü sakinleri, bu dönemde nabit bakırdan ilk 
boncukları yapmışlardır( Bilgi ve diğ.,2004)1(Fot.1a,b,c,d). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fotoğraf 1a: Hilar Köyü Yakınlarındaki Çayönü Ören Yeri (A.Özdoğan) 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fotoğraf 1b:Malakit (Nabit) Bakır Örneği(M.T.A,Tabiat Müzesi Mineraloji Böl.) 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1Hilar Kayalıkları yakınında yer alan Çayönü madencileri;bakırı tavlayarak, yani ısıtarak dövüp levha haline getirdiler ve bu 
levhalardan boncuklar,küçük iğnecikler ve olta uçları elde ettiler. Böylece insan yaşamında hem yeni bir hammadde ile 
tanıştı, hem de bu hammaddeyi işlemek için ilk defa ısıdan yararlandı. O zamana kadar soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan 
korunmak için yararlanılan ateş “teknolojik“ amaçlı kullanıldı. Bu yeni buluşla toplumların gelişmesinde en önemli 
etkenlerden biri olan madenciliğin de temeli atılmış oldu. Ateşin maden sanatında bilinçli bir şekilde kullanılması 
sonucundan elde edilen ilk ürünlere Çayönü Tepesi’nde rastlarız (MÖ 8200-7500) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ünsal 
Yalçın, “Anadolu Madencilik Tarihine Toplu Bir Bakış Synopsis on AnatolianMining,” Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal 
of Underground Resources. Yıl:5 | Sayı:9 | Ocak 2016 ISSN: 2146-9431.s.3-14. 
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        Fotoğraf 1c: Doğal Bakırdan Boncuk (M.Özdoğan)          Fotoğraf 1d: Boncuk  (Bilgi, Ö.,Özbal,H.,ve         
                                                                           Yalçın, Ü.) 
 
İlin maden sanatı alanındaki bu köklü tarihi sonraki dönemlerde farklı maden ve tekniklerde gelişerek 
günümüze değin sürdürülmüştür. 1623-1640 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı IV. Murat, 
Bağdat seferi dönüşü, 71 gün kaldığı Diyarbakır’da, buradaki kuyum ustaların etkisinde kalarak 
Bağdat’taki İmam-i Azam Türbesi’nin altın işlemeli kapısını, Diyarbakırlı kuyum ustası Ahmet 
Çelebi’ye yaptırmıştır.2  Araştırma konumuz olan Diyarbakır Hasır Bileziği’nin geçmişi ise 300 yıl 
öncesine kadar uzanmaktadır.3 1881yılında ili ziyaret eden gezginlerden AmandVonSchweiger-
Lerchenfeld, şehri tanımlarken, yerli ustalar tarafından altından çok güzel eserlerin yapıldığına dem 
vurmaktadır (Pınar, 1999:151). Zaman süzgecinden farklı kültürlerin gelip geçtiği Diyarbakır’ın kültür 
ve sanatının şekillenmesinde, yerli unsurların yanı sıra özellikle Ermeni ve Süryanilerin katkısı 
yadsınamaz (Durucu, 2006:17).  Yakın bir geçmişe kadar söz konusu unsurlara ait ustaların elinde 
şekillenen Hasır Bilezik, bugün Ulu Camii karşısındaki tarihi Kuyumcular Çarşısında faaliyet gösteren 
10 atölyede yaşatılmaya çalışılmaktadır  (Fot.2). 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fotoğraf 2: Eski Kuyumcular Çarşısı 

                                                                 
2
http://turizm.diyarbakir.bel.tr/tr/i/Seyyahlar%C4%B1n_G%C3%B6z%C3%BCyle_DiYARBAKIR_%C3%87AR%C5%9EILARI_ZANAATLARI (Erişim Tarihi: 10.08.2017) 

3http://turizm.diyarbakir.bel.tr/tr/i/Seyyahlar%C4%B1n_G%C3%B6z%C3%BCyle_DiYARBAKIR_%C3%87AR%C5%9EILARI_ZANAATLARI(ErişimTarihi: 10.08.2017) 
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Bileziğin Yapım Aşamaları:  

Çoğunlukla milyem oranının düşürülmesi sonucu aşına olunan altın sarısı renginden biraz 
farklı olarak alaşımındaki bakır renginden kaynaklı kızılımsı bir renge sahip olan bilezik, tamamen el 
işi olup yapımında genellikle 18-22 ayar altın tel kullanılmaktadır.4 Teller, şekil alabileceği kıvama 
gelinceye değin dövüldükten sonra, belli ölçülerde kesilerek kare şeklinde halkalar elde edilmekte 
sonrasında bu halkalar, yan yana lehimlenerek bilezik oluşturulmaktadır.  

Farklı bir talep olmadığı sürece genellikle 31-32 mikron kalınlığında altın tellerin örülmesiyle 
elde edilen bileziklerin standart boyu 18.5cm olarak belirlenmiş olmasına karşın, istek üzerine farklı 
ölçülerde de yapılabilmektedir. 
1-Bileziğin yapımına önce istenilen mikron ölçüsündeki altın tellerin hazırlanması ile başlanmaktadır. 
(Fot. 3a.b) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Fotoğraf 3 a,b:  Hammaddenin Potaya Konulması ve Ergitilmesi (F.Özdemir) 
 
 

 
 
 
 
              Fotoğraf 4a: Eriyik Haldeki Madenden Çubuk Elde Etmeye Yarayan Kalıp /Şide 

 
 
 
 

                                                                 
4Milyemoranına bağlı olarak, Diyarbakır Hasır Bileziğinin rengi, bazen aşina olunan altın sarısı renginden farklı olarak hafif 
kızılımsı olabilmektedir.  
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 Fotoğraf: 4b:Potada Eritilmiş Olan Hammaddenin ŞideyeDökülmesi (F.Özdemir) 

 
Soğuduktan sonra şideden alınan çubuklar, istenilen incelik elde edilinceye kadar silindirden 

geçirilir (Anonim, 2011,s.34)( Fot.5a,b). 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                Fotoğraf 5a: Silindir Makinası          Fotoğraf 5b: Telin Silindirden                        
                                                                           Geçirilerek İnceltilmesi (F.Özdemir)  

 
Silindirden geçirilen teller, sonrasında farklı mikronlara sahip haddelerden 

(Anonim,2011s.)6geçirilerekteller kullanıma hazır hale getirilir (Fot. 6a,b). 

                                                                 
5 Silindir makinesinin üzerinde, birbirinin tersi yönünde dönen iki adet merdane bulunmaktadır. Merdaneler çelik ve 
taşlanmıştır. Astar (levha) çekiminde kullanılan merdaneler düzdür. Tel için kullanılan merdanelerin üzerinde küçükten 
büyüğe doğru değişen kanallar bulunur. Üst merdaneler dişliler yardımıyla aşağı yukarı hareket edebilir ve silindirler arası 
istenilen ölçüye ayarlanabilir. Teller çekilirken büyük kanaldan başlayarak küçük kanala doğru sıra takip edilerek istenilen 
ölçüye kadar çekilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Milli Eğitim Bakanlığı Kuyumculuk Teknolojisi Yarı Mamul 
Hazırlama 215ESB003, Anakara, 2011, s.34. 
6 Tellerin veya levhaların, istenilen şekil ve çapta elde edilmesi için değişik profildeki silindirler (merdaneler) ile ortası konik 
çeklinde delik olan haddelerden geçirilmesi işlemine haddeleme denir. Haddeleme işlemi yapılırken telin ucu biraz dövülerek 
veya eğelenerek inceltilmelidir (uç açma). Rahat haddeleme yapmak için haddelenecek teller önceden tavlanmalı, bal mumu 
sürülmelidir. Telin inceltilen kısmı, hadde deliğinin geniş olan tarafından geçirilir ve pense ile çekilir. Çekme işlemi sonunda 
elde edilecek tel çapı, hadde üzerinde yazan çap kadar olacaktır. Ayrıntılı bilgi ayrıntılı bilgi için bkz. Milli Eğitim Bakanlığı 
Kuyumculuk Teknolojisi Yarı Mamul Hazırlama 215ESB003, Anakara, 2011, s.33 vd. 
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Fotoğraf 6a:Farklı Çaplarda Haddeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fotoğraf 6b: Silindirde İnceltilen Telin Haddelerden Geçirilip İnceltilmesi(F.Özdemir)  
   

Daha sonraki aşamada altın tel, bir malafa üzerine sarılır (Fot.7). Dikdörtgen biçimindeki 
malafa üzerine telin sarılmasından sonra, sarılan teller enine kesilerek kareye yakın dikdörtgen şekilli 
halkalar oluşturulur (Fot.8).Hazırlanan bu teller tek tek bükme aşamasından geçirilir. Bükülen teller 
birbirlerine açık olan uçlarından kaynakla birleştirilerek (Fot. 9), çok sayıda telden oluşan hasır örgü 
şeklinde istenilen mikron ve uzunlukta bir şerit elde edilir (Fot.10). 
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                                              Fotoğraf 7: Metal Malafa Örneği 

                                           Fotoğraf 8: Kullanıma HazırHalkalar 
 

 
 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fotoğraf 9: Hazırlanan Altın Tellerin Kaynakla Birleştirilmesi   
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                                              Fotoğraf 7: Metal Malafa Örneği 

                                           Fotoğraf 8: Kullanıma HazırHalkalar 
 

 
 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fotoğraf 9: Hazırlanan Altın Tellerin Kaynakla Birleştirilmesi   
 

Tokmak ve eğe ile gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra,şerit şeklindeki ince uzun hasır örgülü levha, 
malafa üzerinde tekrar tokmakla dövülür ve elle bükülerek normal bilezik görünümüne getirilerek 
eğelenip düzeltilir (Fot.11a,b). Dahaönce hazırlanmış olan anahtar (Fot.12),bileziğe takılır.Kaşı/tokası 
üzerine çelik uçlu ince kalemlerledağların arasından güneşin doğuşunun tasvir edildiği bir motifin 
işlendiği bilezik,7 parlatma işleminden sonra kullanıma hazır hale getirilerek yaklaşık 12 saatlik bir 
emeğin ardından vitrindeki yerini alır(Fot.13 a,b,c).  
 
 
 

 
                                            Fotoğraf 10: Şerit Halindeki Hasır Örgü  

 
 

 
                              Fotoğraf 11 a. Ahşaptan Malafa Örnekleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7Diyarbakır hasır bileziğinin en özgün göstergelerinden biri kaşın /toka üstünde yer alan dağların arasından doğan bu güneş 
motifidir. Bu özellik onu diğer bileziklerden ayıran en önemli ayrıntı olarak karşımıza çıkar.  
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                                              Fotoğraf 11 b. Bileziğin Eğelenmesi 

 
 

   
   

 
 
 
 

                                                           
 
                                                         Fotoğraf 12: Anahtar  
 

 
 

 
 

                            
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotoğraf 13 a,b, Diyarbakır Hasır Bileziği 
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Sonuç ve Öneriler 
Mardin ve Batman gibi genellikle yakın illerden talepler olmakla birlikte, bileziğe daha çok iç 

pazardan talep gelmektedir. Bu yerlerin dışında başta İtalya ve Fransa olmak üzere bazen yurt dışından 
da talepler olabilmektedir. 

Babadan oğula geçerek yaşatılmaya çalışılan bu sanat dalı, yeterli pazar payı bulamaması 
durumunda yakın bir zamanda önemini yitirebilir.8 Bu değerin korunabilmesi için geleneksel yapım ve 
süsleme tekniklerinin yanı sıra yenilikçi bir ruhla onu çağın beğenileri doğrultusunda yeniden 
tasarlayarak daha geniş bir kitlelere hitap etmesi sağlanmalıdır. Aksi halde burada olduğu gibi 
geleneksellik adına yüzlerce yıl önceki yapım ve süsleme tekniklerinin katı bir şekilde aynen tekrar 
edilmesi ve geliştirilememesidurumunda, hızla değişim ve gelişim gösteren, farklı beklentilerin olduğu 
günümüz dünyasında bu sanat dalının zamanla yok olmasına neden olacaktır. 9 
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dışında tasarlanıp yapılmaması ve ağır olduğundan maliyetinin yüksek olması gibi etmenlerde, bileziğin pazar payını 
olumsuz yönde etkilemektedir.  
9Geleneksel tekniklerin kullanımı, çağın beğenileri doğrultusunda talep gören bazı sanat dallarında uygulanması kimi zaman 
bazı sanat dallarının gelişim göstermemesinde etkili olabilmektedir. Özellikle bu sanat dalında olduğu gibi farklı 
alternatiflerin olduğu alanlarda geleneksel teknik ve modellerin tekrar edilmesi o sanat dalının zaman içerisinde gerilemesine 
hatta günümüzde olduğu gibi çağa hitap etmediği için yok olmuş birçok mesleğin ortadan kalkmasına yol açabilmektedir.  
Bunu yerine özellikle kuyum gibi hem maddi, hem de görselliğin ön planda tutulduğu sanat dallarında çağın beğenileri 
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gelenekselliğin korunması adına takdir edilebilir. Ancak geçimini bu sanattan sağlayan ustaların yeterli talep olmaması 
durumunda günümüzde talep olmadığı için terk edilmiş birçok iş kolunda olduğu gibi, zaman içerisinde başka alanlara 
yönelmelerine, nihayetinde bu sanat dalının yok olmasına yol açabileceği endişesini taşımaktayım.  
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Öz 

 
Bu çalışmada, daha önce ayrıntılı olarak çalışılmamış olan Dazkırı- İdris köy camiinin iç 

mekanlarındaki sıva üstü nakışlar tanıtılacak ve benzer kalemişlerine sahip köy ve kasaba camileri ile  
karşılaştırılacaktır.  

Dazkırı- İdris Köyü Camii, özgün bir mimari üslup taşımamaktadır ancak kalem işleri özgünlüğünü 
korumaktadır ve dönemi için önemli ipuçları sağlamaktadır. Yapıda bulunan iki kitabe inşa tarihi olarak  
M.1902’ yi ve sıva tarihi olarak M.1913’ü vermektedir.  

Camii, dıştan basit bir görünüşe sahip olmasına rağmen iç mekanı zengin kalemişlerine sahiptir. İç 
mekan duvarları ince beyaz bir alçı tabakasıyla sıvanmış ve sıva üzerine lacivert şeritlerle yatay ve dikey 
dikdörtgen panolar oluşturulmuş, içleri geometrik, sembolik,  mimari motiflerle,  naturel ve stilize edilmiş 
bitkisel kompozisyonlarla bezenmiştir. Süslemelerle birlikte Allah Muhammed dört halifenin isimleri ve dini 
içerikli yazılar da kullanılmıştır.  

Yapının kalem işleri, tasarım, renk kompozisyon ve motifler  açısından  Denizli- Güney Belenardiç  
Köyü camii, Denizli- Baklan- Boğaziçi Kasabası Eski camii, Denizli - Akköy Yukarı camii, Denizli Çivril- 
Bulgurlar Köyü camii, Aydın Kuyucak Kayran Köyü camii, Muğla -Fethiye-Seki Tekke camii, Konya-Bozkır 
Hisarlık (Asarlık) camii ile büyük benzerlik gösterir.   

Denizli, Afyon ve Konya çevresi 18. ve 19. yüzyıllarda tekke ve zaviyelerin yoğun olduğu bir bölgedir. 
Bölgedeki köy ve kasaba camilerinde tekke ikonografisi ile ilgili sembolik motiflerin kullanılmış olması bu 
yapıların süslemesinde tekkeyle bağlantısı olan gezici sanatkar dervişler çalışmış olabileceğini 
düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İdris Köyü, camii, kalemişi, Afyonkarahisar, bezeme 
 
                                                                 Abstract 

In this article, hand painted ornaments of Dazkırı- Idris village mosque that wasn’ t published before, 
will be introduced and will be compared with hand painted ornaments of  other smilar village and town mosques. 

 Dazkırı Idris village mosque, which has no importance in terms of architectural history, has been 
repaired and subjected to certain additions in its interior space, however its hand-painted  works still maintain 
their originality, giving important clues for the period. The building was built in 1902 and was painted in 1913.  

The mosque has a simple outer appearance whereas the hand-painted works in the sanctuary and 
narthex are extremely flamboyant. The walls are plastered through application of a fine white plaster layer, and 
on such plaster, panels were created with navy blue horizontal and vertical strips, and various ornaments were 
made on the resulting sheets. Among these are geometric, symbolic, architectural representations and natural and 
stylised floral designes,  Along with the ornaments, such writings as Allah, Muhammad, the names of the four 
khalifas and other religious writings were also used.  

The orrnaments available in Dazkiri-Idris village mosque show great similarities with  Denizli Akkoy – 
Yukarı mosque those available in Denizli- Güney  Belenardic, Baklan Bogazici mosque and Denizli Çivril – 
Bulgurlar village mosque, Aydın Kuyucak – Kayran village mosque, Muğla Fethiye Seki Tekke mosque, Konya 
Bozkır  Hisarlık (Asarlık) mosque. Denizli, Afyonkarahisar, Konya and their surroundings constitute a region 
where there were a great number of tekkes and zawiyahs during the 18th and 19th centuries. The use of symbolic 
motifs related to tekke iconography in the village and town mosques around the region suggests that the 
wandering artisan dervishes, who had a connection with the tekke, might have performed the embellishment of 
these buildings.    

Keywords: Idris village, mosque, hand painted, Afyonkarahisar, ornament 
 
Dazkırı İdris Köyü Camii, Afyonkarahisar’ ın merkeze 140 km uzaklıktaki güney ilçelerinden 

Dazkırı’ nın 13 km kuzeybatısında yer alan İdris köyünde bulunmaktadır (İlgar- Karazeybek, 2001: 
334), (Karazeybek- İlgar, 2014: 146- 148).  



422 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Meyilli bir araziye inşa edilen, dıştan sade görünümlü olan caminin duvarları yığma moloz taş 
malzeme kullanılarak 80 cm kalınlığında inşa edilmiştir. Boyuna gelişmiş dikdörtgen bir plana sahip 
olan yapının harim bölümü kare planlıdır. Harim bölümünün önünde yatık dikdörtgen planlı bir giriş 
bölümü ve bu bölümde çatıyı destekleyen iki ahşap sütun bulunur. Ahşap tavanla örtülü  mekan 
Marsilya tipi kiremitin kullanıldığı dört yöne meyilli kırma çatı ile kaplanmıştır. Harimin kuzeyinde 
sonradan yapılmış, iki ahşap sütunla taşınan, ahşap bir kadınlar mahfili bulunur. Mahfile çıkış giriş 
bölümünün batısında bulunan ahşap bir merdivenle sağlanır. Mahfilin ortasında yarım daire şeklinde 
harime taşan bir balkon bulunur. Bütün cephelerde simetrik olarak düzenlenmiş dikdörtgen şeklinde 
ikişer pencere açıklığı vardır. Harimin güneybatı köşesinde bulunan ahşap minber sonradan 
eklenmiştir. Ayrıca güneydoğu köşesinde görünümünden orijinal olduğu anlaşılan küçük bir va’ z 
kürsüsü bulunur. Minaresiz olarak inşa edilen yapının mevcut minaresi 1981 yılında Ömer Usta 
tarafından eserin kuzeybatısına  eklenmiştir.  

Camii,  onarım geçirmiş, onarım sırasında ahşap bölümler eklenmiştir (Şener, 2011: 42- 43). 
Ancak iç mekandaki kalemişi süslemeler orijinalliğini korumakta ve 20. yüzyılın başlarında üretilen 
kalemişi örnekleri (İrteş, 1982: 47- 51), (Nemlioğlu, 1986: 6- 8), (Renda, 1986: 1530- 34), (Demiriz, 
1999: 297- 304), (Hatipoğlu, 2007)  için önemli ipuçları vermektedir.  Binanın giriş kısmında bulunan 
iki kitabede, yapının inşa tarihi rumi 1318 (M. 1902), sıvanması da rumi 1329 (M. 1913) olarak 
belirtilmiştir. 

 
İç Mekân Süslemeleri 
Harimin duvarları ve son cemaat yeri ince, beyaz bir alçı tabakasıyla sıvanmış ve sıva üzerine 

sarı, kırmızı, yeşil, mavi renklerle kalemişi süslemeler yapılmıştır. Harimin duvarları ile ahşap çatının 
birleştiği alanlara ince bir şerit halinde yeşil kırmızı ve  beyaz zigzaglı bir bordür geçirilmiştir. Tüm 
duvarlar lacivert şeritlerle yatay olarak üçe ayrılmış, oluşan uzun yatay bölümler dikey şeritlerle 
bölünerek dikey dikdörtgen yada kareye yakın panolar  oluşturulmuştur. Camii, restorasyon sırasında 
en aşağıda bulunan üçüncü sıra yatay bölüm, ahşapla kaplandığından bu bölümlerde olması muhtemel  
kalemişi süslemeler gözlemlenememektedir.  

Harimin güney duvarının ortasında beyaz sıvalı derin bir mihrap nişi bulunur. Kırmızı, 
lacivert, sarı ve yeşille renklendirilmiş nişin içinde yeşil bir perde ve kandil motifi vardır. Nişin 
üzerine Ali İmran suresinin 37. Ayetinden alınmış bir bölüm yazılmıştır (Kullema dehale aleyha 
Zekeriya el- mihrap). Mihrabı çevreleyen dikdörtgen şeride “Ayete’ l – Kürsi” koyu renkli krem zemin 
üzerine siyah sülüsle yazılmıştır. Mihrap nişiyle mihrabı çevreleyen dikdörtgen  şerit arasında kalan 
boş alanlara yeşil kıvrık dallar üzerine kırmızı ve lacivert laleler yerleştirilmiştir. Dikdörtgen şeridin  
üzerinde sınırları lacivert ve kırmızı dendanlarla belirlenmiş ovalimsi paftanın içine üste “maşallah” 
alta ise Muhammed suresinin 19.ayetinden bir bölüm yazılmıştır (Fa’ lem ennehu la ilahe illalahu). 
Ovalimsi paftanın sağ ve sol tarafında ise kırmızı ve yeşille renklendirilmiş birer hilal ve daire içine 
yerleştirilmiş altı kollu bir rozet bulunur. 
  Mihrabın doğu kısmında kalan duvar, yatay lacivert şeritlerle üçe bölünmüştür. Tavana yakın 
bölüm dikey olarak üçe bölünmüş, en doğuda oluşan kare paftaya lacivert, sarı ve yeşille 
renklendirilmiş şematik bir mimari tasvir yerleştirilmiş, şeklin üstüne “Mekke-i Mükerreme” 
yazılmıştır. Kutsal alan yamuk şeklinde geometrik bir biçimle ifade edilmiş, şeklin merkezine “Kabe” 
yerleştirilmiştir. Kabenin çevresinde yeşil bir halka bulunur. Halkanın dışında palmiye ağaçları ve bir 
kule vardır.  Kâbe’nin en altında iki minber ve iki kapı ile ortalarında el terazisini andıran bir şekil 
bulunur. Kutsal alan yarım kubbeler ve yedi minare ile tamamlanır. Mekke-i Mükerreme’ nin 
yanındaki dikdörtgen paftaya koyu krem renkli daire içine “Muhammed (s.a.v)” yazılmıştır. Yazı 
alanını bir bostan dalı çevirir. Dalın üstünde olmamış ham bir karpuz ucunda ise olgunlaşmış bir 
karpuz bulunur. Karpuzdan bir dilim kesilerek çıkarılmış, çıkarılmış bir dilim karpuzun üzerine bir 
bıçak yerleştirilmiştir. Mihraba bitişik olan paftada lacivert bir ibrik bulunur. İbriğin içine yeşil kıvrık 
dallar ve stilize mavi laleler yerleştirilmiştir. İbriğin üst tarafında duvarın doğusuna doğru çekilmiş 
sarı bir perde motifi bulunur. 

Duvarın ortasında kalan yatay bölüm, lacivert şeritlerle dikey olarak dörde bölünmüştür. 
Oluşan dikdörtgen paftaların en doğuda kalanına daire içine alınmış oniki dilimli bir rozet 
yerleştirilmiştir. Yanındaki paftada bir hurma ağacı bulunur. Yanında oluşan kareye yakın pafta 
pencere alanı olarak değerlendirilmiştir. Pencerenin yanındaki mihraba bitişik olan dikdörtgen paftaya 
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Zekeriya el- mihrap). Mihrabı çevreleyen dikdörtgen şeride “Ayete’ l – Kürsi” koyu renkli krem zemin 
üzerine siyah sülüsle yazılmıştır. Mihrap nişiyle mihrabı çevreleyen dikdörtgen  şerit arasında kalan 
boş alanlara yeşil kıvrık dallar üzerine kırmızı ve lacivert laleler yerleştirilmiştir. Dikdörtgen şeridin  
üzerinde sınırları lacivert ve kırmızı dendanlarla belirlenmiş ovalimsi paftanın içine üste “maşallah” 
alta ise Muhammed suresinin 19.ayetinden bir bölüm yazılmıştır (Fa’ lem ennehu la ilahe illalahu). 
Ovalimsi paftanın sağ ve sol tarafında ise kırmızı ve yeşille renklendirilmiş birer hilal ve daire içine 
yerleştirilmiş altı kollu bir rozet bulunur. 
  Mihrabın doğu kısmında kalan duvar, yatay lacivert şeritlerle üçe bölünmüştür. Tavana yakın 
bölüm dikey olarak üçe bölünmüş, en doğuda oluşan kare paftaya lacivert, sarı ve yeşille 
renklendirilmiş şematik bir mimari tasvir yerleştirilmiş, şeklin üstüne “Mekke-i Mükerreme” 
yazılmıştır. Kutsal alan yamuk şeklinde geometrik bir biçimle ifade edilmiş, şeklin merkezine “Kabe” 
yerleştirilmiştir. Kabenin çevresinde yeşil bir halka bulunur. Halkanın dışında palmiye ağaçları ve bir 
kule vardır.  Kâbe’nin en altında iki minber ve iki kapı ile ortalarında el terazisini andıran bir şekil 
bulunur. Kutsal alan yarım kubbeler ve yedi minare ile tamamlanır. Mekke-i Mükerreme’ nin 
yanındaki dikdörtgen paftaya koyu krem renkli daire içine “Muhammed (s.a.v)” yazılmıştır. Yazı 
alanını bir bostan dalı çevirir. Dalın üstünde olmamış ham bir karpuz ucunda ise olgunlaşmış bir 
karpuz bulunur. Karpuzdan bir dilim kesilerek çıkarılmış, çıkarılmış bir dilim karpuzun üzerine bir 
bıçak yerleştirilmiştir. Mihraba bitişik olan paftada lacivert bir ibrik bulunur. İbriğin içine yeşil kıvrık 
dallar ve stilize mavi laleler yerleştirilmiştir. İbriğin üst tarafında duvarın doğusuna doğru çekilmiş 
sarı bir perde motifi bulunur. 

Duvarın ortasında kalan yatay bölüm, lacivert şeritlerle dikey olarak dörde bölünmüştür. 
Oluşan dikdörtgen paftaların en doğuda kalanına daire içine alınmış oniki dilimli bir rozet 
yerleştirilmiştir. Yanındaki paftada bir hurma ağacı bulunur. Yanında oluşan kareye yakın pafta 
pencere alanı olarak değerlendirilmiştir. Pencerenin yanındaki mihraba bitişik olan dikdörtgen paftaya 

uzun sarkaçları olan rakamları Romen rakamları şeklinde belirlenmiş siyah renkli Avrupai bir duvar 
saati betimlemesi yapılmıştır (Resim 1). 

Mihrap duvarının batıda kalan duvarının köşesine sonradan bir minber eklenmiş, bu minber 
mevcut nakışların gözlemlenmesine engel olmuştur. Görülebildiği kadarı ile en üst bölümde üç pafta 
bulunur. En batıdaki dikdörtgen paftanın ortasındaki dikey eksene stilize dallar yerleştirilmiştir. 
Yanında koyu krem renkli daire içinde “Hüseyin” yazısı bulunur. Mihraba bitişik paftaya  koyu krem 
renkli daire içine “Allah” yazılmış yanına stilize dallar konulmuştur. Duvarın orta bölümünde sadece 
mihraba bitişik uzun dikdörtgen paftada üst üste yerleştirilmiş altı küçük çiçek buketi görülmektedir. 

Doğu duvarı, yatay lacivert şeritlerle üçe bölünmüş, en üstte kalan bölüm dikey şeritlerle yedi 
parçaya ayrılmıştır. Güneyden kuzeye doğru birinci paftada kıvrık dallardan oluşan stilize bitkisel bir 
tasarım bulunur. İkinci paftada koyu krem renkli daire içine siyah sülüsle “Ebubekir” yazılmış, yazının 
çevresine yeşil dallar yerleştirilmiştir. Üçüncü paftada lacivert yamuk şekilli bir saksıda kırmızı 
meyveli stilize bir ağaç bulunur. Dördüncü paftada koyu krem renkli daire içine siyah sülüsle  “Ömer” 
yazılmış, yazının çevresine yeşil dallar yerleştirilmiştir. Beşinci paftada sarı yamuk şekilli bir saksıda 
kırmızı meyveli stilize bir ağaç bulunur. Altıncı paftada koyu krem renkli daire içine siyah sülüsle 
“Osman” yazılmış, yazının çevresine yeşil dallar yerleştirilmiştir. Yedinci paftada dikey eksende 
kırmızı meyveleri olan stilize bir ağaç bulunur.  

Doğu duvarının orta bölümünde lacivert dikey şeritlerle sekiz pafta oluşturulmuştur. 
Güneyden kuzeye doğru birinci paftada daire içinde dönen bir çark-ı felek ikinci paftada bir selvi ağacı 
bulunur. Üçüncü pafta pencere alanı olarak değerlendirilmiştir. Dördüncü paftada yamuk şeklindeki 
geometrik bir forma yukarı doğru gittikçe daralan kırmızı sarı yeşil ve mavi ile renklendirilmiş sekiz 
katlı şematik bir cennet tasviri çizilmiş en üste yeşil kıvrık dalları, lacivert ve kırmızı çiçekleri olan bir 
bitki konulmuştur. Şemanın en altında yuvarlak kemerli sekiz kapı bulunur. Beşinci paftada 
dikdörtgen paftanın uzun kenarlarına çizilmiş, yukarı doğru gittikçe daralan yedi katlı bir katı kırmızı 
bir katı siyahla renklendirilmiş şematik bir cehennem tasviri bulunur.   Paftanın ortasında yanan siyah 
bir direk ve en üstte sırat köprüsü vardır. Köprü üstünde yedi aşama bulunur. Sırat köprüsü ile yanan 
direk arasında kaynayan bir kazan bulunur. Altıncı paftada üçlü bir sancak ve sancağın altında mizan 
terazisi bulunur. Terazi ile birlikte bir makas resmedilmiştir. Terazinin kefesinin bir gözünde iki 
anahtar diğer gözünde iki hilal bulunur. Yedinci pafta pencere olarak değerlendirilmiştir (Resim 2). 

Batı duvarı da diğer duvarlar gibi lacivert şeritlerle yatay olarak üçe bölünmüştür. En üstteki 
sırada dikey şeritlerle altı pafta oluşturulmuştur. Güneyden kuzeye doğru sıra ile birinci paftada stilize 
bir servi bulunur. İkinci paftada bir ibrik tasvir edilmiş, içine karanfil ve laleler konulmuş, ibriğin her 
iki yanına diplere stilize çiçekler yerleştirilmiştir. Üçüncü paftada koyu krem renkli daire içine 
”Hasan” yazılmış, yazının çevresine yeşil dallar yerleştirilmiştir. Dördüncü paftada beş minareli tek 
alemli bir yapı resmedilmiş, üzerine “Medine-i Münevvere” yazılmıştır. Tek kubbeli yapı aşağıya 
doğru üç çeyrek kubbeyle üç kat halinde inmektedir. Yapı en altta on adet yuvarlak kemerli bir bölüm 
üzerinde yükselir. Yapının ortasında yeşil kubbeli küçük bir birim içinde de yeşil renkli iki hilal 
bulunur. Beşinci paftada sarı renkli bir vazoya yeşil dallar ve renkli çiçekler yerleştirilmiştir. En 
sondaki altıncı paftada koyu krem renkli daire içine siyah sülüsle “Ali” yazılmış, yazının çevresine 
yeşil dallar yerleştirilmiştir.  

Duvarın orta bölümünde beş dikey pafta oluşturulmuştur. Güneyden kuzeye doğru sırayla 
ikinci ve beşinci paftalar pencere alanı olarak değerlendirilmiştir. Birinci minberden dolayı 
görülememektedir. Üçüncü paftada sarı renkli bir vazoya yeşil dallar ve renkli çiçekler 
yerleştirilmiştir. Dördüncü paftada revaklı avlu içinde mavi tek kubbeli mimari bir tasvir bulunur. 
Tasvirin üstüne “Cami-i Sultan Selim” yazılmıştır. Revaklı avlu dışına bir alem ve dört minare 
çizilmiştir. Revaklı avlu dışına bir alem ve dört minare çizilmiştir. Tek kubbeli ve üç çeyrek kubbeli 
yapı dokuz yuvarlak kemerli bir alt katın üzerinde yükselir (Resim 3). 

Kuzey duvarının üst bölümünde kadınlar mahfilinde bulunmaktadır. Kadınlar mahfilinin 
duvarları lacivert çizgilerle birbirinden farklı boyutlarda kafeslere ayrılmış, duvarın ortasına iç içe 
geçmiş iki daire yerleştirilmiştir. Dairenin merkezinde çark-ı felek motifi bulunur. Dışında ise birbiri 
ile kesişen yarım dairelerden bir bordür oluşturulmuştur.    

Kuzey duvarının alt bölümü dikey şeritlerle yediye bölünmüştür. Oluşan paftalardan doğudan 
batıya doğru sıra ile ikinci ve altıncı paftalar pencere,  dördüncü pafta harime giriş kapısı olarak 
değerlendirilmiştir. Birinci paftada kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş küçük otlar ve çiçekler bulunur. 
Kareye yakın  üçüncü paftada iç içe geçmiş iki daire vardır. Dairenin merkezine çark-ı felek motifi 
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yerleştirilmiştir. Dışta ise birbiri ile kesişen yarım dairelerden bir bordür oluşturulmuştur. Kareye 
yakın beşinci paftada merkezde bir daire dairenin içine de oniki dilimli bir yıldız yerleştirilmiştir. 
Karenin köşelerinde küçük bitkisel motifler bulunur. Yedinci paftaya kıvrık dallar üstüne basit stilize 
otlar ve küçük çiçekler yerleştirilmiştir (Resim 4). 

Son cemaat yeri olarak değerlendirilen giriş bölümünün  güney duvarının orta kısmında 
harime giriş kapısı bulunur. Bu bölümün de duvarları yatay şeritlerle bölünmüş, sadece en üstte kalan 
kısımlar korunabilmiş, diğer kısımlar beyaz badana ile kapatılmıştır. En üst bölüm dikey şeritlerle 
yediye bölünmüş, paftalar oluşturulmuştur. Doğudan batıya doğru sırayla birinci paftaya stilize bir 
ağaç, ikinci paftaya dikey eksen üzerine stilize bitkisel motifler ve laleler yerleştirilmiştir. Üçüncü 
paftaya iç içe geçmiş iki daire bulunmaktadır. Dairenin merkezinde çark-ı felek motifi bulunur. 
Dışında ise birbiri ile kesişen yarım dairelerden bir bordür oluşturulmuştur. Dairenin altında “tarih-i 
inşası sene rumi 1318” yazılıdır. Dördüncü paftada kulplu lacivert bir vazo içine laleler 
yerleştirilmiştir. Vazonun diplerinde yine laleler bulunur (Resim 5). Harime giriş kapısının üstünde 
bulunan beşinci pafta yazı alanı olarak değerlendirilmiştir. En üstte “sıvanması sene-i rumi arabi 
1329” yazılıdır. Altta iki adet çifte “Muhammed” ve aralarında da “Maşaallah” yazılıdır. En altta nisa 
suresinin 103.ayetinden bir bölüm yazılmıştır “inne-s salate kanet  alel  muminine kitaben mevkuta”.  
Altıncı paftada ikiye katlanmış bir dokuma (muhtemelen kilim) bulunur. Dokumanın deteyları mavi, 
sarı, yeşil, pembe ve beyaz ile püskülleri siyah ile belirlenmiştir. Dokumanın köşelerine ve altına lale 
buketleri yerleştirilmiştir. Yedinci paftada sarı renkli bir vazo bulunur. Vazonun içine bitkisel desenler 
ve lale buketleri yerleştirilmiştir (Resim 6). 

Giriş kısmının doğu duvarında tek bir pafta bulunur. Paftanın merkezine bir daire içine iç içe 
geçmiş birbiriyle kesişen dört adet üçgen yerleştirilmiştir. Kesişen üçgenlerin merkezindeki daire 
içinde altı kollu bir yıldız bulunur. Dairenin dışında asimetrik birbirinden farklı tasarlanmış kıvrık 
dallar yapraklar ve çiçekler bulunur. Giriş kısmının batı duvarında tek bir pano bulunur. Kareye yakın 
dikdörtgen panonun kuzey kısmına bir hilal ve altı kollu bir yıldızın bulunduğu alemli bir bayrak 
yerleştirilmiştir. Panoda ayrıca küçük bir tabanca, kınında bir kılıç, kurşun atmakta olan bir silah, aynı 
boyutta başka bir silah ve uzun bir tüfek bulunmaktadır. Uzun tüfeğe bir cüz kesesi asılıdır. Cüz 
kesesinin hemen yanında yere çakılı bir asa bulunur. Asaya bir su kabı ve muhtemelen barutluk olan 
bir parça asılmıştır (Resim 7). 

Değerlendirme ve Sonuç 
Cami,  mimarlık tarihi açısından, Anadolu’ da Selçuklu döneminde (Aslanapa, 1991: 63- 69), 

(Kuran, 1972: 179- 181) başlamış Beylikler (Aslanapa, 1977: 61), (Öney, 1989: 11) ve Osmanlı 
dönemlerinde de devam etmiş ahşap tavanlı, ahşap destekli  cami geleneğinin 20. yüzyıl başlarında da 
devam ettiğini gösteren yerel bir örnektir.  

Erken dönemlerde genellikle ahşap detaylar renklendirilmiştir (Öney , 1989: 35). 18. yüzyılla 
birlikte başkent İstanbul’ da başlayan Batılılaşma hareketiyle sivil mimarlık örneklerinin de  (Renda, 
1977) etkisiyle  Anadolu’ nun bir çok köy ve kasaba camisinin  harim duvarlarına sıva üzerine renkli 
nakışlar ve tasvirler yapılmaya başlanmıştır  (Arık, 1988). 

Dazkırı İdris köy caminin iç mekan süslemeleri tasarlanırken duvarlar yatay şeritlerle üçe 
bölünmüş, bu yatay şeritler de dikey şeritlerle bölünerek kapı ve pencerelerin konumuna göre 
dikdörtgen yada kare paftalar oluşturulmuştur. Paftaların içinde ağaç motifleri (servi, hurma, kaynağı 
anlaşılamayan stilize ağaçlar), geometrik desenler ( rozetler, birbiriyle kesişen üçgenler) yazılar 
(Allah- Muhammed- dört halife- Hasan- Hüseyin, ayetler), vazolar, mimari tasvirler (Mekke-i 
Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cami-i Sultan Selim) sembolik tasvirler (çark-ı felek, kandil, perde, 
saat, bir dilimi kesilip çıkartılmış karpuz, bıçak, cennet, tuba ağacı, cehennem, sırat köprüsü, kazan, 
mizan terazisi, makas, dil, liva- ül hamd sancağı, tüfek, tabanca, kınında kılıç, barutluk, bayrak, ikiye 
katlanmış dokuma, cüz kesesi) kullanılmıştır. Motiflerin renklendirilmesinde lacivert, kırmızı, yeşil, 
sarı ve siyah kullanılmıştır. 

 Yapı, tasarım, renk ve motif repertuarı  açısından değerlendirildiğinde İç Ege ve Teke 
bölgesindeki  bir çok köy ve kasaba camisi ile benzerlikler gösterir. Denizli- Güney- Belenardıç 
(Torapan) Köyü camii (Çakmak, 1994: 19- 26), (Resim 8),  Denizli- Baklan- Boğaziçi Kasabası Eski 
camii (Çakmak, 1995: 529- 540), (Resim 9),  Denizli- Akköy Yukarı camii (İnce, 2001: 65- 79), 
(Resim 10), Denizli- Çivril- Bulgurlar köyü camii (Pektaş, 2011: 323- 331), (Resim 11),  Aydın 
Kuyucak Kayran köyü camii (Aktuğ- Pektaş, 2016: 9- 25), (Resim 12),  Muğla- Fethiye- Seki Tekke 
camii (Duran, 1992: 323- 349), (Resim 13), Konya- Bozkır- Hisarlık (Asarlık) camii (Karpuz, 2006: 
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yerleştirilmiştir. Dışta ise birbiri ile kesişen yarım dairelerden bir bordür oluşturulmuştur. Kareye 
yakın beşinci paftada merkezde bir daire dairenin içine de oniki dilimli bir yıldız yerleştirilmiştir. 
Karenin köşelerinde küçük bitkisel motifler bulunur. Yedinci paftaya kıvrık dallar üstüne basit stilize 
otlar ve küçük çiçekler yerleştirilmiştir (Resim 4). 

Son cemaat yeri olarak değerlendirilen giriş bölümünün  güney duvarının orta kısmında 
harime giriş kapısı bulunur. Bu bölümün de duvarları yatay şeritlerle bölünmüş, sadece en üstte kalan 
kısımlar korunabilmiş, diğer kısımlar beyaz badana ile kapatılmıştır. En üst bölüm dikey şeritlerle 
yediye bölünmüş, paftalar oluşturulmuştur. Doğudan batıya doğru sırayla birinci paftaya stilize bir 
ağaç, ikinci paftaya dikey eksen üzerine stilize bitkisel motifler ve laleler yerleştirilmiştir. Üçüncü 
paftaya iç içe geçmiş iki daire bulunmaktadır. Dairenin merkezinde çark-ı felek motifi bulunur. 
Dışında ise birbiri ile kesişen yarım dairelerden bir bordür oluşturulmuştur. Dairenin altında “tarih-i 
inşası sene rumi 1318” yazılıdır. Dördüncü paftada kulplu lacivert bir vazo içine laleler 
yerleştirilmiştir. Vazonun diplerinde yine laleler bulunur (Resim 5). Harime giriş kapısının üstünde 
bulunan beşinci pafta yazı alanı olarak değerlendirilmiştir. En üstte “sıvanması sene-i rumi arabi 
1329” yazılıdır. Altta iki adet çifte “Muhammed” ve aralarında da “Maşaallah” yazılıdır. En altta nisa 
suresinin 103.ayetinden bir bölüm yazılmıştır “inne-s salate kanet  alel  muminine kitaben mevkuta”.  
Altıncı paftada ikiye katlanmış bir dokuma (muhtemelen kilim) bulunur. Dokumanın deteyları mavi, 
sarı, yeşil, pembe ve beyaz ile püskülleri siyah ile belirlenmiştir. Dokumanın köşelerine ve altına lale 
buketleri yerleştirilmiştir. Yedinci paftada sarı renkli bir vazo bulunur. Vazonun içine bitkisel desenler 
ve lale buketleri yerleştirilmiştir (Resim 6). 

Giriş kısmının doğu duvarında tek bir pafta bulunur. Paftanın merkezine bir daire içine iç içe 
geçmiş birbiriyle kesişen dört adet üçgen yerleştirilmiştir. Kesişen üçgenlerin merkezindeki daire 
içinde altı kollu bir yıldız bulunur. Dairenin dışında asimetrik birbirinden farklı tasarlanmış kıvrık 
dallar yapraklar ve çiçekler bulunur. Giriş kısmının batı duvarında tek bir pano bulunur. Kareye yakın 
dikdörtgen panonun kuzey kısmına bir hilal ve altı kollu bir yıldızın bulunduğu alemli bir bayrak 
yerleştirilmiştir. Panoda ayrıca küçük bir tabanca, kınında bir kılıç, kurşun atmakta olan bir silah, aynı 
boyutta başka bir silah ve uzun bir tüfek bulunmaktadır. Uzun tüfeğe bir cüz kesesi asılıdır. Cüz 
kesesinin hemen yanında yere çakılı bir asa bulunur. Asaya bir su kabı ve muhtemelen barutluk olan 
bir parça asılmıştır (Resim 7). 

Değerlendirme ve Sonuç 
Cami,  mimarlık tarihi açısından, Anadolu’ da Selçuklu döneminde (Aslanapa, 1991: 63- 69), 

(Kuran, 1972: 179- 181) başlamış Beylikler (Aslanapa, 1977: 61), (Öney, 1989: 11) ve Osmanlı 
dönemlerinde de devam etmiş ahşap tavanlı, ahşap destekli  cami geleneğinin 20. yüzyıl başlarında da 
devam ettiğini gösteren yerel bir örnektir.  

Erken dönemlerde genellikle ahşap detaylar renklendirilmiştir (Öney , 1989: 35). 18. yüzyılla 
birlikte başkent İstanbul’ da başlayan Batılılaşma hareketiyle sivil mimarlık örneklerinin de  (Renda, 
1977) etkisiyle  Anadolu’ nun bir çok köy ve kasaba camisinin  harim duvarlarına sıva üzerine renkli 
nakışlar ve tasvirler yapılmaya başlanmıştır  (Arık, 1988). 

Dazkırı İdris köy caminin iç mekan süslemeleri tasarlanırken duvarlar yatay şeritlerle üçe 
bölünmüş, bu yatay şeritler de dikey şeritlerle bölünerek kapı ve pencerelerin konumuna göre 
dikdörtgen yada kare paftalar oluşturulmuştur. Paftaların içinde ağaç motifleri (servi, hurma, kaynağı 
anlaşılamayan stilize ağaçlar), geometrik desenler ( rozetler, birbiriyle kesişen üçgenler) yazılar 
(Allah- Muhammed- dört halife- Hasan- Hüseyin, ayetler), vazolar, mimari tasvirler (Mekke-i 
Mükerreme, Medine-i Münevvere, Cami-i Sultan Selim) sembolik tasvirler (çark-ı felek, kandil, perde, 
saat, bir dilimi kesilip çıkartılmış karpuz, bıçak, cennet, tuba ağacı, cehennem, sırat köprüsü, kazan, 
mizan terazisi, makas, dil, liva- ül hamd sancağı, tüfek, tabanca, kınında kılıç, barutluk, bayrak, ikiye 
katlanmış dokuma, cüz kesesi) kullanılmıştır. Motiflerin renklendirilmesinde lacivert, kırmızı, yeşil, 
sarı ve siyah kullanılmıştır. 

 Yapı, tasarım, renk ve motif repertuarı  açısından değerlendirildiğinde İç Ege ve Teke 
bölgesindeki  bir çok köy ve kasaba camisi ile benzerlikler gösterir. Denizli- Güney- Belenardıç 
(Torapan) Köyü camii (Çakmak, 1994: 19- 26), (Resim 8),  Denizli- Baklan- Boğaziçi Kasabası Eski 
camii (Çakmak, 1995: 529- 540), (Resim 9),  Denizli- Akköy Yukarı camii (İnce, 2001: 65- 79), 
(Resim 10), Denizli- Çivril- Bulgurlar köyü camii (Pektaş, 2011: 323- 331), (Resim 11),  Aydın 
Kuyucak Kayran köyü camii (Aktuğ- Pektaş, 2016: 9- 25), (Resim 12),  Muğla- Fethiye- Seki Tekke 
camii (Duran, 1992: 323- 349), (Resim 13), Konya- Bozkır- Hisarlık (Asarlık) camii (Karpuz, 2006: 

1512- 1513), (Resim 14) bunların en önemlileridir. Ortak tasarım, motif ve renk şemasına sahip bu 
camilerin iç mekan süslemelerinden  1850’ li yıllar ile 1910 yılları arasında  bölgede varlık göstermiş  
bir gezici usta grubunun sorumlu olduğu düşünebilir. Tekke sembollerinin bu yapılarda sıkça 
kullanılmış olması bu yapıların süslemelerinde çalışan gezici usta grubunun bölgede faaliyet gösteren 
bir tekke ile  olan ilgilerini akla getirmektedir.  
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                  Resim 1; İdris Köy camii, harim, güney duvarının doğu bölümü 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Resim 2; İdris Köy camii, harim, doğu duvarı 
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                  Resim 1; İdris Köy camii, harim, güney duvarının doğu bölümü 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Resim 2; İdris Köy camii, harim, doğu duvarı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Resim 3; İdris Köy camii, harim, batı duvarı 
 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 4; İdris Köy camii, harim, kuzey duvarı 
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                           Resim 5; İdris Köy camii, son cemaat yeri, güney duvarının doğu bölümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                         Resim 6; İdris Köy camii, son cemaat yeri, güney duvarının batı bölümü 
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                           Resim 5; İdris Köy camii, son cemaat yeri, güney duvarının doğu bölümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                         Resim 6; İdris Köy camii, son cemaat yeri, güney duvarının batı bölümü 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Resim 7; İdris Köy camii, son cemaat yeri, batı duvarı 
 

 
 
     
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Resim 8; Denizli- Güney Belenardıç Köyü camii,  ayrıntı(https://www.haberler.com) 
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     Resim 9; Denizli-  Baklan Boğaziçi Kasabası Eski camii, mihrap (www.pamukkale.gov.tr) 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Resim 10; Denizli- Akköy Yukarı camii, mihrap (www.denizlihaber.com) 
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     Resim 9; Denizli-  Baklan Boğaziçi Kasabası Eski camii, mihrap (www.pamukkale.gov.tr) 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Resim 10; Denizli- Akköy Yukarı camii, mihrap (www.denizlihaber.com) 
 
 

 
 

 
 
 

 
           Resim 11; Denizli- Çivril Bulgurlar Köyü camii, ayrıntı (https://twitter.com/tuncayunaydin) 

 

 
  
                  Resim 12; Aydın Kuyucak Kayran Köyü camii (www.sondakika.com) 
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                    Resim 13; Muğla Fethiye Seki Tekke camii, harim (www.seydikemerHaberleri.com) 
 

 
                 Resim 14; Konya Bozkır- Hisarlık (Asarlık) camii, son cemaat yeri (www.bozkir.net) 
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                    Resim 13; Muğla Fethiye Seki Tekke camii, harim (www.seydikemerHaberleri.com) 
 

 
                 Resim 14; Konya Bozkır- Hisarlık (Asarlık) camii, son cemaat yeri (www.bozkir.net) 
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“Vakıflar arşivinde mevcut olduğu 
anlaşılan Mardin Ulu Caminin orijinal 

Vakfiyesinin tam metninin yayınlanması ile  
kesinlikle açığa kavuşacak olan çifte 

 minare sorunu, Anadolu Türk sanatının 
gelişmesinden önemle işlenmeğe değer  kanısındayız” 

Ara Altun 
 

Öz 
 

Anadolu’daki en eski camilerden biri de Mardin Ulu Cami’dir. Artuklu sanatının en güzel örneklerinden 
biri olan caminin inşa tarihi ve mimari kuruluş hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Yapının üzerindeki 16 
kitabe nedeniyle uzun bir inşa dönemine sahip olduğu kabul edilmektedir. Caminin iki minaresi olduğu 
kaynaklarda zikredilmesine karşın, araştırmacılar tarafından kesin bir şekilde de kabul edilmemiş hep bir şüphe 
ile bakılmıştır. 

Mardin’deki yapılar Prof. Dr. Ara Altun tarafından kaleme alınmış olup onun görüşleri genel kabul 
görmüştür. Bu görüşe göre cami, bünyesindeki en eski kitabeye göre Selçuklu devrinde XI. yy.’da kurulmuş ve 
en erken XII. yy. son çeyreğinde de mevcut şeklini almıştır. Ancak vakfiyesine göre bu iddia doğru değildir. zira 
vakfiyeye göre cami tek bir seferde ve Artuklu Sultanı Kutbeddin İlgazi tarafından yaptırılmıştır. Vakfiye 
573/1178 tarihlidir. Minare gövdesinde 572/1176 tarihi okunmaktadır. Caminin 1176 yılında tamamlandığı ve 
1178 yılında ise vakfiyesinin düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. 

Caminin avlulu, iki minareli olduğu ve camiden bağımsız bir medresesi olduğu da vakfiyesinde 
anlaşılmaktadır. Ayrıca caminin kuzeyinde dükkânlar olduğu da yine vakfiyede zikredilmektedir. 

Bu çalışmada mevcut bilgiler ve vakfiyenin ışığında caminin tarihlendirme problemi üzerinde 
durulacaktır. Ayrıca yapı üzerindeki orijinal dokuya ait izler ve cami ile ilgili belgeler ve vakfiyenin ışığında 
caminin orijinalde ne şekilde olduğu üzerinde bir deneme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mardin, Artuklular, Ulu Cami, Vakfiye. 
 

Abstract 
One of the most ancient mosques in Anatolia is the Great Mosque of Mardin. Various opinions about the 

construction date and architectural building of the mosque which is one of the most beautiful archetypes of 
Artuqid art were propounded. It is reckoned that it had a long construction period because of 16 inscriptions on 
the mosque. Although it was claimed in resources that the mosque had two minarets, it has not been accepted 
definitely by researchers and considered conspicuously.  

The buildings in Mardin were written by Prof. Dr. Ara Altun and his opinions are widely accepted. 
According to his opinions, the mosque was built in XI. century in the Seljuk Period considering the oldest 
inscription of the mosque and it took its present form the earliest in the last quarter of XII. century. On the other 
hand, this claim is not exact according to the waqfiyya. The waqfiyya asserts that the mosque was built by the 
Artuqid Sultan of Kutbettin İlgazi at once. Waqfiyya is dated to 573/1178. On the body of minaret, the date of 
572/1176 can be read. It demonstrates that the mosque was completed in 1176 and its waqfiyya was engineered 
in 1178. 

Its waqfiyya reveals that the mosque had a backyard, two minarets and an independent madrasah. In 
addition, it is stated in the waqfiyya that there were shops on the north of the mosque.  

In this study, it will be dwelled on the date problem of the mosque in the light of present new information 
and the waqfiyya. Also, it will be attempted to reveal the original form of the mosque taking into consideration 
the remnants from the original texture of the building, the documents related to the mosque and the waqfiyya. 

Keywords: Mardin, Artuqids, Great Mosque, waqfiyya. 
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Giriş 
Asırlarca Artuklulara başkentlik eden Mardin’deki onlarca eser bu dönemden kalmıştır. Bu 

eserlerin en başında Mardin Ulu Camisi gelmektedir. Üzerinde 16 adet kitabe olmasına karşın başta 
Ara Altun olmak üzere birçok araştırmacı caminin tarihlendirilmesinde net bir ifade 
kullanmamaktadırlar. Bu araştırmacılara göre camideki en eski kitabeye istinaden Ulu Cami’nin 
Selçuklu devrinde XI. yy.’da inşa edildiği genel kabul görmektedir. XII. yy. son çeyreğinde yapının 
mevcut şeklini aldığı iddia edilmektedir.  

Tarihlendirmedeki sorun ile birlikte caminin çifte minare problemi de söylenmektedir. Ara 
Altun, caminin çifte minareye sahip olduğunu kesin olmamakla birlikte kabul etmektedir (Altun, 1971: 
198-200). 

Bir başka sorun ise camideki 15 kitabeden kaynaklanan inşa süresidir. Altun, caminin tek 
seferde değil de uzun sürede inşa edildiğini kabul etmektedir (Altun,1971: 196) 

Caminin vakfiyesi hakkında birkaç atıf dışında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Vakfiyenin 
nerde olduğu ve tam künyesinin verilmesine karşın günümüze kadar ortaya çıkarılıp bilim dünyasına 
sunulmaması da başka bir ilginç durumdur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilen vakfiye suretinin okunmasıyla birlikte 
Ara Altun tarafından da problem olarak görülen, netleştirilmeyen caminin inşa tarihi ve çifte minare 
problemi ile uzun inşa süreci netliğe kavuşturulmuştur. 

Bu çalışmada önceki araştırmacıların iddia ettiği sorunlar tespit edilmiş, kitabeler zikredilmiş, 
sonrasında da vakfiyenin dökümü verilerek sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

1- Tarihlendirme Sorunu : 
Cami üzerinde farklı dönemlere ait birçok kitabe yer almaktadır. Başta Ara Altun olmak üzere 

Mardin Ulu Cami'nin ele alındığı pekçok araştırmada caminin inşa tarihi net bir şekilde ortaya 
konulmamıştır.  

Bunun bir sebebi kitabelerin çokluğudur. Ayrıca Mardin Artuklu eserleri konusunda çalışma 
yapan ve bu konuda bütün çalışmalarda referans gösterilen, bu alanın önemli uzmanlarından Ara 
Altun’a göre yapının ilk kuruluşuyla ve geçirdiği devirler hakkında kesin ve inandırıcı belgeler 
bulunmamaktadır (Altun, 1971: 37; 1971: 196). 

Ara Altun avlunun kuzeydoğu duvarındaki çiçekli kufi kitabe parçasına istinaden, caminin 
Selçuklu devrinde XI. yy. içinde kurulmuş olmasına karşın, o döneme ait ilk yapı hakkında tahminde 
bulunmanın zor olduğunu iddia etmektedir (Altun, 1971: 38; 1971: 196). Ancak Altun, Mardin’de 
uzun süre egemen olan Artuklu devrinde caminin eski yapı kısımlarının mevcut haline 
dönüştürüldüğünü, ya da Dunaysır Ulu Cami gibi günümüzdeki plan şeklini aldığını düşünmektedir 
(Altun, 1971: 38; 1971: 196).  

A. Altun mevcut kitabelerinin, yapının tarihi için kesin bir bilgi vermediğini, ancak 572/1176 
tarihli kitabenin minare tarihi için ipuçları verdiğini yazmaktadır (Altun, 1971: 38; 1971: 196). Sonuç 
itibariyle Araştırmacı, Mardin Ulu Camisi’nin  en erken XII. yy.’ın son çeyreğinde mevcut şeklini 
almaya başladığını kabul etmektedir (Altun, 1971: 128). 

 
Albert Gabriel’de cami hakkında net bir bilgi vermez. Camideki Selçuklu devri kitabesine 

dayanarak yapının bu çağda mevcut olduğunu düşünmektedir. Üzerindeki kitabeler nedeniyle minareyi 
Kudbeddin İlgazi dönemine vermektedir (Gabriel, 2014: 37, 243). 

 
A. Uluçam ile B. Nuri Kılavuz, Ulu Cami’nin birçok kitabesi olmasına karşın inşa 

tarihinin tam olarak aydınlatılamadığını yazmaktadır (Uluçam, 2012: 112; Kılavuz, 2005: 278).  
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Kudbeddin İlgazi dönemine vermektedir (Gabriel, 2014: 37, 243). 

 
A. Uluçam ile B. Nuri Kılavuz, Ulu Cami’nin birçok kitabesi olmasına karşın inşa 

tarihinin tam olarak aydınlatılamadığını yazmaktadır (Uluçam, 2012: 112; Kılavuz, 2005: 278).  

Ali Emiri ise caminin, doğu duvarındaki kitabeye göre 568/1173 yılında inşa edildiğini iddia 
etmektedir 1. 

 
Abdüsselam Efendi ise caminin Kudbeddin İlgazi tarafından 572/1176-77 yılında yaptırıldığını 

yazmaktadır (Abdüsselam Efendi, 2007: 48, 53, dipnot: 137). 
 
Abdulgani Bulduk ise caminin 572/1176/77 tarihinde  Kudbeddin İlgazi tarafından inşa 

ettirildiğini belirtmektedir (Bulduk, 1999: 50, 227; 2004: 45, 47). 
 
İbrahim Artuk’da tarih vermeden cami ve müştemilatının Kudbeddin İlgazi tarafından cülusu 

sırasında  yaptırıldığını ifade etmektedir (Artuk, 1944: 96). 
 

Buckingham ise Mardin’deki yerli Hıristiyanlara dayanarak Ulu Cami’nin eski bir kilise 
olduğunu belirtmesine (Buckingham, 1827: 191; Altun, 1971: 38; 1971: 196) karşın, caminin mevcut 
durumu ve kitabelerle desteklenen inşa faaliyetleri bu iddiayı reddetmektedir (Altun, 1971: 37-38; 
1971: 196). 

1- Kitabeler 
Camideki 1'i Selçuklu (?), 6'sı Artuklu, 2'si Akkoyunlu ve 3'ü Osmanlı dönemine ait toplam 15 adet 
kitabe yer almaktadır. Kitabelerin okunuşlarında da farklılıklar görülmektedir.  

1- Avlunun  kuzeyinde   ve revakın doğusunda, kemerin hemen üzerinde yer alan kitabe 
parçası yer almakta,   kufi hatlı ve Arapçadır (Fot. 1). 

Metni: 
 ١- مين حسام ال..........

Okunuşu: 
... min hüsam el... 

Camideki bu kitabe parçası Selçuklu çağına tarihlendirilmesine karşın, yapıyla organik 
bağlantısını saptamak güçtür. Caminin tamir edildiği dönemlerde başka bir yerden getirtilmiş olabilir.  
Bu nedenle de caminin tarihlendirilmesinde bu kitabenin kullanılması doğru ve yerinde bir yaklaşım 
değildir ki bu durum vakfiye ile de doğrulanmaktadır. 

2- Minare kaidesinin güney cephesinde üç adet kitabe bulunmaktadır. Birincisi kabartma 
tekniğinde olup, celî sülüs hatla Arapça yazılan tek satırlık kitabenin bir kısmı eksiktir.  Harfler 
arasında yer yer rumi ve kıvrık dallı bitkisel bezemeler görülmektedir (Fot. 2-3). 

3- Metni: 
بسم هللا الرحمن (الرحيم)2 احمد3 واشكره الذي ب.........4 المنارة في دولتي5 و6 ايامي ايل غازي قطب الديىن االرتقي7 ملك 

       دياربكر8
                                                                 
1 Ali Emiri Cami’nin doğu cephesindeki kitabenin tarihini yanlış okumuştur. Oppenheim ve Berchem ise bu kitabenin tarihini 
572/1176 olarak okumuştur. Bkz.: Katip Ferdi, Mardin Artuklu Melikleri Tarihi, (Naşir: Ali Emiri), İstanbul, 2006, s.14, 
dpnt: 20; Max Von Oppenheim, - Max Van Berchem; Inschriften Aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, Leipzig, 1909, 
s.66, no: 102. 
2 Bu ifadenin olduğu kısım, taş malzemenin başka bir amaç için oyulması nedeniyle mevcut değildir. 
3 Abdulgani Bulduk bu kelimeyi ( الحمد) şeklinde okumuştur. Bkz.: Abdulgani Bulduk, Mardin Tarihi, (Yay. Haz.: Burhan 
Zengin), Ankara, 1999, s.52. 
4 Kitabe dikkatlice incelendiğinde ilk harfin (ب) olduğu açıkça görülmektedir. Bu kısımdaki taş malzemenin başka bir amaç 
için oyulması nedeniyle kelime mevcut değildir. Sadece (ب) harfinin mevcut olması nedeniyle kelimenin de (ب) ile başlaması 
gerekmektedir. (بني هذ) veya (بنة هذ) şeklinde kelimeler olması muhtemeldir. Mevcut olmayan kelime araştırmacılar tarafından 
farklı şekilde okunmuştur. Abdulgani Bulduk (وفق لبناء) şeklinde; Ali Emiri ile İbrahim Artuk ( حذهلبناء فقناو ) şeklinde okurken; 
Sauvaget ile Albet Gabriel, (........تو) biçiminde Van Berchem de ( هذهقد بنيت  ) şeklinde; Hüseyin Karaçam’da (تلى هذه) 
okumuşlardır.  Bkz.: Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52; Katip Ferdi, a.g.e,. s. 64, dptn. 20; İbrahim Artuk, Mardin Artukoğulları 
Tarihi, İstanbul, 1944, s.98; Sauvaget, Répertoire Chronologique D’Epigraphie Arabe,Tome IX, Caire, 1937, s.85, no: 3325; 
Albert Gabriel, Şarki Türkiye’de Arkeolojik Geziler, (Çev.: İdil Çetin),  Ankara, 2014, s.243, no: 2; Oppenheim, - Berchem; 
a.g.e, s.66, no: 100; Hüseyin Karaçam, Artuklu Kitabeleri (1102-1409), (Marmara Üniv., Türkiyat Araştırmaları Ens., 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2012, s.144.  
5 Abdulgani Bulduk kelimeyi (دور) şeklide okumuştur. Van Berchem ise (في ايام دولة)  biçiminde kelimelerin yerlerini 
değiştirerek okumuştur. Bkz.: Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52; Oppenheim-Berchem, a.g.e., s.66, no: 100. 
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Okunuşu:   

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm  ahmedulâh ve eşkuruh ellezî b……… el-minâretu fî devleti ve  
eyyâmi İlğâzî Kutbuddin el-Artukî Melik-i Diyarbekr. 

Anlamı: 
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. O’na (Allah’a) hamd eder şükrederim ki …….. minare 

Diyarbekir Meliki Kudbeddin İlgazi el-Artuki döneminde (yapıldı). 
 

3- Minare kaidesindeki II. kitabe, ilkinin hemen altında ve çerçevenin üstünde, iki satır halinde 
olup celî sülüs hatla Arapça yazılmıştır.  Harfler kıvrık dal ve rumili bitkisel bezemelerle iç içedir 
(Fot. 2-4). 

Metni: 
 ١- بسم هللا الرحمن الرحيم بنيت هذه المنارة فی المحرم سنة اثنين و سبعين و خمسمائة

Okunuşu: 
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm buniyet hazihi’l-minare fî’l- Muharrem sene isneyn ve seb’îne ve 

hamse mie. 
 
Anlamı: 
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu minare 572 yılı Muharrem ayında (Temmuz/Ağustos 

1176)  inşa edildi.  

4- Bu kitabe de, ikinci kitabenin altında çerçeve içinde olup ma’kıli hatla Arapça 
yazılmıştır. (Fot. 2-5).  

 
Metni: 

 ١- ومن يتوکل علي هللا فهو حسبه

Okunuşu: 
Ve men yetevvekkel ala’llâhi fehüve hasbühü  (Kur’an-ı Kerim, Talak Suresi 65/3).  
 
Anlamı: 
Kim Allah'a tevekkül ederse (güvenirse), Allah ona yeter. 
5- Cami avlusunun doğu cephesinde, Artuklu, dönemine ait iki ayrı bölüm halinde uzun bir 

kitabe vardır. Kitabeler iri bir kaval silme ile birbirinden ayrılmıştır. Kuzeydeki 6, güneydeki ise 7 
satırdan müteşekkildir. Celî sülüs hat ile Arapça yazılan kitabede satırlar cetvellerle birbirinden 
ayrılmıştır. Harfler arasında rumi ve kıvrık dallı bitkisel süslemeler görülmektedir. Her iki kitabenin 
son üç satırları diğerlerine nazaran daha küçük tutulmuştur.  Güneydeki kitabenin ilk kısmı ile tarih 
kısmının bir bölümü tahrip olmuştur (Fot. 6).  

Kitabe içerik olarak Kudbeddin İlgazi’nin oğlu Hüsameddin Yavlak Arslan döneminde 
Mardin’de toplanan bazı vergilerin kaldırılması hakkındadır.  Kitabe Muharrem 582/Nisan 1186 
tarihlidir (Bulduk, 1999: 52-53; Sauvaget,  1937: 148-149; Gabriel, 2014: 243-244, no: 4; Artuk, 
1944: 110; Karaçam; 2012: 147-153). 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 .harfi Ali Emiri ve Aldulgani Bulduk’da yoktur. Bkz.: Katip Ferdi, a.g.e., s.64, dptn. 20; Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52 (و) 6
7A. Gabriel’in eseride,  J. Sauvaget’de (االرتقي) kelimesi bulunmamaktadır. H. Karaçam, J. Sauvaget’in RCEA Tome IX’da 
 ,kelimesinin bulunmadığını iddia etmektedir. Ancak bu doğru değildir. Bkz.: Gabriel, a.g.e., s.243, no: 2; Sauvaget (االرتقي)
RCEA,Tome IX, Caire, 1937,  s.85, no: 3325; Karaçam, a.g.e., s.144, dpnt. 617. 
8 Kelimeler aşınmış durumdadır. Van Berchem’de (ملك دياربكر) kelimeleri bulunmamaktadır. Bkz.: Oppenheim-Berchem, 
a.g.e., s.66, no: 100. 



437Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Okunuşu:   

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm  ahmedulâh ve eşkuruh ellezî b……… el-minâretu fî devleti ve  
eyyâmi İlğâzî Kutbuddin el-Artukî Melik-i Diyarbekr. 

Anlamı: 
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. O’na (Allah’a) hamd eder şükrederim ki …….. minare 

Diyarbekir Meliki Kudbeddin İlgazi el-Artuki döneminde (yapıldı). 
 

3- Minare kaidesindeki II. kitabe, ilkinin hemen altında ve çerçevenin üstünde, iki satır halinde 
olup celî sülüs hatla Arapça yazılmıştır.  Harfler kıvrık dal ve rumili bitkisel bezemelerle iç içedir 
(Fot. 2-4). 

Metni: 
 ١- بسم هللا الرحمن الرحيم بنيت هذه المنارة فی المحرم سنة اثنين و سبعين و خمسمائة

Okunuşu: 
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm buniyet hazihi’l-minare fî’l- Muharrem sene isneyn ve seb’îne ve 

hamse mie. 
 
Anlamı: 
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu minare 572 yılı Muharrem ayında (Temmuz/Ağustos 

1176)  inşa edildi.  

4- Bu kitabe de, ikinci kitabenin altında çerçeve içinde olup ma’kıli hatla Arapça 
yazılmıştır. (Fot. 2-5).  

 
Metni: 

 ١- ومن يتوکل علي هللا فهو حسبه

Okunuşu: 
Ve men yetevvekkel ala’llâhi fehüve hasbühü  (Kur’an-ı Kerim, Talak Suresi 65/3).  
 
Anlamı: 
Kim Allah'a tevekkül ederse (güvenirse), Allah ona yeter. 
5- Cami avlusunun doğu cephesinde, Artuklu, dönemine ait iki ayrı bölüm halinde uzun bir 

kitabe vardır. Kitabeler iri bir kaval silme ile birbirinden ayrılmıştır. Kuzeydeki 6, güneydeki ise 7 
satırdan müteşekkildir. Celî sülüs hat ile Arapça yazılan kitabede satırlar cetvellerle birbirinden 
ayrılmıştır. Harfler arasında rumi ve kıvrık dallı bitkisel süslemeler görülmektedir. Her iki kitabenin 
son üç satırları diğerlerine nazaran daha küçük tutulmuştur.  Güneydeki kitabenin ilk kısmı ile tarih 
kısmının bir bölümü tahrip olmuştur (Fot. 6).  

Kitabe içerik olarak Kudbeddin İlgazi’nin oğlu Hüsameddin Yavlak Arslan döneminde 
Mardin’de toplanan bazı vergilerin kaldırılması hakkındadır.  Kitabe Muharrem 582/Nisan 1186 
tarihlidir (Bulduk, 1999: 52-53; Sauvaget,  1937: 148-149; Gabriel, 2014: 243-244, no: 4; Artuk, 
1944: 110; Karaçam; 2012: 147-153). 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 .harfi Ali Emiri ve Aldulgani Bulduk’da yoktur. Bkz.: Katip Ferdi, a.g.e., s.64, dptn. 20; Bulduk, Mardin Tarihi…, s.52 (و) 6
7A. Gabriel’in eseride,  J. Sauvaget’de (االرتقي) kelimesi bulunmamaktadır. H. Karaçam, J. Sauvaget’in RCEA Tome IX’da 
 ,kelimesinin bulunmadığını iddia etmektedir. Ancak bu doğru değildir. Bkz.: Gabriel, a.g.e., s.243, no: 2; Sauvaget (االرتقي)
RCEA,Tome IX, Caire, 1937,  s.85, no: 3325; Karaçam, a.g.e., s.144, dpnt. 617. 
8 Kelimeler aşınmış durumdadır. Van Berchem’de (ملك دياربكر) kelimeleri bulunmamaktadır. Bkz.: Oppenheim-Berchem, 
a.g.e., s.66, no: 100. 

2- Çifte Minare Problemi 
Ara Altun, Ulu Cami’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde muhafaza edilen orijinal vakfiyesinin 

tam metninin yayınlanması ile birlikte çifte minare sorununun netleşeceğini yazmaktadır (Altun, 1971: 
198). 

Ara Altun’a göre kesin olmamakla birlikte Mardin Ulu Cami Anadolu’daki çifte minareye sahip 
en erken yapıdır. Kendisinden sonra tek seferde inşa edilen Kızıltepe Ulu Camisi’ni hazırlayan bir yapı 
olması nedeniyle de önemlidir. Mihrap önü kubbeli ve mihraba paralel sahınlı harim kısmı, revaklı 
avlusu ile çifte minareli plan tipi kendisinden sonra inşa edilecek olan Beylikler ve Osmanlı camilerine 
de örneklik edecektir (Altun, 1971: 198-200).  

Vakfiyesinde de açık bir şekilde görüleceği üzere caminin birisi doğuda, diğeri de batıda olmak 
üzere iki adet uzun minaresi vardır. Minarelerden sadece doğudaki günümüze gelebilmiştir. Minarenin 
kaidesi orijinal yapıya aittir. Gövdesi ise sonradan yenilenmiştir. (VGMA, 605 Nolu Defter, sayfa 50-
52, sıra no: 70) (Çiz. 2; Fot.8-9). 

Batıdaki minare günümüzde mevcut olmadığı için, ancak bu minarenin doğu minarenin 
konumuna mukabil bir yerde olması gerekir.   Minarenin ne zaman yıkıldığı bilinmese de kaynaklar 
minarenin Mardin’in Timur ‘un işgali sırasında 803/1400 yılında yıktırıldığını yazmaktadır 
(Abdüsselam Efendi, 2007: 48; Katip Ferdi, 2006: 15, dipnot: 20; Bulduk, 1999: 50).  

Doğudaki mevcut minarenin kare planlı kaide kısmı orjinaldir. Pabuç, gövde, petek ve külah 
kısmı ise sonraki dönemlere aittir.  Minare 1304/1887 yılında düşen bir yıldırım sonucu yıkılmıştır. 
1305/1888 tarihinde hayırseverlerin yardımlarıyla tamirine başlanan minare 1306/1889 yılında 
Muhammedu’l-Fadıl isimli bir mimar tarafından tamamlanmıştır (Bulduk, 1999: 50, dipnot: 132; 
Artuk, 1944: 96) (Fot. 2). 

Orjinalde minare gövdesinin ne şekilde olduğu belli değildir. Ancak minarenin girişten, 
pabuçluk kısmına kadar kare planlı olması nedeniyle, gövdenin de kare planlı olduğu iddia 
edilmektedir (Kılavuz, 2005: 280). Ara Altun’da kare kaideden hareketle minarenin kare formlu bir 
gövdeye sahip olabileceği kanaatindedir (Altun, 1971: 199-200). 

Mardin ve çevresinde kare planlı ve gövdeli minare örnekleri de mevcuttur. Buckingham 
Dunaysır (Kızıltepe)’da üç tane kare gövdeli minare görmüştür (Buckingham, 1827: 174-175). 
Bunlardan sadece bir tanesi M. F. Oppenheim ve Albert Gabriel’in yöreyi incelediği dönemde mevcut 
idi (Oppenheim, 1930: 75;Gabriel, 2014: 61, 62, Levha XXXIII) (Fot. 10). 

Harran Ulu Cami, Diyarbakır Hz. Süleyman Camisi, Diyarbakır Ulu Cami, Hani Ulu Cami, 
Hani Yasin Cami, Savur Eski, Lice Melik Adil Camilerindeki minarelerde kare gövdelidir (Kılavuz, 
2005: 432). 

3- Medrese Problemi 
Abdulgani Bulduk, avlunun kuzeyindeki şafiler mescidi, altlı-üstlü medrese ile çeşme ve imam 

odasının Kudbeddin İlgazi tarafından 572/1176-77 yılında yaptırıldığını iddia etmektedir (Bulduk, 
1999: 50; 2004: 45) (Çiz. 1; Fot. 7). 

İbrahim Artuk da, Abdulgani Bulduk gibi aynı ifadeleri kullanarak medrese ve diğer 
müştemilatın Kudbeddin İlgazi’nin cülusu sırasında yaptırıldığını yazmaktadırlar (Artuk, 1944: 96). 

Avlunun kuzeyinde olduğu iddia edilen medrese orijinal yapıya ait değildir. Ayrıca günümüzde 
Şafiler Mescidi olarak kullanılan mekan, aslında caminin orijinal revakıdır (Altun, 1971: 31-32). 
Osmanlı döneminde mescide dönüştürülmüştür.  

Zira Vakfiyesine göre medrese caminin kuzeyinde değil batısında yer almaktadır. Vakfiyeye 
göre medresenin bir de ahırı bulunmaktadır. Vakfiyede belirtilen sınırlara göre medrese caminin 
batısındaki minarenin batısında olup, batı ve güneyden yol ile doğudan ise caminin minaresi ile 
sınırlıdır (VGMA, 605 Nolu Defter, sayfa 50-52, sıra no: 70) (Çiz. 3). 
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4- Vakfiyesi 
Caminin Vakfiyesi hakkında bilgi veren kişiler ise: 

Ali Emiri’de 27 Ramazan 573 /19 Mart 1178 tarihli vakfiye hakkında az da olsa bilgi 
vermektedir (Katip Ferdi, 2006: 15, dipnot: 20). 

Bunun haricinde, Ali Emiri camide büyük bir taş üzerine yazılmış, 613/1216 tarihli bir taş 
vakfiyeden de bahsetmektedir. Ancak günümüzde bu vakfiyeden hiçbir eser yoktur9.  

Abdulgani Bulduk 21 Ramazan 573 / 13 Mart 1178 tarihli vakfiye hakkında özet bir bilgi 
vermektedir (Bulduk, 1999: 50-51; 2004: 45). 

İbrahim Artuk vakfiyenin içeriği hakkında kısmen de olsa detaylı bilgi vermesinin yanı sıra, 
vakfiyenin nerede  olduğunu da yazmaktadır (Artuk, 1944: 96-99). 

Vakfiye hakkındaki en geniş yayın Sadi Bayram’a aittir. Bayram Nusaybin İmam Zeynelabidin 
Vakfiyesi ile birlikte Kudbeddin İlgazi’nin vakfiyesinin tüm dökümünü vermiştir (Bayram, 2007: 294-
298). 

Vakfiyenin aslının ince ve zarif bir ceylan derisi üzerine yazılmış olduğu bilinmektedir. (Artuk, 
1944: 96). Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 605 nolu defteri’nin 50. sayfasının 70. 
Sırasında vakfiyenin bir sureti kayıtlıdır. Vakfiye  “Kudbeddin İlgazi ibni Melik Necmeddin ibni Emir 
Timurtaş ibni Artuk”a ait olup 27 Ramazan 573 tarihli olup Arapça olarak yazılmıştır (VGMA, 605 
Nolu Defter, sayfa 50-52, sıra no: 70). 

Vakfiyeye göre: Kudbeddin İlgazi ibni el-Melik el-Muzaffer Necmeddin Alp ibni el-Emir 
Timurtaş ibni Artuk, Mardin hükümdarı iken kendi malından inşa ve tesis ettiği büyük bir cami, 
caminin batısında bir medrese, akarsular (su yapıları), iki uzun minare ve kuyular ile cami ve 
medresenin tüm müştemilatlarına aşağıdaki akarları vakfetmiştir. 

1- Otpazarında birbirine bitişik beş adet dükkan ki sınırları belirtilmiş olup, güneyden 
batıdaki minareye sınırdır. 

2- Doğudan güneydeki minareye sınır yine Otpazarında birbirine bitişik altı tane dükkan. 
3- Caminin güneyinde vaki, sekiz daire ve bir muğtesel (abdestlik/gusulhane?) ibaret 

dairenin tamamı 
4- Mardin’e tabi Cosak Vadisi’ndeki Sultan Bağları adıyla bilinen birbirine bitişik yedi 

bağın tamamı 
5- Bahçeler Vadisi’ne vaki, Cuneyne Bostanları adıyla anılan altı tane bostanın tamamı 
6- Kılıçlar Çarşısında birbirine bitişik dokuz adet dükkan. 
7- Eski Un Hanı civarında ve harap şaraphane karşısında vaki birbirine bitişik iki dükkan. 
8- Haffaflar (Ayakkabıcılar) Çarşısında birbirine bitişik üç adet dükkan. 
9- Küçük Çarşı’da vaki, Kalender Dükkanı adıyla bilinen dükkan. 
10- Marangozlar Çarşısında birbirine bitişik sekiz tane dükkan. 
11- Bakkallar Çarşısı’nın baş tarafında vaki, Zımmi Sergü Dükkanı adıyla bilinen dokuz 

adet dükkan. 
12- Mardin’e tabi Karataş Köyü’ndeki üç tane bağın tamamı. 
Tüm vakıfların sınırları dahilinde yer alan binaları, ağaçları, suları, kuyuları, tarif edilsin 

edilmesin ne var ise tamamı ile vakfedilip, gelirleri aşağıdaki şekilde cami ve medresenin idaresine ve 
işlerine ait kılındı. 

                                                                 
9 Ali Emiri’ vakfiyenin ilk satırının “berzu’l-mersûm ve’lemru’l-âli es-Sultan  el-Muvaffak el-Muzaffer…”, şeklinde 
olduğunu yazmaktadır. Ancak bu vakfiye 1929 tamamlanan Mardin Tarihi isimli eseri yazan Abdulgani Bulduk tarafından da 
tespit edilememiştir. Bkz.: Katip Ferdi, a.g.e., s.14, dpnt. 20; Bulduk, Mardin Tarihi…,  s.53, dpnt. 137. 



439Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

4- Vakfiyesi 
Caminin Vakfiyesi hakkında bilgi veren kişiler ise: 

Ali Emiri’de 27 Ramazan 573 /19 Mart 1178 tarihli vakfiye hakkında az da olsa bilgi 
vermektedir (Katip Ferdi, 2006: 15, dipnot: 20). 
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vakfiyeden de bahsetmektedir. Ancak günümüzde bu vakfiyeden hiçbir eser yoktur9.  

Abdulgani Bulduk 21 Ramazan 573 / 13 Mart 1178 tarihli vakfiye hakkında özet bir bilgi 
vermektedir (Bulduk, 1999: 50-51; 2004: 45). 

İbrahim Artuk vakfiyenin içeriği hakkında kısmen de olsa detaylı bilgi vermesinin yanı sıra, 
vakfiyenin nerede  olduğunu da yazmaktadır (Artuk, 1944: 96-99). 

Vakfiye hakkındaki en geniş yayın Sadi Bayram’a aittir. Bayram Nusaybin İmam Zeynelabidin 
Vakfiyesi ile birlikte Kudbeddin İlgazi’nin vakfiyesinin tüm dökümünü vermiştir (Bayram, 2007: 294-
298). 

Vakfiyenin aslının ince ve zarif bir ceylan derisi üzerine yazılmış olduğu bilinmektedir. (Artuk, 
1944: 96). Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 605 nolu defteri’nin 50. sayfasının 70. 
Sırasında vakfiyenin bir sureti kayıtlıdır. Vakfiye  “Kudbeddin İlgazi ibni Melik Necmeddin ibni Emir 
Timurtaş ibni Artuk”a ait olup 27 Ramazan 573 tarihli olup Arapça olarak yazılmıştır (VGMA, 605 
Nolu Defter, sayfa 50-52, sıra no: 70). 

Vakfiyeye göre: Kudbeddin İlgazi ibni el-Melik el-Muzaffer Necmeddin Alp ibni el-Emir 
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caminin batısında bir medrese, akarsular (su yapıları), iki uzun minare ve kuyular ile cami ve 
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2- Doğudan güneydeki minareye sınır yine Otpazarında birbirine bitişik altı tane dükkan. 
3- Caminin güneyinde vaki, sekiz daire ve bir muğtesel (abdestlik/gusulhane?) ibaret 

dairenin tamamı 
4- Mardin’e tabi Cosak Vadisi’ndeki Sultan Bağları adıyla bilinen birbirine bitişik yedi 

bağın tamamı 
5- Bahçeler Vadisi’ne vaki, Cuneyne Bostanları adıyla anılan altı tane bostanın tamamı 
6- Kılıçlar Çarşısında birbirine bitişik dokuz adet dükkan. 
7- Eski Un Hanı civarında ve harap şaraphane karşısında vaki birbirine bitişik iki dükkan. 
8- Haffaflar (Ayakkabıcılar) Çarşısında birbirine bitişik üç adet dükkan. 
9- Küçük Çarşı’da vaki, Kalender Dükkanı adıyla bilinen dükkan. 
10- Marangozlar Çarşısında birbirine bitişik sekiz tane dükkan. 
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9 Ali Emiri’ vakfiyenin ilk satırının “berzu’l-mersûm ve’lemru’l-âli es-Sultan  el-Muvaffak el-Muzaffer…”, şeklinde 
olduğunu yazmaktadır. Ancak bu vakfiye 1929 tamamlanan Mardin Tarihi isimli eseri yazan Abdulgani Bulduk tarafından da 
tespit edilememiştir. Bkz.: Katip Ferdi, a.g.e., s.14, dpnt. 20; Bulduk, Mardin Tarihi…,  s.53, dpnt. 137. 

Cami ve medresenin müştemilatına bir mütevelli, medreseye bir Hanefi ve bir şafi iki müderris, 
bir bevvab (kapıcı), camiye bir imam, bir hatib, bir vaiz, bir imam yardımcısı, bir muhaddis, bir nasih 
(öğüt veren), bir müderris, bir muvakkit, bir muvakkit yardımcısı, vakıfa hayr ile dua edecek bir 
duahan, minarelere gece ve gündüz iki müezzin,  cuma günlerinde hatibe kılıç verecek bir kişi, cemaat 
için bir ibrikdar, çocuklar için bir muallim, bir kâri (fetih, ihlas ve kehf surelerinin her birisi ile Kur’an 
cüzleri ve haftalık hatim için), bir müsebbih (tesbih eden), bir ferraş, bir süpürgeci, bir kandilci, bir 
bevvab, bir marangoz, bir mimar, bir cabi, bir katib, bir nazır, kâri ve müsebbihler mahfili için bir reis 
ile cami ve medresenin ve bunların tüm müştemilatlarının, ahırlarının, helalarının damlarına bakacak 
bir kişi. 

Vakıf gelirleri öncelikle cami ve medrese ile bunlara bağlı vakfedilen mülklerin tamir 
edilmesine harcanması, tamirden artan gelirler ise mütevelliye  her gün 3 gümüş eşrefiye (1 eşrefi=8 
şahi), medresenin iki müderrisinin her birisine birer gümüş eşrefiye, bevvaba ½ eşrefiye, caminin 
imam ve hatibinin her birisine günlük birer eşrefiye, muhaddis, vaiz, nasıh ve müderrisin her birisine 
1/8 eşrefiye, muvakkit, iki müezzin ve karilerin her birisine günlük birer eşrefiye, Kur’an üzlerini 
okuyana her gün 1.5 eşrefiye, haftalık hatim yapana 11 eşrefiye, imam ve muvakkit yardımcıları, 
duahan, ibrikdar, kılıç veren kişi, sıbyan muallimi, musebbih, ihlas süresini okuyan, ferraş, süpürgeci, 
kandilci, bevvab, marangoz, mimar ve ser mahfilden her birisine günülük 1/8 eşrefiye, nazır, katib, 
cabi, damlara ve müştemilatına bakan kişinin her birisine ½ eşrefiye verilmesi şart koşuldu. 

Sonrasında gelirlerin, caminin minarelerinin kandillerine bolca harcanması, medrese için gerekli 
sarfiyatın yapılması, ayrıca hasırlarına, sergilerine ve diğer tamiratlarına sarf edilmesi şart koşuldu. 
Ayrıca artan gelirler ile vakfın gelirlerinin arttırılması için harcanması şart koşuldu. 

Melik Kudbeddin İlgazi vakıfların idaresini hayatta iken kendisi tarafından yapılmasını, 
öldükten sonra da oğlu Hüsameddin, ondan sonra da Hüsameddin’in büyük oğluna, onunda 
çocuklarının çocuklarından büyük olanlarına şart koştu. 

5- Değerlendirme ve Sonuç 
Cami, şimdiye kadar yapılan araştırmalarda belirtildiği gibi farklı dönemlerde gerçekleşen uzun 

bir inşa aşamasına sahip değildir. Bunun yanında Mardin Ulu Camisi de Dunaysır Ulu Camisi gibi tek 
seferde ve bir tek bani tarafından inşa edilmiştir. 

  Vakfiyesine göre caminin Artuklu Sultanı Kudbeddin İlgazi b. Melik Necmeddin tarafından 
573/1178 yılından önce yaptırıldığı kesinleşmiştir. Cami bünyesindeki minare kaidesinde yer alan, en 
eski tarihli kitabeye istinaden caminin inşaatı 572/1176-77 yılında tamamlanmış olmalıdır.  

Caminin, birisi doğuda diğeri de batıda olmak üzere iki adet uzun minareye sahip olduğu 
vakfiyesi ile ispat edilmiştir. Anadolu’daki çifte minareli en erken örnek olması açısından önemli bir 
yapıdır. Mardin Ulu Camisi bir Sultan yapısı olması nedeniyle de Osmanlı döneminde görülen ve belli 
kurallar çerçevesinde inşa birden fazla minareli Selatin camilerine örnek teşkil etmesi açısında önemli 
bir eserdir. 

Külliyeler, kurucunun ekonomik gücüne bağlı olarak, farklı sayıda ve çeşitlikte fonksiyonel 
yapı birimleri içerirken, külliyenin planlanmasında yerin topografik konumu, yapıların 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır (Cantay, 2002: 4). Ulu Cami’nin aslında bir külliye şeklinde 
inşa edildiği vakfiyesiyle açık bir şekilde ortaya konmuştur. Cami, medrese, medrese ahırı, abdest 
alma yeri ve dükkanlar ile birlikte inşa edilmiştir.  Külliyenin odak noktasını cami oluşturmaktadır. 
Diğer birimler ise caminin, batı ve güneybatısında konumlanmıştır. Yapılar birbirinden bağımsız olup, 
bağlantılar yollarla sağlanmıştır. Bu nedenle de yapının Ulu Cami Külliyesi ya da banisinden hareketle 
Kudbeddin İlgazi Külliyesi şeklinde isimlendirilmesi daha doğru olacaktır. 

Anadolu’daki en eski külliye yine Artuklular döneminde 1108-1122 tarihleri arasında 
Mardin’de inşa edilen Emüneddin Külliyesi’dir. Cami, medrese, darüşşifa, hamam ve çeşmeden 
oluşmaktaydı (Cantay, 2002: 17). Bu külliyeden yaklaşık yarım asır sonra Anadolu’da inşa edilen 
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ikinci külliye de Mardin Ulu Cami Külliyesi’dir.  Her iki külliye de Mardin dışkalesinde ve topografik 
yapıya uygun bir şekilde inşa edilmiştir.   

Mardin’deki her iki Artuklu külliyesi, kendilerinden sonra Anadolu’da inşa edilecek olan 
külliyelere de öncülük etmiştir.Mardin Ulu Camisi bünyesinde birçok ilki barındırması açısından 
Türk-İslam mimarisinin baş yapılarındandır. 
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Çiz. 1: Mardin Ulu Cami Vaziyet Planı (A. Gabriel’den işlenerek) 

 
Çiz. 2: Mardin Ulu Cami Külliyesi-Caminin Muhtemel İlk Vaziyet Planı (A. Gabriel’den işlenerek) 
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Çiz. 3: Mardin Ulu Cami Külliyesi’nin Vaziyet Planı (Vakfiyeye Göre) 

 

 
Fot. 1: Mardin Ulu Cami Avlunun Kuzeyinde ve Revakın Doğusundaki Kitabe Parçası 
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Çiz. 3: Mardin Ulu Cami Külliyesi’nin Vaziyet Planı (Vakfiyeye Göre) 

 

 
Fot. 1: Mardin Ulu Cami Avlunun Kuzeyinde ve Revakın Doğusundaki Kitabe Parçası 

 

 

Fot. 2: Mardin Ulu Cami Minare Kaidesi 

 
Fot. 3: Mardin Ulu Cami Minare Kaidesindeki 1. Kitabe 

 

 
Fot. 4: Mardin Ulu Cami Minare Kaidesindeki 2. Kitabe 
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Fot. 5:Mardin Ulu Cami, Minare Kaidesindeki 3. Kitabe 

 

 
Fot. 6: Mardin Ulu Cami Avlu Doğu Cephesindeki Kitabe 
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Fot. 5:Mardin Ulu Cami, Minare Kaidesindeki 3. Kitabe 

 

 
Fot. 6: Mardin Ulu Cami Avlu Doğu Cephesindeki Kitabe 

 
Fot. 7: Mardin Ulu Cami Avlusu Genel Görünüş 

 
 
 

 
Fot. 8: Mardin Ulu Cami Külliyesine Ait Vakfiyenin Baş Kısmı (VGMA’dan) 
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Fot. 9: Mardin Ulu Cami Külliyesine Ait Vakfiyenin Diğer Kısımları (VGMA’dan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fot. 10: Günümüzde Mevcut Olmayan Kızıltepe’deki Minare (Oppenheim’dan) 
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Öz 
     Sanat Tarihi alanında mimari eserler incelenirken birçok açıdan ele alınmaktadır. Bir yapının inşa öncesi ve 
inşa sürecinde mimari üslubu belirleyen pek çok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin başında kuşkusuz yapıyı 
yaptıran bânîler yer almaktadır. Bânîler siyasi hayatın içinde hatta siyasete yön veren kişilerdir. Bânîlerin politik 
konumları ve siyasi duruşları yaptırdıkları eserlere de yansımıştır. Hatta bânîlerin yaptırdıkları eserler, 
yürüttükleri politik fikirlere hizmet etmişlerdir. Sivas’ta 1271 yılında yapılmış iki anıtsal medrese bu duruma iyi 
birer örnektir. Aynı tarihte iki farklı devletin güçlü vezirleri tarafından yaptırılan Gök Medrese ve Çifte Minareli 
Medrese dönem siyasetinin ve bânîlerinin politik duruşlarının izlerini taşımaktadırlar. Bu iki yapı, 13. yüzyılın 
son çeyreğinde Anadolu’da ortaya çıkan karmaşık siyasi ve toplumsal ortamla paralellikler göstermektedir. Bu 
bildiri kapsamında Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese bânîleri Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin 
Ali ve İlhanlı veziri Şemsettin Cüveyni’nin kişilikleri ve politik kariyerleri üzerinden incelenip, dönemin 
sanatsal üslubu ve siyasi ortamı arasındaki ilişki ile ilgili sonuçlara ulaşmak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sivas, Bânî,  Mimari. 
 

Abstract 
     In the field of Art History, architectural works are not considered only from the artistic point of view. There 
are many factors that determine the architectural style of a building before and during the construction process. 
Of these factors, undoubtedly, there are the patron who have the construction work done.  Many of were 
politicians or were people who direct politics. Political positions and stances of the patron have also reflected on 
the works they made. Even the works done by patron served the political ideas they carried out. Two 
monumental madrasas built in 1271 in Sivas are good examples. The Gök Madrasa and the Çifte Minare 
Madrasa, built by powerful viziers of two different states on the same era, bear the traces of the politics during 
that era and the political stances of the patron. These two structures are parallel with the complex political and 
social environment that emerged in Anatolia in the last quarter of the 13th century. Within the context of this 
announcement, Gök Madrasa and Çifte Minare Madrasa will be examined through the personalities and political 
careers of their patron; Sahip Ata Fahrettin, Anatolian Seljuk vizier and Şemsettin Cüveyni, Ilhanli vizier and the 
aim will be to reach conclusions about the relation between the artistic style and the political environment of the 
era.  
Keywords: Sivas, Patronage,Architecture. 
 
     Giriş 
     Anadolu, 1071’den önce küçük göçmen grupların ani baskınları ve bu grupların Anadolu’nun ıssız 
eski kentlerine yerleşmeleri ile Türklerle tanışmıştır. (Bodmer, 2004:35) 1071’den sonra bu göçmen 
gruplar sayıca artmış ve yerleşenler küçük devletler kurmuşlardır. Beylik ismi verilen bu oluşumlar 
Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılan siyasi yapılarının Anadolu’ya yayılmış parçalarıdır. Anadolu’nun 
önemli kent merkezlerine yerleşen bu beylikler, bölgenin Türkleşmesini sağlarken; neredeyse bitme 
noktasına gelen ticaret hayatını da canlandırmıştır. (Cahen, 2014: 116-117)Anadolu’da oluşan bu yeni 
ortam mimari ve sanatın da gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanatsal anlamda bu beylikler beslendikleri 
kaynaklarla ortak bir üslup oluştururken; farklı coğrafyalarda konumlanmış olmalarından dolayı da 
farklı tarz geliştirmişlerdir. İlk beylikler Anadolu’da siyasi birliği sağlama adına birbirleri ile mücadele 
ederken bir taraftan da Haçlılarla savaşmışlardır. (Rice, 2015:54-55) Bu siyasi ortamdan güçlü bir 
şekilde çıkan Anadolu Selçukluları olmuştur. I. Gıyasettin Keyhüsrev ile büyümeye başlayan devlet 
Anadolu’da istikrarlı bir birlik kurmuştur. I. Alâeddin Keykubat dönemi hem Anadolu Selçuklu 
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Devleti hem de Anadolu’nun uzun yıllar sonrasındaki en verimli dönemini teşkil etmektedir. 
(Uyumaz, 2003: 18-70) Anadolu’nun bütün merkezlerinde üretim ve ticaret artmış, bu artış mimariye 
de yansımıştır. Ticaret merkezlerinin çevresi ve ticari yol güzergahları anıtsal kervansaraylarla 
donatılmıştır. Sanatsal anlamda hem çok seslilik hem de ortak bir üslup ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
yeni oluşum 1243 Kösedağ yenilgisi ve Moğol istilaları ile birlikte farklı bir yola evrilmiştir. Anadolu 
bu istila ve savaş ortamından ancak Yavuz Sultan Selim döneminde kurtulabilmiştir. 1245’den itibaren 
yaklaşık 150 yıl süren bu kaotik ortam farklı, anlaşılması zor bir sanat ortamına da neden olmuştur.  
Bildiri bu ortamın ilk yıllarında Sivas’ta dönemin iki ünlü devlet adamı Şemsettin Cüveyni ve Sahip 
Ata Fahrettin tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese üzerinden bânîlerin 
kişilikleri ve politik konumları, dönem siyasi ortamı ve bu durumun sanata yansıması ile ilgili 
çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. 
 
     Moğol İstilası Sonrası Anadolu’daki Siyasi, Toplumsal ve Sanatsal Ortam 
     Anadolu Selçuklu’nun Anadolu’da devlet olmaya başladığı 1206 yılında Moğolistan’da Cengiz 
Han,  rakiplerini geride bırakıp, alınan kurultay kararı ile Moğolların başına geçmiştir. (Çelik,2014: 
15). Moğollar bu tarihten sonra batıya doğru istila hareketlerine başlamışlardır. 1230’lara gelindiğinde 
Anadolu Selçuklu Devleti en görkemli yıllarını yaşarken, Orta Asya’da Moğollar Celâlettin 
Harezmşah’ın peşinden Azerbaycan’a kadar gelmiştir. 40000 askerle gerçekleştirilen bu kovalama 
Azerbaycan’da yaşayan çok sayıdaki Türkmen’in daha batıya yani Anadolu’ya göçüne neden 
olmuştur. (Çetin, 2012:1205). Göç eden grupları iskân etmek ve onları kontrol altında tutmak Anadolu 
Selçuklu Devleti için yeni bir siyasi ve toplumsal sorun haline gelmiştir. Öte yandan Celâlettin 
Harezmşah’ın kaçışı devam etmiş ve Ahlat’a kadar gelmiştir.(İbni Bibi, 1941: 147). Moğollar da onun 
peşinden Anadolu’ya girmişlerdir. Yaklaşan tehlikenin farkında olan dönemin sultanı I. Alâeddin 
Keykubat bir takım önlemler almıştır.  Bunlar: Göç eden halkları Anadolu’nun uç kesimlerine ve 
Suriye’ye yönlendirmek, Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi önemli kentlerin surlarını tamir 
ettirmek ve Eyyubi, Gürcü krallıkları ile siyasi evlilikler yoluyla ittifak kurmaya 
çalışmaktır.(Turan,2014: 397-399). Diğer taraftan İran ve Azerbaycan’dan gelen gruplar Anadolu’nun 
toplumsal yapısını değiştirmiştir. Değişim düşünce ve sanat hayatını da etkilemiştir. Anadolu’nun 
düşünce ve inanışına yön veren Mevlana’nın babası Bahaddin Veled bu göç sonucunda bizzat 
Alâeddin Keykubat’ın davetiyle Konya’ya yerleşmiştir.(Turan,2014: 413). 
     1237’de Alâeddin Keykubat’ın ani ölümü ve yerine geçen oğlu II. Gıyasettin Keyhüsrev’in 
tedbirsiz yönetimi Anadolu Selçuklu için sonun başlangıcı olmuştur. Göç eden grupların çıkardığı 
Babai İsyanları ve 1243 Kösedağ yenilgisi devleti fiilen bitirmiştir.(Erkoç,2015: 39). Bu tarihten sonra 
Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara vergi ödemeye başlamıştır. Tahta çıkacak her sultan Moğolların 
merkezine gidip icazet aldıktan sonra tahta çıkar hale gelmiştir.(Turan,2014: 463-469). Ekonomik ve 
siyasal anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayan Selçuklu hanedanının gücü azalırken, devlet adamlarının 
gücü artmıştır. Üç kardeşin aynı anda devletin başında olduğu yaklaşık on yıl süren dönemde 
Celalettin Karatay yönetimi elinde tutmuştur.(İbni Bibi,1941: 244-247).  1254’de Celalettin Karatay’ın 
ölümü ile bu dönem bitmiş ve tekrar taht mücadeleleri başlamıştır. Bu süreçte vezirler Muineddin 
Pervane ve Sahip Ata Fahrettin Ali ön plana çıkmıştır. 1256’da Anadolu’ya ikinci büyük göç dalgası 
gelmiştir.(Çetin,2012: 1205).  Bu sefer göç edenler Moğollardır. Göç eden gruplar özellikle Kayseri ve 
Sivas arasındaki otlaklara yerleştirilmiştir. (Erdem,2006: 74). Moğol emirler Anadolu’nun merkezi 
kentlerine bu grupları yerleştirirken, aynı bölgelerde iskân eden Türkmenler batıya göçe zorlanmıştır. 
Bu durum Türkmenler ve Moğollar arasında çatışmaların çıkmasına neden olurken, Türkmenlerin 
devlete de isyan etmesine sebep olmuştur.(Çetin,2012:1205-1206). 
    Hülagü Han tarafından 1258 yılında Bağdat’ın işgal edilip Abbasi halifeliğine son vermesi ile Orta 
Doğu, Anadolu ve İslam dünyasında yeni bir dönemi başlamıştır. (Erdem,2006: 75-Marandi,2015: 50). 
Bu dönemin en önemli devleti Azerbaycan Tebriz merkezli İlhanlılar’dır. Artık Anadolu’da 
teşkilatlanmış bir Moğol devleti olan İlhanlılar söz sahibi olmuşlardır. 
    Bildiri konusu olan iki yapının yapıldığı 1270’lere gelindiğinde Anadolu’da iki kutuplu bir ortam 
bulunmaktadır. Kutuplardan biri Tebriz merkezli İlhanlı Devleti, diğeri Anadolu Selçuklu Devleti’dir.  
İlhanlı Devletinin başında Abaka Han bulunurken, Anadolu Selçuklu Devleti başına III. Gıyasettin 
Keyhüsrev geçmiştir. Yeni yerleşik hayata geçen İlhanlılar’da bürokratik ve ekonomik işler için İran 
asıllı devlet adamları görevlendirilirken, ordunun başında Moğollar bulunuyordu. Bu durum devlet 
adamları arasında çatışmalara neden olmuştur.(Danuu,2016: 318) Anadolu Selçuklularda da benzer 
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yaklaşık 150 yıl süren bu kaotik ortam farklı, anlaşılması zor bir sanat ortamına da neden olmuştur.  
Bildiri bu ortamın ilk yıllarında Sivas’ta dönemin iki ünlü devlet adamı Şemsettin Cüveyni ve Sahip 
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Celalettin Karatay yönetimi elinde tutmuştur.(İbni Bibi,1941: 244-247).  1254’de Celalettin Karatay’ın 
ölümü ile bu dönem bitmiş ve tekrar taht mücadeleleri başlamıştır. Bu süreçte vezirler Muineddin 
Pervane ve Sahip Ata Fahrettin Ali ön plana çıkmıştır. 1256’da Anadolu’ya ikinci büyük göç dalgası 
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    Hülagü Han tarafından 1258 yılında Bağdat’ın işgal edilip Abbasi halifeliğine son vermesi ile Orta 
Doğu, Anadolu ve İslam dünyasında yeni bir dönemi başlamıştır. (Erdem,2006: 75-Marandi,2015: 50). 
Bu dönemin en önemli devleti Azerbaycan Tebriz merkezli İlhanlılar’dır. Artık Anadolu’da 
teşkilatlanmış bir Moğol devleti olan İlhanlılar söz sahibi olmuşlardır. 
    Bildiri konusu olan iki yapının yapıldığı 1270’lere gelindiğinde Anadolu’da iki kutuplu bir ortam 
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adamları arasında çatışmalara neden olmuştur.(Danuu,2016: 318) Anadolu Selçuklularda da benzer 

şekilde Sahip Ata Fahrettin ve Muineddin Pervane arasında devleti kimin yöneteceğine dair çatışmalar 
yaşanmaktaydı.(Turan, 2014:550-554). Diğer taraftan altından kalkılamayan vergiler ve iç çatışmalar 
nedeni ile ikili bir politika da geliştirilmiştir. Bir yandan Moğollara karşı Memlûklularla anlaşmaya 
çalışıp, diğer taraftan Moğollarla iyi geçinmek arasında bir denge politikası oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Ancak bu duruş Muineddin Pervane’nin ölümüne, Anadolu Selçuklu yönetiminin 
tamamen İlhanlıların eline geçmesine ve vergilerin daha da artmasına neden 
olmuştur.(Turan,2014:560-574). 
      Bu karmaşık siyasi ortam toplumsal hayatı da etkilemekteydi. Ekonomik hayat iç çatışmaların 
yoğun olduğu başkent Konya’dan doğuya İlhanlı başkenti Tebriz’e kaymıştır. Bu nedenle Erzurum, 
Sivas, Tokat gibi şehirlerin önemi de artmıştır.(Erdem, 2006: 75). Halkın günlük yaşantısı hakkında 
yeterince bilgimiz yoktur ancak göç eden çeşitli etnik kökenli halklar ile yerleşik halklar arasında bir 
uyum sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Uyum süreci gezici dervişlerin halkın inancını şekillendirmesi 
ile kimi zaman barışçıl kimi zaman yıkıcı olabilmekteydi. Moğol devlet adamları ise, bu dervişleri 
halkı organize ettikleri gerekçesi ile sürgün etmiş ya da öldürmüşlerdir. (Özköse, 2006: 252). Selçuklu 
hanedan çevresi ve devlet adamları ise din adamları ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Onların hâmilik ve 
bânîliklerini yapmışlardır. Mevlevilik her iki devletinde yakın olduğu tek tarikattır. Mevlana’nın 
ölümünden sonra özellikle torunu Arif Çelebi Mevleviliği İran’a İlhanlı sarayına kadar taşımıştır. 
(Eflaki,2001:451-456)-(İbni Bibi,1941:280) 
     Sanat ortamı da siyasi ve toplumsal hayatla paralellikler göstermektedir. Sultanların bânîlikleri 
biterken, devlet adamlarınınki artmıştır. Göç eden halk sanat eserlerini de etkilemiş ve ortaya istila 
öncesinde farklı bir üslup çıkmıştır. Değişim bölgeden bölgeye farklılık göstermekte olduğu için takibi 
ve kategorize etmesi zorlaşmaktadır. Anıtsal yapılar artmış, cepheler çok daha bezemeli hale gelmiştir. 
Özellikle bu dönemde medrese yapımındaki artış dikkat çekicidir. (Kuban,2015: 98). 
 
     Ortaçağ’da Sivas Şehri 
     11.yüzyıl başında neredeyse terk edilmiş bir Bizans kenti olan Sivas, 1059 yılında Türkler 
tarafından işgal edilmiştir.(Erdem,2006: 66-67). Sivas Türklerin Anadolu’da yerleştikleri ilk 
merkezlerden biridir. 1071’den sonra Danişmentlerin başkenti haline gelen şehir, ekonomik ve 
kültürel olarak yeniden canlanmıştır.(Erdem,2006: 68). Şehirde imar faaliyetleri artmıştır. Günümüze 
sadece minaresi sağlam olarak gelen Sivas Ulu Cami bir Danişmentli eseridir. 1174 yılında Anadolu 
Selçuklu Devletine bağlanan Sivas uzun yıllar Selçuklunun en önemli merkezlerinden biri 
olmuştur.(Erdem,2006: 70). Dâr ul-alâ (Yücelik Beldesi)(Turan,2014: 697) olarak anılan şehir 
özellikle Antalya, Alanya, Samsun ve Sinop limanlarının fethi ile ticari bir bağlantı noktası haline 
gelmiştir. I. İzzettin Keykavus’un kenti sevmesi ve burada yaşamayı tercih etmesi ve şehrin 
merkezinde bir darüşşifa yaptırması Sivas’ın Selçuklu açısından önemini göstermektedir. Anadolu 
Selçuklu’nun sonunu hazırlayan Kösedağ savaşı Sivas yakınlarında olmuştur. Sivas, Moğolların istila 
ettiği ilk şehirlerden biridir. Anadolu Selçuklu hâkimiyetinin zayıfladığı 13. yüzyılın son çeyreğinde 
şehir İlhanlı emirler tarafından yönetilmekteydi. İlhanlı başkenti Tebriz’e yakın olan Erzurum ve Sivas 
İlhanlılar için ayrı önemi olan şehirlerdir. İlhanlılar Anadolu genel valilik merkezi olarak Sivas’ı 
seçmişlerdir. (Erdem,2006: 78). Sivas İlhanlı hâkimiyetinde de ticaret hayatını devam ettirmiştir. 
Dönemin İlhanlı kaynaklarında Anadolu’da İlhanlılara en fazla verginin Sivas tarafından verildiği 
anlaşılmaktadır.(Erdem,2003: 60). Kaynaklar ayrıca şehirde bir Ceneviz elçiliği olduğu ve Bulgar 
Medresesi adı verilen bir eğitim merkezi olduğundan bahsetmektedir.(Bayram-Karabacak, 1981: 31-
61) Sivas bu dönemde doğu- batı ve güney- kuzey ticaret yolları üzerinde çok önemli bir bağlantı ve 
üretim merkezi konumdaydı. Sivas Kayseri arasında bu dönemde 24 hanın bulunması ticaretin dönem 
için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. (Tufantoz,2006: 150-151). Sivas’ın bu yoğun ticari 
hareket nedeniyle uluslararası buluşma ve kaynaşma merkezi olduğunu düşünmek yanlış olmaz. 
     Bildirinin konusunu oluşturan yapılar Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese’nin yapıldığı 
1270’lerde Sivas'ta İlhanlı hâkimiyetinin kurulduğu ancak Anadolu Selçuklu vezirlerinin de siyasi 
güçlerini koruduğu bilinmektedir. Şehirde ticaretin kesintiye uğramadan devam ettiği, Asya ve 
İran’dan farklı etnik kökenli grupların göç merkezi olduğu ve aynı yıl içinde üç medrese yapıldığı 
düşünüldüğünde şehirde canlı bir kültürel ortam olduğu anlaşılmaktadır. Sivas’ın mevcut dönemdeki 
nüfus oranları bilinmemekle birlikte ağırlıklı olarak Müslüman halkın olduğu Hristiyan ve Yahudi bir 
cemaatinde varlığı bilinmektedir.(Bayram-Karabacak, 1981: 31-61) 
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    Şehirde bu dönemde yoğun bir imar çalışması olduğu aynı yıl yapılan medreselerden de ortaya 
çıkmaktadır. Bugüne gelebilen yapılar yoğunlukla bu ortamın izlerini taşımaktadır. 1270’ler 
Anadolu’sunun siyasi, toplumsal ve kültürel anlamda karmaşık ortamını en iyi yansıtan şehirlerden 
biri Sivas’tır.  
 
    Sahip Ata Fahrettin Ali ve Şemsettin Cüveyni’nin Hayat, Kariyer ve Bânîliklerine Kısa Bir 
Bakış 
     Sivas Gök Medrese bânîsi Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali ve Çifte Minareli 
Medrese bânîsi İlhanlı veziri Şemsettin Cüveyni’nin hayatları incelendiğinde birçok paralellik dikkat 
çekmektedir. Her iki devlet adamı yönetimde etkin olmuş ve bir döneme damgalarını vurmuşlardır. İki 
vezirin yaptırdıkları yapılar gibi hayatları da kimi zaman kesişmiştir. 
     Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin kaynaklarda ilk kez 14 Haziran 1249’da yapılan bir 
savaş anlatımında karşımıza çıkmaktadır. II. İzzettin Keykavus ve IV.  Rükneddin Kılıçarslan 
arasındaki taht mücadelesi sırasında çıkan savaşta Fahrettin Ali Emir-i Dad(adalet bakanı) ünvanını 
taşımaktadır. (İbni Bibi,1941: 255). Sahip Ata’nın bundan önceki hayatı ile ilgili bilgimiz 
bulunmamaktadır. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemekle birlikte bânîsi olduğu yapıların 
kitabeleri ve vakfiyelerinden bir takım bilgiler elde edilmektedir. Kitabelerde Konevi tabirini 
kullanılan Sahip Ata’nın Konyalı olmadığı bilinmekte ancak aslen nereli olduğu bilinmemektedir. 
Kimi kaynaklar vezir olduktan sonra divan kayıtlarını Arapça’dan Farsça’ya çevirtmesi nedeniyle İran 
asıllı olabileceğini söylemektedir.(Yavaş,2007: 22). Dedesinin adı El-Hac Ebu Bekir, babasının adı ise 
Hüseyin’dir.(Yavaş,2007: 14). Arap kaynaklarındaki okuma-yazma bilmediği bilgisi de eklenince 
Sahip Ata’nın İranlı olduğu fikri güçlenmektedir.(Yavaş,2007: 20). Okuma- yazma bilmediği halde 
vezirliğe kadar yükselmesi onun asker kökenli olduğunu göstermektedir. Sahip Ata Fahrettin’in 
medrese vakfiyelerindeki Şafii mezhebine yapılan vurgu onun Şafii olabileceğini 
düşündürmektedir.(Bayram-Karabacak, 1981: 37). 
      Çifte Minareli Medrese’nin bânîsi Şemsettin Cüveyni ise, İran’ın Horasan eyaletinde bir bölge 
olan Cüveynli’dir. Cüveyni ailesi Halife Harun Reşit (786-809) döneminden İlhanlı dönemine kadar 
çeşitli devletlerde yöneticilik yapmış ünlü bir ailedir. (Korobeinikov,2014: 32-33).   Dedesi Şemsettin 
Muhammed Cüveyni Alleddin Muhammed Harezmşah(1220) döneminde Sahib-i Divan(İran ve 
İlhanlı Devletinde vezirlik makamı) görevinde bulunmuştur.( Korobeinikov,2014: 33).  Babası Moğol 
döneminde Horasan valisi Çin Temur’un Sahib-i Divanlığını yapmıştır.(1235)( Korobeinikov,2014: 
33).  Cüveyni’nin kardeşi Ata Melik Cüveyni ise İlhanlı döneminde Bağdat valiliği yapmış aynı 
zamanda ünlü bir tarihçidir.(Atalar-Kavaklı,2006:200). Tarih-i Cihan Güşa isimli eseri Moğol dönemi 
hakkında birçok bilgi vermektedir. Şemsettin Cüveyni’nin ne zaman doğduğu bilinmemektedir. İsmine 
ilk kez 1260’da Hülagü’nün mali danışmanı sıfatıyla rastlamaktayız.1263’deki Büyük Kurultay’da 
Şemsettin Cüveyni Hülagü Han’ın Sahib-i Divanı olarak atanmış ve bu görevi 1285 yılına kadar 
devam etmiştir.(Tuncer,2008: 17-Danuu, 2016: 144). 
      Sahip Ata Fahrettin Ali’de Şemsettin Cüveyni ile yakın bir zamanda 1261’de vezirliğe 
yükselmiştir.(Yavaş,2008: 17). Moğollarca Anadolu’nun genel valiliğine atanan vezir Muineddin 
Pervane ve Fahrettin Ali dönemin en güçlü devlet adamları olmuşlardır. 1266’da IV. Kılıçarslan’ın 
ölümü üzerine tahta çıkan küçük yaştaki III. Gıyasettin Keyhüsrev yerine ülkeyi bu iki devlet adamı 
yönetmiştir.(Turan, 2014: 690). Ancak bu iki vezir arasında bir rekabet de bulunmaktadır. Bu 
rekabetin neticesinde Muineddin Pervane Sahip Ata’yı Moğollara şikâyet etmiştir. (Turan,2014: 690). 
Moğollardan kaçan II. İzzettin Keykavus ile iletişim kurduğu düşünülen Sahip Ata bu nedenle 1271-
1272 yılları arasında görevinden azledilmiştir.(Yavaş,2008: 18).  1274’te Sahip Ata’nın bizzat gidip 
İlhanlı hükümdarı ile görüşmesi sonucunda suçsuz olduğu anlaşılmış ve görevine iade edilmiştir.( 
Turan, 2014: 690).  1277’de Sultanönü Savaşında Memlûklara yenilen İlhanlılar yenilginin sebebi 
olarak gördükleri ve Memlûklularla işbirliği suçu ile Muineddin Pervane’yi idam 
etmişlerdir.(Turan,2014: 690). Bu tarihten sonra Sahip Ata Fahrettin Ali Anadolu Selçuklu’nun en 
güçlü devlet adamı oluştur. Yaklaşık 35 yıl boyunca Sahip Ata divan kararlarını tek başına 
almıştır.(Yavaş,2008: 21). 1288’de İlhanlıların mali işlerinden sorumlu vezir Mücirüddin Emir-Şah ile 
araları açılmış ve görevden alınmıştır. (Yavaş,2008: 21). Sahip Ata aynı yıl hastalanarak ölmüş ve 
yerine atanan Fahreddin Kazvini ile birlikte Anadolu Selçuklu yönetimi tamamen İlhanlılara 
bırakılmıştır. (Turan, 2014:692). 
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     Şemsettin Cüveyni’de Sahip Ata ile benzer bir şekilde yönetim için diğer vezirlerle mücadeleler 
vermiştir. İlhanlı Devleti ilk kurulduğunda yönetimin sivil işleri İran asıllı devlet adamlarına ordu ile 
ilgili işler Moğol asıllılara verilmiştir. Zamanla İran asıllı devlet adamlarından rahatsız olan Moğollar 
komplolarla onları tasfiye yoluna gitmiştir. 1265’te Hülagü Han’nın ölümü ile başa geçen Abaka Han 
döneminde diğer vezir Mecd’ül Mülk Yezdi ile sorunlar yaşayan Cüveyni Abaka Han tarafından 
görevinden alınmıştır. 1282 yılında Abaka Han ölünce yerine geçen Ahmet Han Cüveyni’yi göreve 
iade etmiştir. Argun Han’ın hükümdarlığı sırasında bu kez de vezir Boğa ile benzer sorunlar yaşayan 
Cüveyni 16 Ekim 1284 yılında idam edilmiştir.(Danuu, 2016: 144-170).  
     Her iki vezirin kişilikleri ile ilgili bilgilerimiz sınırlı olmakla beraber, dönem kaynaklarında Sahip 
Ata Fahrettin ve Şemseddin Cüveyni’den övgü ile bahsedilmektedir. Cüveyni ailesi İran, Irak ve 
Anadolu’da zenginlik ve cömertlikleri ile tanınmışlardır. Memlûklularla yapılan Sultanönü savaşının 
yenilgi ile sonuçlanması üzerine intikam almak için Sivas’ın yağmalanmasını isteyen Abaka Han’ı 
Cüveyni şehrin yarısını alarak ikna etmiş ve kıyımı önlemiştir.( Tuncer, 2008: 17). Dönem 
kaynaklarında Cüveyni için ortak görüş; iyi bir devlet adamı ve hayırsever olduğu, sanatı ve bilimi 
desteklediği yönündedir. İbni Bibi Cüveyni için ‘O ülke işlerini yoluna koymaktan arta kalan 
vakitlerinde kitaplar yazmaya, şiirler eleştirmeye, ortaya yeni ve orjinal eserler koymaya çalıştı, Rum 
diyarında söylediği şiirlerden dolayı o ülkede yaşayanlar tarafından ‘’’Muhammedi’’ adıyla anıldı’ 
gibi ifadeler kullanmaktadır. ( Danuu, 2016: 357).   Dönemin ünlü düşünürleri Fahrettin Iraki, 
Safirittin Urmevi ve Kutbettin eş-Şirazi eserlerinin birkaçını Cüveyni’ye ithaf etmişlerdir.1  Şemseddin 
Cüveyni meşhur tarihçi İbni Bibi’yi de Selçuklu tarihini yazması için görevlendiren kişidir. (Danuu, 
2016: V). Özellikle Şirazi ve Cüveyni arasındaki ilişki, bildiri konusu açısından da ilginçlikler 
taşımaktadır. Şirazi Cüveyni tarafından 1270’lerin başında Konya’ya gönderilmiş, burada Mevlana ile 
tanışmış ve Sadrettin Konevi’den dersler almıştır.(Keleş, 2014: 331-332). Daha sonra Şemsettin 
Cüveyni onu Sivas’a kadı olarak atamıştır.(Keleş, 2014: 342). Sivas kadılığı sırasında bildiri konusu 
olan Sahip Ata’nın bânîliğini yaptığı Gök Medrese’de dersler vermiştir. Yine bu dönemde bitirdiği 
Şerhü’l-muhtasar adlı kitabını Çifte Minareli Medrese’nin bânîsi Şemseddin Cüveyni’ye ithaf etmiştir. 
(Keleş, 2014: 342,dn:51). Cüveyni’nin bânîsi olduğu çok az yapı günümüze gelebilmiştir. Yaptırdığını 
bildiğimiz bir yapı Yezd’de Darüşşifa-i Sahibi(1266) ismi ile anılan hastanedir. Yapının içinde imaret 
de bulunmaktaydı. Daha sonra yapıya dört mihraplı bir mescit de eklendiği ve masraflarının Yezd’de 
bulunan iki köy gelirinden karşılanmasına karar verildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. (Danuu, 2016: 
347). Ayrıca Buhara’da bulunan ve savaşlar dolayısı ile yıkılma noktasına gelen dönemin ünlü 
yöneticisi Mesudbek tarafından yaptırılan medreseyi tamir ettirmiştir. (Danuu, 2016: 347). 
     Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali Anadolu Selçuklu döneminde en fazla yapı yaptıran bânîdir. Ebu’l 
Hayrat(Hayırların Babası) ünvanı ile anılan vezirin toplamda 27 yapısı bulunmaktadır. (Yavaş, 2008: 
25-26) Bânîliğini yaptığı ilk yapı 1246 tarihli İshaklı Hanı iken son yapısı ise Sivas Gök Medresedir. 
(Yavaş,2008: 519,555) Memlûklu tarihçi Kadı İbn Abdi’z-zahir Sahip Ata için okuma-yazma 
bilmediğinden, Kayseri Sahabiye Medresesinde bulunan otağ ve çadırlarının en büyük hükümdarlarda 
bile bulunmadığından, sahip olduğu iktalardan günlük 7000 sultani dirhem kazandığından ve 200 
kölesini hiç yanından ayırmadığından bahsetmektedir. (Yavaş, 2008: 20) Moğollara ödenen vergilerin 
bir kısmını kendi hazinesinden karşıladığı da bilinmektedir. (Yavaş, 2008: 21)  Sahip Ata bânîliğini 
yaptığı ilk yapı olan İshaklı Hanı inşası sırasında Emir-i Dad ünvanını taşımaktaydı.( Yavaş, 2008: 
23).  Bugünkü Afyon ili Selçuklu döneminde Sahab-i Karahisar adıyla anılmakta ve Sahip Ata ve 
ailesi tarafından yönetilmekteydi.(Yavaş, 2008: 23). 
      Sahip Ata görevinden azledildiği 1271-1274 yılları arasında bânîlik yaptığı yapılarla ilgilenmiş ve 
vakıflar kurmuştur. Sahip Ata’nın bu tutumunda hayır işlemenin yanında mal varlığını vakıf 
vasıtasıyla güvence altına almış olmak isteği de bulunmaktadır.( Yavaş,2008: 24). 
      Sahip Ata’nın dönemin düşünce ve sanat çevresi ile yakından ilgili olduğu açıktır. Ancak dönemin 
en etkili ismi Mevlana ile aralarının iyi olmadığı Ariflerin Menkıbelerinde ortaya çıkmaktadır. 
Mevlana’nın Sahip Ata için kullandığı söylenen ‘dertsiz ve gafil biri, uyanık ruhlu değil, mânâ 
âleminden de habersiz’ gibi ifadeleri bu görüşü desteklemektedir.(Yavaş,  2008: 26,dn:77).  Kitapta 
geçen diğer anekdotlar da bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Bunlardan biri Sahip Ata’nın ölümünden 
sonra bir arkadaşının rüyasına girdiği ve ‘kendisinin yaptığı hiçbir hayrın ahirette kendisine fayda 
etmediği yalnızca Mevlana’nın türbesine götürdüğü ağacın hayır sayıldığı’ ifadeleri(Eflaki,2001 
                                                                 
1 Jovaynı, Ṣāḥeb Dıvān http://www.iranicaonline.org/articles/jovayni-saheb-divan: erişim tarihi:23.10.2017 
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CII:64) Mevlana ve çevresindekilerin Sahip Ata’nın bânîlikleri ile ilgili düşüncelerini ifade etmesi 
açısından ilginçtir. Diğer bir anlatım da ise Sahip Ata’nın Mevlana hakkındaki düşüncelerini 
öğrenmemiz açısından dikkat çekicidir. Bu anlatımda, Sahip Ata Mevlana’nın çevresindekilerin ona 
zarar verdiğini belirtmiş ve Mevlana bu duruma sinirlenmiştir.(Eflaki, 2001, CI: 305). Karşılıklı bu 
soğuk tavırların nedeni belki de Sahip Ata’nın siyasi rakibi Pervane Muineddin ile Mevlana’nın 
arasının çok iyi olmasıdır. Mevlana bu siyasi rekabette tarafını seçmiş olabilir. Sahip Ata’nın 
Mevlevilik dışında farklı tarikatlarla da yakın ilişkiler içinde olduğu yaptırdığı hankâh ve darüzziyafe 
gibi binalarla da ortaya çıkmaktadır. Bu tarikatların hangileri olduğuna dair elimizde veri 
bulunmamaktadır. 
      Sahip Ata’nın Mimar Kaluyan el Konevi’ye hem çıraklık ( Ilgın Hamamı) (Bayburtluoğlu, 1993: 
107-113)hem de ustalık döneminde (Gök Medrese) (Bayburtluoğlu, 1993: 102-103) yaptırdığı yapılar 
onun mimaride de sanatçıları desteklediğini ve belli bir tarzı ve üslubu takip etmek isteğini 
göstermektedir. 
      Sahip Ata ve Cüveyni’nin herhangi bir ortamda birlikte olduğuna dair dönem kaynaklarında bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak aralarında bir ast-üst ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Cüveyni’nin 
1277’de Muineddin Pervane’nin ölümü sonrası Abaka Han tarafından Anadolu’ya genel vali olarak 
gönderildiği bilinmektedir.(İbni Bibi,1941: 296). Sahip Ata Fahrettin Ali ile özellikle Cimri olayının2 
çözülmesi sırasında beraber çalışmış olmalıdırlar. Ayrıca Sahip Ata’nın Anadolu siyasetine hâkim 
olduğu uzun yıllar süresince sıklıkla muhatap oldukları tahmin edilmektedir. 
      Bildiri konusunu oluşturan her iki yapının yapıldığı 1271-1272 yıllarında Sahip Ata Konya’da 
görevinden azledilmiş bir şekilde yaşamaktaydı. Kaynaklar onun bu dönemde bânîlik yaptığı yapılarla 
ve vakıfları ile ilgilendiğini belirtmektedir. Cüveyni’nin ise bu tarihlerde Anadolu’da olduğu gösteren 
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak yıllar içinde birçok kez Anadolu’ya mali denetimler için 
geldiği bilinmektedir.  
 
      Gök Medrese ve Çifte Minareli Medresenin Siyasi Ortam-Bânî İlişkisi Üzerinden 
Değerlendirilmesi 
      Bânî ve yapı arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan ve birebir bânînin isteğine göre şekillenen ilk 
uygulama yapının türüdür. Sahip Ata ve Cüveyni medrese yaptırmak istemişlerdir. Bu durum dönemin 
de ortak bir özelliğidir. Anadolu’da 13.yüzyılın sonunda yaptırılan anıtsal medrese sayısı oldukça 
fazladır. Dönemde artan medrese sayısı dönemin politik ortamının bir sonucudur. Medreseler 
Nizammülk’ten beri dini ve siyasi fikirleri yaymak için kullanılmışlardır. Anadolu’ya göçün 
yoğunlaştığı 13. yüzyılın sonunda, göç eden halkları eğitmek önemli bir sorun haline gelmiştir. Farklı 
kültür çevrelerinden gelen halkları ortak bir payda da birleştirmek medreselerin de göreviydi. Ayrıca 
özellikle İlhanlı yönetimindeki dini eğilim ve zaman zaman İslamiyet ile ilgili değişen fikirler câmi 
yaptırmayı zorlaştırmış olmalıdır. Medreselerdeki hocaların da bânîlerin istekleri doğrultusunda ders 
verdikleri düşünülünce durumun sadece eğitim amaçlı olamayacağı ortaya çıkmaktadır. 
     Bânî isteğinin yansıması olan diğer bir konuda yapının nereye inşa edileceğidir. Her iki yapı içinde 
Sivas’ın tercih edilmesi tesadüf değildir. Sivas dönemin en önemli şehirlerinden biri olmasının 
yanında ayrıca yönetim anlamında Anadolu Selçuklu’dan çok bir İlhanlı şehridir. İlhanlılar kenti bir 
merkez gibi kullanmışlardır. Anadolu Selçuklu ise Konya ve Kayseri’de daha etkin bir roldedir. 
Cüveyni’nin medrese yaptırmak için Sivas’ı tercih etmiş olması dönemin devlet merkezi olan şehre, 
İlhanlıların izini bırakma düşüncesidir. Sahip Ata ise, Sivas’ı benzer bir nedenle tercih etmiştir. Sivas’ı 
siyasi olarak kaybetmiş olsa da Selçuklu’nun yıkılmadığını İlhanlılara ve dönemin ticaret merkezi olan 
Sivas’a gelen tüccarlar aracılığı ile çevre merkezlere kanıtlama isteği Gök Medrese için Sivas’ın en 
uygun şehir olduğunu göstermektedir. 
     Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese’nin şehrin hangi bölgesine yapılacağı da bânîlerin 
tutumlarını ortaya çıkarmaktadır. Çifte Minareli Medrese şehrin merkezine yapılırken, Gök Medrese iç 
kale surlarının dışına yeni bir mahalleye yapılmıştır. Cüveyni yapısını Selçuklu sultanı İzzettin 
Keykavus’un 1217’de yaptırdığı darüşşifanın tam karşına yaptırmıştır. İki yapı arasında çok az bir 
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CII:64) Mevlana ve çevresindekilerin Sahip Ata’nın bânîlikleri ile ilgili düşüncelerini ifade etmesi 
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mesafe bulunması hatta Keykavus Darüşşifası’nın Çifte Minareli Medresenin gölgesinde kalmış 
olması bu yerin özellikle tercih edildiğini düşündürmektedir. Çifte Minareli Medresenin taçkapısı yola 
bakan batı yönüne değil, darüşşifanın taçkapısının bulunduğu doğu yönüne açılmıştır. Yapının şehrin 
merkezine Selçuklu sultanının yapısının tam karşısına yapılmış olması kentin hâkimiyetinin kimde 
olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bugün Selçuklu Parkı olarak adlandırılan alan içinde yine 
1271’de İlhanlı emiri Buruci tarafından yaptırılan bir medrese daha yer almaktadır. Ortaçağ Sivas’ının 
en işlek meydanı olan bu bölgede aynı yıl içinde iki İlhanlı medresesi yapılmasını şehrin yönetiminin 
İlhanlı Devletinde olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. 
     Sahip Ata ise Gök Medrese için kale surlarının dışında bir alan seçmiştir. Sahip Ata’nın diğer 
kentlerde bânîsi olduğu yapılar incelendiğinde sadece Gök Medrese’nin şehir merkezi dışına yapıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum Sahip Ata’nın Sivas’ta özellikle şehir dışını tercih ettiğini 
düşündürmektedir. Yapının konumu göç eden halkların yerleşim merkezleri ile benzerdir. Sahip Ata 
Gök Medrese’yi inşa ederken önceliği göç eden halka vermiştir. Bunu yapının konumu ve vakfiyede 
geçen ama günümüze ulaşamamış aşevi ve Dar-ı Ziyaret(Konuklar Evi) de kanıtlamaktadır. Vakfiyede 
(Bayram- Karabacak, 1981: 52-61)  medresenin her mezhepten öğrencinin eğitim alacağının 
belirtilmesi, hizmet edilen halk arasında özellikle Anadolu’da yeni yeni filizlenen ve göçebe halk 
arasında yaygınlaşan Aleviliğe yapılan vurgu ve sadece medresenin değil çevre mahallenin de vakfiye 
bütçesinden aydınlatılması gibi ifadeler, yapı inşa edilirken yeni bir yerleşimin de ortaya çıkmasının 
istenmiş olduğunu göstermektedir.  Böylece Anadolu’ya yeni yerleşen ve isyanları ile her iki yönetimi 
de zorlayan bu halklar için önlem alınmaya çalışılmıştır. 
     İki yapının konumu ile ilgili başka bir ilginç nokta ise, Gök Medrese’nin nispeten Selçuklu 
hâkimiyetinde kalan Kayseri yolunun üzerinde yapılmış olması, Çifte Minareli Medrese’nin ise İlhanlı 
hâkimiyetinde bulunan Erzurum yolu üzerinde bulunmuş olmasıdır. Erzurum’dan yola çıkan 
kervanların Sivas merkezde ilk gördükleri yapı Çifte Minareli Medrese olurken, Kayseri’den yola 
çıkan kervanların ilk gördüğü yapı Gök Medresedir.(Wolper, 2011: 44). 
     Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese’nin kitabeleri incelendiğinde de benzer bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Gök Medrese’nin kitabesinde(Gün,1999: 101-102) diğer Selçuklu kitabelerinde olduğu 
gibi Anadolu Selçuklu devleti ve sultan vurgulanmıştır. Sahip Ata’nın kitabe üzerindeki tarihte 
görevinden azledildiğini bilmemize rağmen yazıda baş vezir (sahib-ül azam) unvanı kullanılmıştır. 
Sahip Ata’nın bânîliğini yaptığı diğer yapıların kitabelerinde bu ünvan kullanılmamıştır. Ayrıca diğer 
kitabelerde Sahip Ata için ‘Allah’ın rahmetine muhtaç kul’ ifadesi kullanılırken, Gök Medrese’de ‘baş 
vezir, düsturul muazzam, hayır ve iyilikler sahibi, din ve devletin övünç kaynağı’ gibi yüceltici ve 
meydan okuyucu ünvanlar kullanılmıştır. Sahip Ata’nın zamanla devlet içindeki konumunun geldiği 
nokta kitabeye de yansımıştır. Çifte Minareli Medrese kitabesinde(Gün,1999: 99) ise hiçbir şekilde 
İlhanlı devleti ve dönemin hânı ile ilgili ifadelere yer verilmemiştir. Cüveyni için kullanılan ‘baş 
vezir(sahib-ül azam), dünyadaki vezirlerin en yücesi, dünya ve dinin güneşi, sahibi divan gibi unvanlar 
iki devlet adamının kitabelerde de rekabet halinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca Çifte Minareli 
Medrese’ de yapılmayan Anadolu Selçuklu devleti vurgusu yine bir İlhanlı emiri tarafından yaptırılan 
Buruciye Medresesi'nde(Gün,1999: 95) yapılmıştır. Cüveyni kendisini Anadolu Selçuklu sultanından 
üstün görürken, bir İlhanlı emiri olan Muzaffer el- Burucirdi kitabesinde Anadolu Selçuklu sultanının 
ismini anarak ona biat ettiğini göstermiştir. 
      Gök Medrese’nin vakfiyesi günümüze ulaşmıştır fakat Çifte Minareli Medrese’nin vakfiyesinin 
var olup olmadığı bilinmemektedir. 1271’de görevinden uzaklaştırılan Sahip Ata kaynakların 
belirttiğine göre Gök Medrese’nin vakfiyesi ile bizzat ilgilenmiş olmalıdır. Araştırmacılar bu dönemde 
Sahip Ata’nın vakıfları ile ilgilenmesini mal varlığına el konulacak endişesinden kaynaklandığı 
düşünmektedirler.(Yavaş, 2008: 19).  Sahip Ata Gök Medreseyi vakıf çatısı altına alarak yapının 
ailesinde kalmasını sağlamıştır. Sahip Ata’nın taşıdığı kaygılar ilerde Cüveyni ailesinin başına gelmiş 
ve tüm mal varlıklarına el konulmuştur.(Danuu,2016:170) Bu varlıkların içinde Çifte Minareli 
Medresenin de olup olmadığı bilinmemektedir. 
    İki yapının planları incelendiğinde benzer şekilde tasarlandıkları anlaşılmaktadır. Gök Medrese 
mevcut haliyle dört eyvanlı, açık avluludur, çift katlı olup olmadığı tartışmalıdır. Orhan Cezmi 
Tuncer(2008: 36) çift katlı olduğunu iddia ederken Alptekin Yavaş(2007:348) ise tek katlı olduğunu 
belirtmiştir. Çifte Minareli Medrese’nin taçkapı arkasındaki bölümü günümüze tamamen yıkılmış 
olarak gelmiştir. Haluk Karamağaralı’nın 1967-1971 yılları arasında yaptığı kazılar sonucunda 
medresenin dört eyvanlı, açık avlulu ve iki katlı olduğu belirlenmiştir.(Kuban,2002:193,dn:59) İki 
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yapı için de dikkat çeken unsur taçkapı dışındaki cephelere özen gösterilmemesidir. Gök Medrese ve 
Çifte Minareli Medrese’nin taçkapı dışındaki unsurları yıkılmış ya da oldukça tahrip olmuştur. Doğan 
Kuban(2002: 189) bu durumun nedenini acelecilik olarak açıklamaktadır. 1271’de aynı anda inşaata 
başlayan iki anıtsal medresenin bitirilmesi ile ilgili de bir rekabet yaşanmış ve bu rekabet sonucu her 
iki yapıda daha dayanıksız bir hale gelmiştir. Giriş cephesi dışındaki her cephenin Osmanlı döneminde 
bile harabe olması bunu kanıtlamaktadır. (Yavaş, 2006: 344). 
     Gök Medrese ve Çifte Minareli Medresede asıl dikkat çekici unsur anıtsal çifte minareli cephe ve 
bu cephelerin süslemeleridir. Aynı yıl yapılan iki medresede farklı süsleme üslupları ön plana 
çıkmaktadır. Gök Medrese taçkapısında yüksek kabartmalı geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme 
kullanılırken, Çifte Minareli Medrese taçkapısında ise yüksek kabartma yerine daha ince bir işçilik ve 
bitkisel ve geometrik bezeme göze çarpmaktadır. 27 yapının bânîsi olan Sahip Ata’nın en anıtsal 
yapısı Gök Medresedir. Gök Medrese süsleme bakımından Erzurum Çifte Minareli Medrese taçkapı 
bezemeleri ile oldukça benzerdir. İki yapıda da yüksek kabartmalı taş işçilik dikkat çekmektedir. Gök 
Medrese taçkapısı üzerindeki hayat ağacı, çift başlı kartal ve hayvan maskları Orta Asya ile 
ilişkilendirilen imgelerdir. Sahip Ata’nın diğer yapılarında görmediğimiz figürlü süsleme Gök 
Medresede karşımıza çıkmaktadır. Taçkapıda kullanılan, göçer halkların yakından tanıdığı imgeler 
buraya özellikle yerleştirilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi göç eden ve İslamiyet’i yeni yeni 
benimsemiş hatta belki de Müslüman olmayan bu halkla iletişim kurmak için onlara yakın bir dil 
kullanılmıştır. 
     Çifte Minareli Medresede ise figürlü süslemeye yer verilmemiştir. Bezeme üslubunda Çifte 
Minareli Medresede daha farklı bir yol izlenmiştir. Taçkapı cephesinde ilk dikkati çeken 
asimetrikliktir. Taçkapının iki yanına açılan niş ve pencereler asimetrik bir şekilde yerleştirilmiştir. 
Taçkapının süsleme yüzeyi ilk bakışta oldukça simetrik gibi gözükse de ayrıntılı incelendiğinde ilginç 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Taçkapı en dış şeridinin alt kısmında bitkisel olarak devam eden 
bezeme birden değişerek geometrik geçmeleri içine almaktadır. Benzer durum dördüncü şeritte de 
karşımıza çıkar. Bu durum yapıya bir yarım kalmışlık havası vermektedir. Ancak her iki değişiminde 
aynı hizada olması ve benzer bir uygulamanın Buruciye Medresesinde de karşımıza çıkması bunun bir 
üslup olabileceğini de düşündürmektedir. 
      Çifte Minareli Medrese bezemesindeki diğer ilginç uygulama girişin kuzeyinde yer alan nişin 
Konya İnce Minareli Medresesi taçkapısının minyatür bir örneği şeklinde tasarlanmasıdır. Bilindiği 
gibi İnce Minareli Medresenin bânîsi Sahip Ata’dır. Anadolu Selçuklu mimarisinin en orijinal 
taçkapılarından biri olan İnce Minareli Medrese’nin Cüveyni’nin medresesinde bir niş üzerinde 
işlenmiş olması cevapsız pek çok soru ortaya çıkarmaktadır. Kölük bin Abdullah’ın tasarladığı bu 
kapının Sivas’ta işlenmiş olması aynı sanatçının burada da çalışmış olabileceğini düşündürür. Fakat 
1260’larda yapıldığı düşünülen İnce Minareli Medrese’nin amel-i üstad ünvanlı mimarının 1270’ler de 
oldukça yaşlanmış olduğu ya da ölmüş olduğu da gözden kaçmamalıdır. Çünkü ölmemiş olmasa dahi 
muhtemelen Sahip Ata’nın yapısı olan Gök Medrese’yi tasarlayabilirdi. Diğer bir fikir de Gök 
Medrese’nin mimarı Kaluyan Konevi’nin Çifte Minareli Medreseyi de tasarlamış olabileceğidir. Bu 
niş ile amel-i üstat Kaluyan Konevi ustasının bir izini Çifte Minareli Medrese’nin duvarına işlemiş 
olabilir. Ancak bu fikirleri destekleyen hiçbir veri bulunmamaktadır. Sadece bu cephenin tasarımını 
yapan ustanın ya da bânî Cüveyni’nin Konya’yı gördüğü ve İnce Minareli’nin taçkapısından 
etkilendiği açıktır. Cüveyni’nin politik anlamda küçük gördüğü Anadolu Selçuklu'da vezir yapısının 
bir noktasına sonsuza kadar iz bırakmış olması bile ince bir detaydır. 
      Çifte Minareli Medresenin bezemesi küçük benzerlikler dışında Anadolu’da rastlanmamış bir 
tasarım da göstermektedir. Bu nedenle yapıda çalışan sanatçı grubunun Cüveyni’nin Tebriz’den 
getirdiği bir ekip olabileceği de düşünülebilir. 
      İki medresenin taçkapı boyutları karşılaştırıldığında inşaat sırasında bir rekabetin yaşandığı bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. Gök Medrese taçkapının eni 12,34 metre iken Çifte Minareli Medresenin 
taçkapısı 12,57’dir. (Tuncer,1986: 110). İki taçkapısı arasında santimetre farkı bulunmaktadır. Bu 
küçük ama önemli fark iki yapının her anlamda bir yarışa sahne olduğunu göstermektedir. 
     Medreselerin taçkapılarında kullanılan malzeme de dikkat çekicidir. Gök Medrese taçkapısının 
tamamı mermer malzeme ile yapılırken Çifte Minareli Medrese taçkapısının bir kısmında mermer 
kullanılmıştır. Mermer malzeme bilindiği gibi taçkapılarda daha çok kitabe için tercih edilmiştir. Gök 
Medrese’de ise mermer süsleme ile bütünlük oluşturup, dekorasyona yeni boyutlar kazandırmaktadır. 
Bu durum Gök Medreseyi çok daha anıtsal ve dikkat çekici hale getirmiştir. Çifte Minareli 
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yapı için de dikkat çeken unsur taçkapı dışındaki cephelere özen gösterilmemesidir. Gök Medrese ve 
Çifte Minareli Medrese’nin taçkapı dışındaki unsurları yıkılmış ya da oldukça tahrip olmuştur. Doğan 
Kuban(2002: 189) bu durumun nedenini acelecilik olarak açıklamaktadır. 1271’de aynı anda inşaata 
başlayan iki anıtsal medresenin bitirilmesi ile ilgili de bir rekabet yaşanmış ve bu rekabet sonucu her 
iki yapıda daha dayanıksız bir hale gelmiştir. Giriş cephesi dışındaki her cephenin Osmanlı döneminde 
bile harabe olması bunu kanıtlamaktadır. (Yavaş, 2006: 344). 
     Gök Medrese ve Çifte Minareli Medresede asıl dikkat çekici unsur anıtsal çifte minareli cephe ve 
bu cephelerin süslemeleridir. Aynı yıl yapılan iki medresede farklı süsleme üslupları ön plana 
çıkmaktadır. Gök Medrese taçkapısında yüksek kabartmalı geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme 
kullanılırken, Çifte Minareli Medrese taçkapısında ise yüksek kabartma yerine daha ince bir işçilik ve 
bitkisel ve geometrik bezeme göze çarpmaktadır. 27 yapının bânîsi olan Sahip Ata’nın en anıtsal 
yapısı Gök Medresedir. Gök Medrese süsleme bakımından Erzurum Çifte Minareli Medrese taçkapı 
bezemeleri ile oldukça benzerdir. İki yapıda da yüksek kabartmalı taş işçilik dikkat çekmektedir. Gök 
Medrese taçkapısı üzerindeki hayat ağacı, çift başlı kartal ve hayvan maskları Orta Asya ile 
ilişkilendirilen imgelerdir. Sahip Ata’nın diğer yapılarında görmediğimiz figürlü süsleme Gök 
Medresede karşımıza çıkmaktadır. Taçkapıda kullanılan, göçer halkların yakından tanıdığı imgeler 
buraya özellikle yerleştirilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi göç eden ve İslamiyet’i yeni yeni 
benimsemiş hatta belki de Müslüman olmayan bu halkla iletişim kurmak için onlara yakın bir dil 
kullanılmıştır. 
     Çifte Minareli Medresede ise figürlü süslemeye yer verilmemiştir. Bezeme üslubunda Çifte 
Minareli Medresede daha farklı bir yol izlenmiştir. Taçkapı cephesinde ilk dikkati çeken 
asimetrikliktir. Taçkapının iki yanına açılan niş ve pencereler asimetrik bir şekilde yerleştirilmiştir. 
Taçkapının süsleme yüzeyi ilk bakışta oldukça simetrik gibi gözükse de ayrıntılı incelendiğinde ilginç 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Taçkapı en dış şeridinin alt kısmında bitkisel olarak devam eden 
bezeme birden değişerek geometrik geçmeleri içine almaktadır. Benzer durum dördüncü şeritte de 
karşımıza çıkar. Bu durum yapıya bir yarım kalmışlık havası vermektedir. Ancak her iki değişiminde 
aynı hizada olması ve benzer bir uygulamanın Buruciye Medresesinde de karşımıza çıkması bunun bir 
üslup olabileceğini de düşündürmektedir. 
      Çifte Minareli Medrese bezemesindeki diğer ilginç uygulama girişin kuzeyinde yer alan nişin 
Konya İnce Minareli Medresesi taçkapısının minyatür bir örneği şeklinde tasarlanmasıdır. Bilindiği 
gibi İnce Minareli Medresenin bânîsi Sahip Ata’dır. Anadolu Selçuklu mimarisinin en orijinal 
taçkapılarından biri olan İnce Minareli Medrese’nin Cüveyni’nin medresesinde bir niş üzerinde 
işlenmiş olması cevapsız pek çok soru ortaya çıkarmaktadır. Kölük bin Abdullah’ın tasarladığı bu 
kapının Sivas’ta işlenmiş olması aynı sanatçının burada da çalışmış olabileceğini düşündürür. Fakat 
1260’larda yapıldığı düşünülen İnce Minareli Medrese’nin amel-i üstad ünvanlı mimarının 1270’ler de 
oldukça yaşlanmış olduğu ya da ölmüş olduğu da gözden kaçmamalıdır. Çünkü ölmemiş olmasa dahi 
muhtemelen Sahip Ata’nın yapısı olan Gök Medrese’yi tasarlayabilirdi. Diğer bir fikir de Gök 
Medrese’nin mimarı Kaluyan Konevi’nin Çifte Minareli Medreseyi de tasarlamış olabileceğidir. Bu 
niş ile amel-i üstat Kaluyan Konevi ustasının bir izini Çifte Minareli Medrese’nin duvarına işlemiş 
olabilir. Ancak bu fikirleri destekleyen hiçbir veri bulunmamaktadır. Sadece bu cephenin tasarımını 
yapan ustanın ya da bânî Cüveyni’nin Konya’yı gördüğü ve İnce Minareli’nin taçkapısından 
etkilendiği açıktır. Cüveyni’nin politik anlamda küçük gördüğü Anadolu Selçuklu'da vezir yapısının 
bir noktasına sonsuza kadar iz bırakmış olması bile ince bir detaydır. 
      Çifte Minareli Medresenin bezemesi küçük benzerlikler dışında Anadolu’da rastlanmamış bir 
tasarım da göstermektedir. Bu nedenle yapıda çalışan sanatçı grubunun Cüveyni’nin Tebriz’den 
getirdiği bir ekip olabileceği de düşünülebilir. 
      İki medresenin taçkapı boyutları karşılaştırıldığında inşaat sırasında bir rekabetin yaşandığı bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. Gök Medrese taçkapının eni 12,34 metre iken Çifte Minareli Medresenin 
taçkapısı 12,57’dir. (Tuncer,1986: 110). İki taçkapısı arasında santimetre farkı bulunmaktadır. Bu 
küçük ama önemli fark iki yapının her anlamda bir yarışa sahne olduğunu göstermektedir. 
     Medreselerin taçkapılarında kullanılan malzeme de dikkat çekicidir. Gök Medrese taçkapısının 
tamamı mermer malzeme ile yapılırken Çifte Minareli Medrese taçkapısının bir kısmında mermer 
kullanılmıştır. Mermer malzeme bilindiği gibi taçkapılarda daha çok kitabe için tercih edilmiştir. Gök 
Medrese’de ise mermer süsleme ile bütünlük oluşturup, dekorasyona yeni boyutlar kazandırmaktadır. 
Bu durum Gök Medreseyi çok daha anıtsal ve dikkat çekici hale getirmiştir. Çifte Minareli 

Medrese’de bunu göremeyiz. Gök Medrese’yi tasarlayan usta, boyutsal üstünlüğü Çifte Minareli 
Medrese’ye vermiş ancak kullandığı malzeme ile Gök Medrese’yi daha anıtsal hale getirmiştir. 
 
      Sonuç 
      Anadolu’da 1270’lerdeki siyasi ve toplumsal ortam dikkate alındığında her iki yapının da sadece 
hayır için yapılmış olduğu fikri basit bir açıklama olarak kalmaktadır. Mimari gibi birçok farklı olgu 
ve kişiden beslenen bir sanat dalının sadece bir açıdan ele alınması sağlıklı sonuçlar vermemektedir. 
1271’de Sivas’ta yapılan üç medrese bu durumun en net örnekleridir. Özellikle Çifte Minareli 
Medrese ve Gök Medrese gibi bir döneme damgalarını vurmuş bânîlerin yapılarını birçok farklı açıdan 
incelemek ve değerlendirmek sanat tarihi, tarih ve sosyoloji alanları için yeni kapılar açacaktır. 
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   Plan 1 Anadolu Selçuklu Döneminde Sivas Şehri(C. M. Hersek’ten) 
 

 
Plan 2 Sivas Gök Medrese(www. okuryazarim.com) 
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   Plan 1 Anadolu Selçuklu Döneminde Sivas Şehri(C. M. Hersek’ten) 
 

 
Plan 2 Sivas Gök Medrese(www. okuryazarim.com) 

 

 
Plan 3 Sivas Çifte Minareli Medrese (sites.courtauld.ac.uk ) 

 
 

                 
Fotoğraf 1 Cüveyni’nin Han Ahmet Teküder Zamanında Yapılmış Bir Minyatür 
Tasviri(kaynak:wikipedia.org) 
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Fotoğraf 2 Sivas Gök Medrese Taçkapısı 
 

      
Fotoğraf 3 Sivas Çifte Minare Taçkapıları 
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Fotoğraf 2 Sivas Gök Medrese Taçkapısı 
 

      
Fotoğraf 3 Sivas Çifte Minare Taçkapıları 

 
Fotoğraf 4 Sivas Çifte Minareli Medrese ve Keykavus Darüşşifası 

 

 
Fotoğraf 5 Sivas Gök Medrese 
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Fotoğraf 6 Sivas Gök Medrese İnşa Kitabesi 

 

 
Fotoğraf 7 Sivas Çifte Minareli Medrese İnşa Kitabesi 
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Fotoğraf 6 Sivas Gök Medrese İnşa Kitabesi 

 

 
Fotoğraf 7 Sivas Çifte Minareli Medrese İnşa Kitabesi 

 
Fotoğraf 8 Sivas Gök Medrese Arka Cephe Restorasyonu 
 

 
Fotoğraf 9 Sivas Çifte Minareli Medrese Arka Cephe Kalıntıları 
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Fotoğraf 10 Sivas Gök Medrese Taçkapı Süsleme Detayı 

 

 
Fotoğraf 11 Sivas Çifte Minareli Medrese Süsleme Detayı 
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Fotoğraf 10 Sivas Gök Medrese Taçkapı Süsleme Detayı 

 

 
Fotoğraf 11 Sivas Çifte Minareli Medrese Süsleme Detayı 

 
Fotoğraf 12 Sivas Gök Medrese Ön Cephe Süsleme Detayı 
 

 
Fotoğraf 13 Sivas Gök Medrese Taçkapı Hayat Ağacı 
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Fotoğraf 14 Sivas Çifte Minareli Medrese Pencereleri 
 

 
Fotoğraf 15 Sivas Çifte Minareli Medrese Taçkapı Süsleme Detayı 
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Fotoğraf 14 Sivas Çifte Minareli Medrese Pencereleri 
 

 
Fotoğraf 15 Sivas Çifte Minareli Medrese Taçkapı Süsleme Detayı 

 

 
Fotoğraf 16 Sivas Çifte Minareli Medrese Pencere Detayı 
 

 
Fotoğraf 17 Sivas Gök Medrese Taçkapı Detayı 
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Fotoğraf 18 Sivas Çifte Minareli Medrese Taçkapı Detayı 
 

 
Fotoğraf 19 Erzurum Çifte Minareli Medrese Taçkapı Süsleme Detayı 
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Fotoğraf 18 Sivas Çifte Minareli Medrese Taçkapı Detayı 
 

 
Fotoğraf 19 Erzurum Çifte Minareli Medrese Taçkapı Süsleme Detayı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fotoğraf 20 Konya İnce Minareli Medrese Taçkapısı (R.Yelen’den) 
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Öz 

     İslam Sanatı’nda kullanılan süslemeler dönemlere, coğrafyaya, milliyete ve sanatkârlara göre farklılıklar arz 
etmektedir. Süslemeler taş, çini, tuğla, ahşap ve kalemişi malzemelerle icra edilmiştir. Bezeme 
kompozisyonlarında başta geometrik süslemeler, yıldız (semavi) sistemleri, naturalist veya soyut bitkisel 
motifler ve figüratif süslemeler kullanılmıştır. 

İslam’ın erken dönem tezyin programlarında Helenistik ve Sasani etkileriyle başlayan süsleme kompozisyonları, 
İslam’ın Orta Asya’dan Endülüs’e kadar yayılması, artık farklı milletlerin İslam’a dâhil olması ile birlikte yeni 
süsleme repetuarları da zuhur etti. Bu süsleme konularının dinsel içerikli olduğu gibi günlük yaşamadan ve eski 
inanışlardan da kesitler sunduğu görülmektedir.  Her toplumun sanatçısı ve banisi kendi beğenisini ve 
hafızasındaki biçimleri İslam’a ters düşmeden ortaya koyuyorlardı. Böylece son semavi dinin kendine has bir 
süsleme üslubu ortaya çıkmıştır. Bu tevhidi bir sanattır. 

 İslam sanatı batı sanatının aksine soyuttur. İslam’daki Tevhid inancı ve anlayışından dolayı doğada görülen 
veya metafizik öğeler sanatçılar tarafından çoğu kez doğrudan verilmek yerine biçim değiştirerek soyut bir 
anlayışla nakşedilmiştir.  Sanatkârların oluşturduğu bazı eserlerde süslemeden ziyade esere anlam kazandırmak 
ve izleyiciye belli mesajlar verilmek istenildiği anlaşılmaktadır. Böylece İslami inançlara aykırı düşmeden 
süsleme çalışmaları meydana getirilmiştir.  

Bu çalışmamızda da İslam süsleme sanatında görülen; renk, yıldızlar ve kandil motifinin sembolik anlamları 
üzerine, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere bazı tasavvufi metinlere dayanarak yapılan yeni yorumlara 
değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İslam sembolizmi, kandil, renk, yıldız, süsleme 

Abstract 
      The ornaments used in Islamic Art are different according to periods, geographies, nationalities and artists. 
Ornaments were made of stone, tile, brick, wood and pencil work materials. Geometrical ornamentations, star 
(heavenly) systems, naturalist or abstract floral motifs and figurative ornaments are used in decorative 
compositions.  

The decorative compositions that started with the Hellenistic and Sassanic influences of early decorating 
programs of Islam have also emerged with the spread of Islam from Central Asia to Andalusia and the 
incorporation of different nations into Islam, as well as new ornamental repertoires. These ornamental themes 
have religious content as well as sections from daily life and old beliefs. The craftsmen and the builders of every 
society were presenting their own likes and memories without contradicting Islam. Thus, the last heavenly 
religion appeared in its own style of ornamentation; It is an art of Tawhid. 

Islamic art is an abstract art unlike western art. Due to the belief and understanding of Tawhid in Islam, the 
nature or metaphysical items have been embroidered with an abstract understanding instead of being given 
directly by the artists often. It is understood that some of the works created by the craftsmen are intended to give 
meaning to it and to give certain messages without ornament. Thus, decorations were generated without 
contradicting Islamic beliefs.  
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Giriş 

İslam inancında Allah’ın bir olduğu ondan başka ilah olmadığı kabul edilmektedir. 
İnsanoğlunun gözü,  aklıyla idrak ettiği bütün mahlûkat ve eşyalar tek bir Allah’ın yaratmasıdır. İslam 
anlayışında Allah’ın eserlerinde herhangi bir bozukluk ve düzensizlik görülmemektedir. 
Yaratılmışların sayısız olması, benzersiz ve çeşitli olması ve belirli bir tertip içinde olmaları kesret-
vahdet (çokluk-teklik) ilişkisini açıklamaktadır. İslam’daki temel anlayışlarından biri olan bu tevhid 
düşüncesinin İslam sanatında da yansımalarının olması kaçınılmazdır. 

 Figürsel ifade biçimlerine genel itibariyle soğuk kalan İslam sanat anlayışında geometrik ve 
bitkisel süslemeler yoğunluktadır. Geometrik süslemelerde tercih edilen konular daha çok semavi-
kozmos anlayışının olduğu göksel temalardır. Bu süslemelerde; yıldızlar, güneş, ay ve yer kürenin 
anlatıldığı anlaşılmaktadır. Tabi olarak bu süslemeler sadece görünenin yansıtılmasından ibaret 
değildir. Anlatılmak istenilen konuları dönemlerin düşünce anlayışında sanatkârların ve banilerin 
kişisel dünyasında aramak gerekir. Fakat bu öznel yaklaşım İslami inanç anlayışından bağımsız 
olamamaktadır. Cemil Meriç eserinde (2013: 101) şu ifadeleri kullanmaktadır; “Demek ki, bir 
medeniyette gelişen kozmolojik ilimlerle ilgili her temel çalışma, sadece daha önceki kültürlerden 
alınan düşünce ve olayları değil, Vahiy’le Tabiatı açıklamak için kullanılan remizler arasındaki 
mahrem münasebeti de dikkate almak zorundadır”. Bu sebeple semavi-kozmos süslemelerinin ortaya 
çıkışında Kur’an-ı Kerim, hadisler, tasavvuf ve edebi eserlerinin payı da bulunmaktadır. Çünkü aynı 
kültür ortamından oluşan eserler (edebi ve mimarlık) aynı kaynaktan beslendikleri için benzer veya 
birbirini anlatan temsiller şeklindedir. Mimariye yansıyan süslemeler ise İslam sembolizmini 
yansıtmaktadır. Nasr’a (2015, 126)  göre Ortaçağdaki bilim adamlarının açıkladığı tabiat olayları 
tefekküre hizmet ediyordu ve basit olaylar değil birer semboldü. 

Çalışmamızın konularından birini oluşturan kandil motifi İslam sanatında çokça kullanılan 
bezemelerdendir. Kandil Latince mum ve lamba anlamlarına gelmektedir. Arapça olarak kındîlin 
olarak telaffuz edilmektedir. Kur’an-ı Kerim ve dönemin dini metinlerinde kandil yerine; misbah, siraç 
ve çerağ lafzı kullanılmaktadır (Bozkurt, 2001: 299-300).  

Kandil araştırmacılar tarafından Allah ve O’nun nûru ile ilişkilendirilmektedir (Kalfazade ve 
Ertuğrul, 1989: 26; Karamağralı, 1992: 19; Çerkez, 1999: 341; Biçici, 2012: 640-641). Nûr 
sembolizminin İslam inanç biçimlerinde en başta Allah’ı temsil ettiği bunun yanı sıra farklı anlamlara 
da geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca kandilin kullanım yerlerine göre ve biçimsel olarak değişik 
türlerinin olması farklı temsiller meydana getirdiğinin göstergesidir.  

İslam sanatında görülen diğer bir sembol ise kullanılan renklerdir.  Renk çeşitliliğinin farkı 
anlamları olduğu aşikârdır. Bilhassa Türk mimarisinde yoğun kullanımı olan tuğlanın sırlı-sırsız 
(turkuaz-toprak rengi) kullanımda yine sembolik ifadelerle bir anlatım içerisinde olunduğu ve bu 
tercihin gök-yer ilişkisi içinde düşünülmesi gerekmektedir.  Bunun yanı sıra İslam sanatında görülen 
yıldız sistemlerinde sonsuzluk anlayışının sadece salt devamlılık göstergesinden ibaret olmadığı 
bunların sıralanmasında, biçimlerinde ve kompozisyonlarında farklı ifade anlamlarının olduğu 
yadsınamaz bir gerçekliktir. Başta Allah’ın hikmet ve kudretini anlattığı gibi yöneticilerin kuvvetine 
ve sultanlığına vurgu yapılmaktadır.  

Araştırmamızda bu üç süsleme öğesinin sembolik olarak ifadeleri, biçimleri ve kullanım 
motivasyonları irdelenecektir. 
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Kandil Sembolizmi 

 Bugüne kadar yapılan çalışmalarda İslam sanatında görülen “Kandil” motifi Allah’ın nuru ve 
kişinin yolunu aydınlatması şeklinde anlatılmıştır. Başta mezar taşlarında olmak üzere mihraplarda da 
kullanılan motif kabartma veya kalemişi tekniğiyle yapılmıştır. Araştırmacılar kandil motifinin 
kaynağı olarak, Nûr Suresi 35. Ayet’i göstermektedir; “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun 
nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o 
fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir 
ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese 
dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte 
böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir”1 Ayette kandil olarak çevrilen kısım “misbah” lafzıdır. 
Meal olarak çevirilerde bu kelime ekseri araştırmacılar tarafından kandil olarak yorumlanmıştır. 
Böylelikle kandil motifinin Allah’ın nurunun bir temsili olduğu ve kişiye rahmet edilmesinin niyaz 
edildiği mecazi olarak anlatılmıştır. Genel kabul gören bu düşüncenin doğruluk payının yüksek olduğu 
tarafımızdan da kabul edilmektedir. Fakat çalışmamızda kandil motifinin bezeme amaçlı kullanımında 
hem gerçek hem de mecazi olarak farklı hislerle de (sembolik içeriklerle de) oluşturulmak istendiğini 
örnekler üzerinden anlatacağız.  

 Nûr kavramı Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde ifade edilmektedir. Nûr kelimesi tanımlanırken; 
Allah’ı, Hz. Muhammed’i, Kur-an-ı Kerim’i ve İman gibi söylemler kastedilerek kullanılmıştır (Çelik, 
1998-99: 123-171). Nur sembolizmi, İslam tarihinde ilim ve tasavvuf adamları tarafından çeşitli 
mecazi temsillerle eserlerinde dile getirilmiştir. Kavramın anlamı üzerine bazı örneklerden bahsetmek 
faydalı olacaktır;  

Tüsterî’nin (896) ifadesine göre Hz. Muhammed’in cisminden önce varlığı bilinmektedir. Bu ezeliyet 
“Nûr-ı Muhammedî’dir. Ebu’l Hüseyin en-Nuri (908) kalpte bulunan nurun aşamalarını marifet nûru, 
akıl nûru ve ilim nûru şeklindedir. Hallac-ı Mansur’a (9-10.yy) göre Allah’ın yarattığı ilk nur Hz. 
Muhammed’in nurudur (Çift, 2004: 143. 145-146).  İmam-ı Gazali, (11.yy) Mişkatu’l Envar isimli 
eserinde Nûr kavramına çeşitli eklemeler yapmaktadır;  Nûr’un maddi nûr, göz nûru ve akıl nûru 
mertebelerinden olduğu ve akıl nurunun nur olmaya daha layık olduğundan bahsetmektedir. “Her iki 
göz için kendisiyle görmenin gerçekleştiği bir güneş ve bir nur vardır. Biri zahir, diğeri batındır. Zahir 
olan şehadet âlemindeki güneş, batın olan ise melekût âleminden olan Kur’an ve Allah’ın indirdiği 
diğer kitaplardır… Bütün peygamberler lambadırlar. Âlimler de öyledir, lakin aralarındaki fark 
sayılmayacak kadar çoktur… Keza, aynadaki nur ay’a aydaki de güneşe tabidir. Çünkü aya ışık 
güneşten gelir… Onun fevkinde bir nur yoktur. Başkalarına nur ancak ondan gelmektedir… O’nun 
Küllü’l Envar “Nur-u Külli” olduğunu bildikten sonra bunun sana gizli kalması uygun değildir. Eğer 
Hz. Peygamberin (s.a.s) ruhu bir “Sirac-ı Münir” yani ışık saçan bir lamba ise… O’ndan nur almanın 
misali Nar’dır… Beş duyunun özelliğine bakıldığında onların nurlarının, iki göz, iki kulak, iki burun 
deliği vb. gibi bazı deliklerden çıktığını görürsün. Şehadet âleminde buna en uygun misal mişkattır… 
Zücace, rüzgârlarla ve sert hareketlerle lambayı sönmekten korur. Dolayısıyla hayale en uygun misal, 
zücacedir… Akla gelince; İlahî, yüce bilgilerin idraki onunladır. Onun misbah ile temsil edilmesi sana 
gizli değildir. Daha önce, enbiyanın ışık saçan lambalar olduğunu anlatırken bunu öğrenmiştin… 
Dolayısıyla, zücace misbah içinde bir mahal gibi, mişkat da zücace için bir mahal gibi olması 
uygundur. Böylece misbah zücace’de, zücace mişkat’t olur. Bütün bunlar birbiri fevkinde nurlar 
olunca, “nurun ala nur olması uygundur.” (Gazali, 2014: 18-21, 29, 32, 34, 36, 62, 76-78.). Gazali 
Nûr’u başta Allah’a, Hz. Peygamber’e (s.a.s), enbiyalara, güneşe, maddeye, göze ve akla verdiğini 
fakat Allah’ın Nur’u Külli olduğunu söylemektedir. Şihâbüddin Es-Sühreverdi (1153/1191) de 
Hikmetü’l-İşrak adlı eserinde; “Nûr, kendi özünde apaçık olup başka şeyleri bizzat açığa çıkarandır… 
Ayrıca nûr önce oluşup, sonra da açık olmaz… Aksine onun açıklığı bizzat nûrluğudur. Bütün insanlar 
ve duyusal varlıklar yok olsa dahi onun aydınlığı yok olmaz… Mutlak Müstağni Soyut Nûr tek olup, 
O da Nûrların Nûrudur. O’nun dışındaki her şey O’na muhtaç olup, Varlıklarını O’ndan alırlar. O’nun 
eşi ve benzeri yoktur. O her şeye hükmeden olduğu halde hiçbir şey O’na hükmedemez ve O’na karşı 
koyamaz demektedir (Sühreverdi, 2015: 318, 320, 340). Böylece Ortaçağ döneminde kandil ile 

                                                                 
1 (Karaman vd., http://arsiv.diyanetvakfi.org.tr/meal/mealindex.htm erişim tarihleri Temmuz 2017 – Ekim 2017; Altuntaş ve 
Şahin 2011: 388). Kullandığımız ayet meallerinde çoğunlukla Türkiye Diyanet Vakfı’nın meali olmak üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın mealleri de kullanılmıştır. Bundan dolayı yazdığımız diğer ayet meallerinde tekrardan atıf gösterilmeyecektir. 
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Kandil Sembolizmi 

 Bugüne kadar yapılan çalışmalarda İslam sanatında görülen “Kandil” motifi Allah’ın nuru ve 
kişinin yolunu aydınlatması şeklinde anlatılmıştır. Başta mezar taşlarında olmak üzere mihraplarda da 
kullanılan motif kabartma veya kalemişi tekniğiyle yapılmıştır. Araştırmacılar kandil motifinin 
kaynağı olarak, Nûr Suresi 35. Ayet’i göstermektedir; “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun 
nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o 
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dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte 
böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir”1 Ayette kandil olarak çevrilen kısım “misbah” lafzıdır. 
Meal olarak çevirilerde bu kelime ekseri araştırmacılar tarafından kandil olarak yorumlanmıştır. 
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hem gerçek hem de mecazi olarak farklı hislerle de (sembolik içeriklerle de) oluşturulmak istendiğini 
örnekler üzerinden anlatacağız.  
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fakat Allah’ın Nur’u Külli olduğunu söylemektedir. Şihâbüddin Es-Sühreverdi (1153/1191) de 
Hikmetü’l-İşrak adlı eserinde; “Nûr, kendi özünde apaçık olup başka şeyleri bizzat açığa çıkarandır… 
Ayrıca nûr önce oluşup, sonra da açık olmaz… Aksine onun açıklığı bizzat nûrluğudur. Bütün insanlar 
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sembolize edilen Nûr olgusunun Sühreverdi’de Allah ile özdeşleştirildiğini görebilmekteyiz. Mevlânâ 
Celâleddin Rûmî de (1207-73) Mesnevî’sinde Işık ve Nûr kavramına değinmektedir; “Gönül nûrunun 
nûru, Allah’ın nûrudur. Allah’ın nûru ise, akıl nûrundan, duygu nûrundan paktır, tamamıyla ayrıdır… 
Ey hakîkati arayan kişi! Eğer sen, bir İskender isen, hakîkat güneşinin doğduğu yere gel, bir ârife 
yaklaş, ondan nûr al; sonra nereye gidersen git; artık sen bir ışıksın bir nûrsun… Yoksa sen 
bilmiyorsun ki, şu gördüğün güneşin gözü kamaştıran nûru, önünde perde bulunmayan bir hakîkat 
güneşinin aksidir… Birdenbire uzakta yedi mum gördüm… O yedi mumun her bir nûru pek hoş bir 
şekilde gökyüzüne kadar yükselmişti… Aydan daha parlak olan bu mumların karşısında halk, nasıl 
oluyordu da başka kandil aramakta idi… Yine baktım gördüm ki; O yedi mum tek bir mum oldu da 
onun nûru, gökyüzünün yenini, yakasını yırtarak, daha yücele yükseliyordu. Yıldızlar gibi pırıl pırıl 
parlayan tertemiz velîlerin rûhları da yeryüzündeki tesirleri gibi gökyüzündeki yıldızlara bile yardım 
ederler. Çünkü İlahi tecelliye mazhar olan velîlerin rûhları batmaz. Nûr saçar, fâni yıldızları 
nûrlandırır.” Mevlana’nın, nûr açıklamalarında önce nûrların nûru olan Allah kastedilmektedir. 
Mesnevi’nin diğer kısımlarında ise nûrlar doğrudan velî insanları kastetmektedir. Eserin tercümesini 
yapan Şefik Can’ın Şârih İsmail Ankaravî Hazretlerinden aktardığına göre bu yedi mum yedi veliyi 
temsil etmektedir. Ayrıca âlem-i misâl’de velilerin parlak mum olarak görüldüğünden bahsetmektedir 
(Mevlânâ Celâleddin Rûmî  , 2017: 1. Cilt 91, 2. Cilt s.12, 13. Cilt s. 129, 177-178, 4. Cilt s. 47) . 
Ayrıca Sunar da (1975’den aktaran Tanman, 1993; 510) bir çalışmasında kandillerin velilerin 
ruhaniyetini de ifade ettiğinden bahsetmektedir. İbn Arabî (ö.1240) ışığı vücûd karanlığı ise adem 
olarak tabir etmektedir. Arabî güneş, ay ve yıldızların ışığı ile ilgili yorumlamalar getirmiştir (Uluç, 
2015: 237-304). 

Böylece yukarıda ifade edilen metinlerden anlaşıldığı üzere “Nûr” kavramının farklı anlamlarının 
olduğu görülmektedir. İslam sanatında sıklıkla kullanılan kandil motifinin bu doğrultuda başka 
temsilleri de ifade ettiği düşünülmektedir. Bugüne kadarki Sanat Tarihi araştırmalarında kandilin 
sadece Allah’ın nûru olduğu söylenmiştir. Bu doğru olmakla birlikte bunun yanı sıra başka anlamlarda 
da kullanılmış olabileceği Başta Kur’an-ı Kerim ve diğer tasavvufi metinlerden anlaşılmaktadır. 
Böylece kandil motifinin öncelikli olarak ekseri araştırmacıların söylediği gibi Allah’ın nûrudur. Sonra 
Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Ahzâb Suresi 45-46. Ayette; “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir 
müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil 
olarak gönderdik.”    Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Allah’ın nûrunun yanı sıra Hz. Muhammed 
(s.a.v)’in de kandil motifi ve nûr kavramıyla temsili olarak ilişkilendirilebileceği hükmü 
çıkarılmaktadır. Ayrıca Hallâc-ı Mansûr Hz. Muhammed (s.a.v) için, “Gayb nûrundan bir kandildir 
o… Bütün kandillere üstün geldi ve hepsine sultan oldu diyerek yine kandilin temsil biçimini ortaya 
koymuştur (Çift, 2004: 146). Gazali bütün enbiyaları ve âlimleri ışık saçan lambalar tabirini 
kullanarak peygamberleri ve bilginlileri kandil ile özdeşleştirmiştir. Güneş ve ayın bir kandil ve nûr 
olarak yansıtılması Kur’an-ı Kerim’de Nuh Suresi 16. Ayette; “Onların içinde ayı bir nûr kılmış, 
güneşi de bir çerağ yapmıştır” ifadesi ile görülmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Fussilet Suresi 12. 
Ayette; “Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın 
semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir” 
mealinden de anlaşıldığı üzere yıldızlar da kandil ile ifade edilmektedir. Ayrıca Gazali göz ve akıl 
nurunun olduğundan da bahsetmektedir. Tüsterî kandil mecazlaması için misbahın kandili marifet, 
fitili farzlar, yağı ihlâs, nûruda nûr-ı ittisâldir demektedir. (Çift, 2004: 144) Harabi (185-1916) adlı 
ozan’ın dörtüklerinde kandil ile şu ifadeler dile getirilmektedir;  

“Kandil geceleri kandil oluruz,  

Kandil içinde fitil oluruz,  

Hakkı göstermeye delil oluruz,  

Fakat kör olanlar görmez bu hali”.  Bu dizlerden de anlaşıldığı gibi Bektaşi kültüründe insanın 
Allah’ın nûrunu yansıtması, Osmanlı’nın son döneminde de kandil olarak ifade edilmektedir.  

 Bilindiği üzere sanatta gerçeğinin aksedilemeyeceği durumlarda bir objenin taklidi veya soyut 
yansıması kullanılmaktadır. Kandil başta mescidlerde, evlerde ve mekânlarda aydınlatma aracı olarak 
tercih edilmektedir. Fakat farklı olarak kandil motifinin gerçek kandille aynı anda kullanıldığı 
görülmektedir. Bu estetik tercih bize motifin farklı anlamlandırmalarının olduğunu göstermektedir. 
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Divriği Kale Mescidi (1180) mihrabının üzerinde ve Konya Ulvi Sultan Mescidi (13.yy)’nin 
mihrabındaki kandil motifleri gerçek kandile yakın biçimde oluşturulan süslemelerdir (fot.1-2).   

Mezar taşlarında gördüğümüz kandil motifleri farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İki sütünceli, 
kemerli bir düzenlemenin içerisinde kulplu olarak sallanan (ateşli-ateşsiz), sadece kulplu kandil’in 
olduğu veya kulpsuz niş içerisinde bulunan farklı örnekler çokça mevcuttur.(Kalfazade ve Ertuğrul, 
1989; Karamağralı, 1992; Çerkez, 1999: 339-365; Özkurt, 2007: 132-142; Biçici, 2012: 637-661) 
(fot.3-4). 

Sütünceli, kemerli, mukarnas düzenlemeli mezar taşlarında ayrı olarak kandilin de kullanılması aslında 
burada bir mescidin veya mescidin en kutsal bölümü olan mihrabın mekân düzenlemesinin yansıtıldığı 
anlaşılmaktadır. Mescid veya mekân düzenlemesi bizlere Nûr suresi 36. Ayeti ; “(Bu kandil) birtakım 
evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada 
sabah akşam O'nu (öyle kimseler) tesbih eder ki;” hatırlatmaktadır. Ayrıca değinilmeyen bir 
kompozisyon olarak bazı kandil motiflerinin kulpsuz olarak bir niş içerisinde verildiği görülmektedir. 
Bu durum bize Nûr suresi 35. Ayeti’ndeki kandillik (mişkat) kısmını göstermektedir ki mezar 
taşlarında bazı kandil motifi örneklerinin bu biçimde ifade edildiği tespit edilmiştir. 

 Kandilin bir başka mimari eleman olan Mihrab ile kullanılması farklı bir estetik olguyu 
göstermektedir. Mihrab kelimesi etimolojik olarak farklı kelime köklerinden meydana gelmektedir. 
Bunlardan biri de “harp” lafzı kökünden türediğidir. “Harp” Türkçe savaşmak anlamındadır. Mihrap 
yani Allah’a dönüldüğü, nefis ve şeytanla mücadele etme yeridir (Erzincan, 2005: 30-37; Bozkurt, 
2007: 8). Böylece mihraba dönen kişi dini olarak istikamette olduğundan üzerine Allah’ın nûrunun 
yansıması temsili olarak kandil motifi ile sağlanmıştır. Bu çıkarım bize Suresi Mülk Suresi 5. Ayeti; 
“Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri 
yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.” mealini göstermektedir. Milas Firuz Bey Camii(1394) 
mihrabında, Balat İlyas Bey Camii (1404) mihrabı çerçevesi köşeliklerinde mihrab ve kandil kullanımı 
söz konusudur (fot.5). 

Anadolu Selçuklu eseri olan Malatya Ulu Camii (1224) ve Sivas Gök Medrese (1271)’de çini 
kitabelerde yazıların kandil motifi ile tezyin edildiği görülmektedir. Malatya Ulu Camii’nin kubbe 
eteğinde, Fetih Suresi’nin 1-5. Ayetleri dolaşmaktadır. Özellikle   “fî kulûbil mu’minîne” kısmında 
müminleri kalpleri anlamında olan yerin hemen üstüne kandil motifi yerleştirilmesi kalplerin Allah 
tarafından aydınlatılmasına vurgu yapılmış olduğu düşünülmektedir. Aynı yapının avlusundaki çini 
kitabede teşkil edilen Al-i İmran Suresi 20. Ayette Allaha teslim olma ve hidayete, doğru yola 
ulaşma ile ilgili bölümlerde şamdan ve kandil motifinin kullanılması meallerden de anlaşılacağı üzere 
doğru istikametin tercih edilmesi nur-kandil sembolizmi ile de desteklenmiştir. (Ayrı olarak bu ayette 
kandil motifinin yanı sıra ayetteki konu içeriğine göre yazı bezemeli başlayıp sade ve yukarı dönerek 
yazılması kandil motifinin yine anlam ve kullanım yerini bilinçli bir tercih olarak göstermektedir2 
(Tüfekçioğlu, 2017). Sivas Gök Medresesi’nin mescid kubbe eteğindeki yazı kuşağında yer alan 
hadislerde “Mescide kandil asıp aydınlatan kimseye Allah her damlası için on sevap verir on günahını 
siler… Allah bu mescitte namaz kılan herkese, bu mescid hayatında, kabrinde ve tekrar diriltildiğinde 
nur olur”… yazmaktadır (Gün, 1999: 107). Burada kandil ve nur lafzının kullanılması ile kandil 
motifi arasında doğrudan ilişki kurulabilmektedir. Fakat daha dikkat çekici olan durum ise bazı kandil 
motiflerinin Allah, nur ve cennet lafızlarının üzerine yerleştirilmiş olmasıdır (fot.6-8).  Böylece çini 
ustasının dini metinlerden bağımsız olmadığı, dönemin sanatkârlarıyla beraber çalıştıkları, çini 
ustalarının da hem dini bilgilerinin hem de kültürel seviyelerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.   

Yukarıda melekût (metafizik) cihetiyle bahsedilen ve gerçekçi anlayışla yapılmış kandil motifi 
bezemelerdir. Bunun yanı sıra İslam Sanatı’nda soyut bir anlayışla oluşturulmuş hem biçimi hem de 
kullanıldığı yerler dolayısıyla kandil motifi olabileceğini düşündüğümüz bazı süsleme öğeleri ve 
kompozisyonları bulunmaktadır. İslam Mimarisi’nde birçok örnekte pencere ve giriş açıklıkları 
kemerlerinin kilit taşlarının kandil şeklinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Tuğla ve derzlerde de soyut 
kandilleri görebilmek mümkündür. Ayrıca,  özellikle taçkapı bordürlerinde ve mihraplarda 

                                                                 
2Bu bilgiler Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu ile Haziran 2017 tarihinde yapılan bir görüşme esnasında paylaşılmıştır. 
(Tüfekçioğlu Kişisel görüşme Haziran 2017).  
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Divriği Kale Mescidi (1180) mihrabının üzerinde ve Konya Ulvi Sultan Mescidi (13.yy)’nin 
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bezemelerdir. Bunun yanı sıra İslam Sanatı’nda soyut bir anlayışla oluşturulmuş hem biçimi hem de 
kullanıldığı yerler dolayısıyla kandil motifi olabileceğini düşündüğümüz bazı süsleme öğeleri ve 
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kemerlerinin kilit taşlarının kandil şeklinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Tuğla ve derzlerde de soyut 
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2Bu bilgiler Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu ile Haziran 2017 tarihinde yapılan bir görüşme esnasında paylaşılmıştır. 
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gördüğümüz “girih” motiflerinde süsleme kompozisyonları içerisinde stilize edilmiş kandiller yer 
almaktadır. 

Bazı tuğla örgü duvarlarda tuğlalar arasında kalıpla yapılmış süslemelerde soyut anlayışla teşkil 
edilmiş kandil motifleri vardır. Örneğin; Meraga Kümbed’i Kabud (1197)’un cenazelik bölümünde 
“Allah” lafzının etrafındaki motiflerin kandile benzerliği aşikârdır. Benzer süslemeler Van Ulu Camii 
(12.yy)’nde kullanılmıştır. Farklı biçimlerde olsa da Kemah Mengücek Gazi Türbesi (12.yy sonu 
13.yy başları) ve Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası (1217)’ nda tuğlalar arasında stilize kandiller 
mevcuttur. Bu iki yapıdaki alçı kandil motifinin bir benzeri Konya İnce Minare Medrese’(1279) nin 
minarelerinde sırlı tuğla ile teşkil edilmiştir. Bu gibi farklı örneklerde bağlantı kurmamızın bazı 
sebepleri bulunmaktadır; Kümbed-i Kabud’un cenazelik katının duvarlarındaki alçı süsleme 
kompozisyonlarının merkezinde “Allah” lafzının etrafındaki motiflerin kandil biçimini andırması ve 
Allah’ın nûrunun yansımasının mecazi bir göstergesidir. Buradaki motifin ortasının delik olmasından 
dolayı Van Ulu Camii, Mengücek Gazi Türbesi ve İzzeddin Keykavus Medresesi’ndeki süslemelerin 
biçim açısından tekrar ettiğini düşündürmektedir. İnce Minareli Medrese’nin minare ve kubbesinde, 
Konya Gömeç Hatun Türbesi (XIII. yy sonu)’ndeki eyvan kemerindeki sırlı tuğlalı süsleme detayında 
ise ortada delik yerinde sırlı tuğla vardır (fot.9-11, çiz.1-2). 

Çankırı Taş Mescit (Dar’ül Hadis ve Daru’ş Şifa) Türbesi’(1235) nin giriş açıklığı kemerinin kilit taşı 
kandil biçimindedir. Bitlis’te Seyyid İbrahim Mescidi (17.yy) ve Türbesi’(18.yy) nin giriş ve pencere 
açıklıklarındaki kemerlerin kilit taşları kandil şeklinde oluşturulmuş ve kandil gövdesine çiçek motifi 
yerleştirilmiştir. Mardin Sultan İsa Medresesi (1385)’nin mescid bölümünde mihrabın ve giriş 
açıklığının iki yanındaki pencere açıklıklarının lentosunun üstündeki bölümde ortada tam yanlara 
doğru ise yarım kandil motifleri dikkat çekmektedir. Özellikle güneş ve ay ışığının girebileceği 
açıklıklardaki soyut kandil motifleri Nuh Suresi 16. Ayetini; “Onların içinde ayı bir nûr kılmış, 
güneşi de bir çerağ yapmıştır” hatırlatmaktadır (fot.12-13). 

Girih süsleme kompozisyonu, İslam sanatında karmaşık süslemeleri anlatmak için kullanılan bir 
motifler bütünüdür. (Lu ve Steinhardt, 2007: 1106 1110; Şen 2013: 101-111) Girih motifler başta çini 
mozaiklerde olmak üzere taçkapı bordürlerinde süsleme kuşaklarında yoğunlukla mevcuttur. Bu 
süsleme kompozisyonu beş parçadan müteşekkildir. Bu parçalardan bir tanesi biçim ve kullanım 
itibariyle yine kandil motifine benzemektedir (çiz.3). Mülayim bir araştırmasında (1982: 73,373) 
incelediğimiz bu süsleme ögesine stilize çifte balta tanımı kullanmıştır. Fakat verdiğimiz örneklemler 
bu motife farklı bir bakış açısı ile değişik yorumlamaları mümkün kılmaktadır. 

Silvan Ulu Camii (1152-1157) ortadaki mihrab bordüründe, Tercan Mama Hatun Türbe (12. yy sonu 
13. yy başı) kapısı bordüründe, Ahlat Ulu Camii (12.yy) taçkapı bordüründe, Malatya Ulu Camii 
(1224) avlusu’ndaki sırlı tuğlalarda, Bağdat Mustansiriye Medresesi’ndeki (1227-34) taş ve çini 
mozaik örneklerde, Aksaray Sultan Han (1229) kapalı kısım taçkapısındaki bordür düzenlemesi, 
Kayseri Hunat Hatun Medresesi Türbesi’nde (1238), Konya Sırçalı Medrese (1242) eyvan 
bordüründeki çini mozaikte,  Kayseri Hacı Kılıç Camii taçkapı bordüründe (1249), Konya Karatay 
Medresesi (1251) eyvanındaki çini mozaikte,  Sivas Çifte Minareli Medrese (1271) taçkapı 
bordüründe, Tokat Gök Medrese taçkapısında (13.yy) Aksaray Zinciriye Medresesi (1337-38) öğrenci 
hücresi etrafındaki süslemede ve Konya Hasbey Dar’ul Huffazı (1421) cephesindeki bordür 
süslemelerinde biçimsel olarak kandile benzeyen motif soyut bir anlayışla geometrik süsleme 
düzenlemesi içerisinde yerleştirilmiştir.(fot.14-19) Kandil süslemelerinin semavi (kozmos) 
motiflerinin etrafında ritmik olarak sıralanması Fussilet Suresi 12. Ayetini; “Böylece onları, iki günde 
yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, 
bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir.” düşündürmektedir. 

Renk Sembolizmi 

İslam Mimarisi’nde tuğla kullanımı özellikle Orta Asya’da ve İran’da kurulan İslam devletlerinde 
veya beyliklerinde yoğunlukla görülmektedir. Bu durum günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. 
Tuğla’da doğal olarak hâkim olan kırmızı rengin dışında süsleme amaçlı kullanılan tuğlalarda turkuaz, 
patlıcan moru, mavi, kırmızı, sarı, beyaz, siyah ve yeşil renkli sırlar kullanılmıştır. Bunlar içerisinde en 
çok turkuaz sırlı tuğlanın sırsız tuğla ile bir arada kullanıldığı görülmektedir. Turkuaz rengin çok 
kullanılmasın pratik sebepleri yanında sonuç itibariyle de sembolik anlamları olduğu düşünülmektedir. 
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Kahverengi ve turkuaz rengin tercih edilmesi renk sembolizmi açısından semavat ve arz ilişkisi olarak 
değerlendirilebilir. Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla göklerin ve yerin yaratılışından bahsetmesi ve bu 
süslemelerin yıldız şeklinde olması renklerin arz ve semavatın yaratılışının bir temsili olduğu 
düşünülmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’de Hac Suresi 18. Ayette; “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, 
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor; 
birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir 
kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.” Rûm Suresi 22. Ayette; “O'nun delillerinden biri de, 
gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler 
için (alınacak) dersler vardır.” Fâtır Suresi 27. Ayette; “Görmedin mi Allah gökten su indirdi. 
Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve 
simsiyah yollar (yaptık).” Duhân Suresi 38. Ayette; “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında 
bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” Saff Suresi 1. Ayette; “Göklerde ve 
yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir” Bakara Suresi 164. Ayette; 
“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara 
fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü 
haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök 
arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını 
ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır”, Ankebût Suresi 61. Ayette;  “Andolsun ki onlara: 
«Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» 
derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?” 

 Böylece ayetlerde görülen arz ve semavat ilişkisi, dönemin İslam mimarisinde bilhassa Selçuklu Çağı 
Anadolu Mimarisindeki çiniler üzerlerinde sanatkârlar tarafından renk sembolizmi olarak 
yansıtılmaktadır. 

Mevlana Mesnevisi’nde toprak ve gök arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır; “Şu yeryüzü gökten 
nasıl kaçabilir? Kendini nasıl gizleyebilir? Gökten yağana karşı yeryüzü ne kaçabilir, ne bir çare 
bulabilir, ne de bir sipere girip gizlenebilir? Yeryüzü, Eyüp (a.s) gibi gökyüzüne teslim olmuştur. “Ben 
bir esirim; ne dilersen yağdır.” demektedir… Bütün nimetlerin asılları, gökten toprağa yağdı, toprağın 
altına girdi.” (Mevlânâ Celâleddin Rûmî , 2017: C.3 52-53). 

İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçukname) adlı eserinde şiirlerinde ve övgü 
dizelerinde sıklıkla göğün renginden bahsetmektedir; “Hiç şüphesiz mavi gök kubbenin altında 
yapılmış bir kemersin… Bu kubbe şeklindeki dönen dolap (gök) onun oka benzeyen boyunu yay 
şekline soktu… Yüce Allah bu mavi gök kubbeyi ortaya çıkarandır… Akşam namazı sırasında 
gezegenlerinin ışıklarının ve yıldızların aydınlığının lacivert gök kubbenin bahçesinde göründüğü 
katran renkli gecenin zenci güzellerin pudra sürdüğü gibi yüzüne yıldızlardan beyazlatıcılar sürdüğü… 
Seher vakti padişah uykudan uyanıp toprak, güneşin ışığına öpücük verince… Yeryüzü onun gibi bir 
padişah görmedi. Gök de ona çadır gibi gölgelik eder… Şahlar şahı bu lacivert kubbede parlayan ve 
dünyayı dolaşan güneş gibi... Mavi gök kubbe kılıçla alınıp kul yapılabilir… Firuze renkli gök 
kubbeyi yukarıda tutan O’dur… Her ne kadar gece karganın rengi gibi siyah olsa da güneş doğunca 
dünyaya lambalık yapar… Mavi leğenin lambasını yakan O’dur. Bu firuze renkli gök, hiç durmadan 
onun zaferi için döner… Gelin mavi renkli çadıra giderken, yasemin simalı gümüş endamlı, genç 
kızları andıran yıldızlar, göğün lacivert kubbesinde cilveleşiyor… Gece koyu mavi çadırını yayıp, 
yıldız kandilleri başlarını yere eğince… Eğer kutlu padişah bir defa göğe bakarsa, oradaki bütün 
yıldızlar uğurlu olur, lütfundan her yer aydınlanır… (İbn Bibi, 1996: 26, 31, 42, 55, 108, 241, 258, 
263, 264, 269, 348, 391). 

Mevlana’nın söylemlerinde yer ve göğün birbirinde ayrılamayacağını bu durumun bir zorunluluk 
olduğu anlaşılmaktadır ki bu Kur’an’daki semavat ve arz ayetlerinin bir tercümesidir. Tarihçi İbn Bibi 
şiirlerinde gök ile ilgili olarak mavi, lacivert ve firuze renklerini kullanmaktadır. Bunun dışında gece 
rengini karga siyahlığına ve koyu maviye benzetmektedir. Yıldızların beyazlığından da sıklıkla 
bahsetmektedir. Bu renkler sıklıkla mimari süslemelerde belirli bir düzen içerisinde kullanılmaktadır;   

Meraga Kümbet-i Kabud (1197)’un kemer köşeliklerindeki sırlı-sırsız tuğla kullanımında üstteki sırsız 
geometrik süslemenin hatlarının bitkisel süslemeler gibi kıvrımlı fakat alttaki turkuaz renkli yıldızların 
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Kahverengi ve turkuaz rengin tercih edilmesi renk sembolizmi açısından semavat ve arz ilişkisi olarak 
değerlendirilebilir. Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla göklerin ve yerin yaratılışından bahsetmesi ve bu 
süslemelerin yıldız şeklinde olması renklerin arz ve semavatın yaratılışının bir temsili olduğu 
düşünülmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’de Hac Suresi 18. Ayette; “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, 
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor; 
birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir 
kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.” Rûm Suresi 22. Ayette; “O'nun delillerinden biri de, 
gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler 
için (alınacak) dersler vardır.” Fâtır Suresi 27. Ayette; “Görmedin mi Allah gökten su indirdi. 
Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve 
simsiyah yollar (yaptık).” Duhân Suresi 38. Ayette; “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında 
bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” Saff Suresi 1. Ayette; “Göklerde ve 
yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir” Bakara Suresi 164. Ayette; 
“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara 
fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü 
haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök 
arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını 
ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır”, Ankebût Suresi 61. Ayette;  “Andolsun ki onlara: 
«Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» 
derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?” 

 Böylece ayetlerde görülen arz ve semavat ilişkisi, dönemin İslam mimarisinde bilhassa Selçuklu Çağı 
Anadolu Mimarisindeki çiniler üzerlerinde sanatkârlar tarafından renk sembolizmi olarak 
yansıtılmaktadır. 

Mevlana Mesnevisi’nde toprak ve gök arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır; “Şu yeryüzü gökten 
nasıl kaçabilir? Kendini nasıl gizleyebilir? Gökten yağana karşı yeryüzü ne kaçabilir, ne bir çare 
bulabilir, ne de bir sipere girip gizlenebilir? Yeryüzü, Eyüp (a.s) gibi gökyüzüne teslim olmuştur. “Ben 
bir esirim; ne dilersen yağdır.” demektedir… Bütün nimetlerin asılları, gökten toprağa yağdı, toprağın 
altına girdi.” (Mevlânâ Celâleddin Rûmî , 2017: C.3 52-53). 

İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçukname) adlı eserinde şiirlerinde ve övgü 
dizelerinde sıklıkla göğün renginden bahsetmektedir; “Hiç şüphesiz mavi gök kubbenin altında 
yapılmış bir kemersin… Bu kubbe şeklindeki dönen dolap (gök) onun oka benzeyen boyunu yay 
şekline soktu… Yüce Allah bu mavi gök kubbeyi ortaya çıkarandır… Akşam namazı sırasında 
gezegenlerinin ışıklarının ve yıldızların aydınlığının lacivert gök kubbenin bahçesinde göründüğü 
katran renkli gecenin zenci güzellerin pudra sürdüğü gibi yüzüne yıldızlardan beyazlatıcılar sürdüğü… 
Seher vakti padişah uykudan uyanıp toprak, güneşin ışığına öpücük verince… Yeryüzü onun gibi bir 
padişah görmedi. Gök de ona çadır gibi gölgelik eder… Şahlar şahı bu lacivert kubbede parlayan ve 
dünyayı dolaşan güneş gibi... Mavi gök kubbe kılıçla alınıp kul yapılabilir… Firuze renkli gök 
kubbeyi yukarıda tutan O’dur… Her ne kadar gece karganın rengi gibi siyah olsa da güneş doğunca 
dünyaya lambalık yapar… Mavi leğenin lambasını yakan O’dur. Bu firuze renkli gök, hiç durmadan 
onun zaferi için döner… Gelin mavi renkli çadıra giderken, yasemin simalı gümüş endamlı, genç 
kızları andıran yıldızlar, göğün lacivert kubbesinde cilveleşiyor… Gece koyu mavi çadırını yayıp, 
yıldız kandilleri başlarını yere eğince… Eğer kutlu padişah bir defa göğe bakarsa, oradaki bütün 
yıldızlar uğurlu olur, lütfundan her yer aydınlanır… (İbn Bibi, 1996: 26, 31, 42, 55, 108, 241, 258, 
263, 264, 269, 348, 391). 

Mevlana’nın söylemlerinde yer ve göğün birbirinde ayrılamayacağını bu durumun bir zorunluluk 
olduğu anlaşılmaktadır ki bu Kur’an’daki semavat ve arz ayetlerinin bir tercümesidir. Tarihçi İbn Bibi 
şiirlerinde gök ile ilgili olarak mavi, lacivert ve firuze renklerini kullanmaktadır. Bunun dışında gece 
rengini karga siyahlığına ve koyu maviye benzetmektedir. Yıldızların beyazlığından da sıklıkla 
bahsetmektedir. Bu renkler sıklıkla mimari süslemelerde belirli bir düzen içerisinde kullanılmaktadır;   

Meraga Kümbet-i Kabud (1197)’un kemer köşeliklerindeki sırlı-sırsız tuğla kullanımında üstteki sırsız 
geometrik süslemenin hatlarının bitkisel süslemeler gibi kıvrımlı fakat alttaki turkuaz renkli yıldızların 

düzgün bir hat ile teşkil edilmiştir. Gözle daha rahat görülebilen kıvrımlı toprak rengi süsleme dünyayı 
geri plandaki turkuaz sırlı yıldız ise tarafımızca kozmos (semavat) olarak düşünülmektedir (fot.20, 
çiz.4). Konya İnce Minareli Medrese (1279) kubbesinde zemin tuğlalarının toprak rengi, çarkıfelek ile 
stilize kandil motiflerinin turkuaz ve patlıcan moru renkte teşkil edilmesi yine renk sembolizminin 
göstergesidir (fot.21).  Semra Ögel ve N. Ş. Doğan, patlıcan moru rengi (siyah) Asya renk sembolizmi 
bağlantılı olarak toprağı temsil etiğini söylemektedir (Ögel, 1994: 92, Doğan, 2002: 401). Fakat bu 
renk ile yapılan süslemelerin biçimsel ve kullanım yerlerine bakıldığında özellikle sırsız tuğla yani 
toprak rengi ile kullanımından ve renk sıralamasından dolayı siyah rengin gökyüzünde geceyi anlattığı 
tarafımızca düşünülmektedir. B. Ögel çalışmasında (Ögel, 2014: 340) toprağın kara olmasının yanında 
kızıl ve bakır renkleri tabirini de toprak için kullanmaktadır. Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi İbn 
Bibi geceyi karga siyahına benzetmektedir. Malatya Ulu Camii (1224)’nin tuğla malzemeli olan 
kubbesinde turkuaz renkli sırlı tuğlalar merkezdeki mühr-ü Süleyman motifinin etrafında ve tuğla 
malzemeli mihrap önü mekanının üzerinde döngüsel bir hareket almaktadır(fot.22). Meraga Kümbet-i 
Gaffariye (1384) ’nin süsleme panolarında dışta sırsız tuğla kullanılırken sonra sırasıyla turkuaz, 
patlıcan moru ve beyaz renkler sıralanmaktadır (fot.23), Meraga Kümbet-i Surh (1148)’un giriş 
açıklığının sivri kemerli alınlığında sırsız ve turkuaz sırlı tuğlalı geometrik şekillerin birbirine geçmeli 
şekilde verilmesi ve Nahcivan Mümine Hatun Kümbeti (1186)’nde gövdedeki geometrik şekillerin 
turkuaz renkli sırlı tuğla ve sırsız tuğlalar teşkil edilmesi bu örneklerin bizlere Allah’ın ayetlerde 
açıkladığı arz ve semavatı yaratmasının estetik bir tercih olarak mimari üzerinde renklerle yansımasını 
göstermektedir. 

 

 

 Yıldız Düzenleri Sembolizmi 

İslam Sanatı’nda semavi (yıldız ) kompozisyonlar mimari yapılarda daha çok taçkapı ve mihraplarda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yoğun kullanımın farklı anlamlar içerdiği açıktır. Özellikle Kur’an-ı 
Kerim’de yıldız, güneş ay ve burçlara değinen ayetler mevcuttur; Ra’d Suresi 2. Ayet; “Görmekte 
olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun 
eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize 
kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır.” Hicr Suresi 
16. Ayet; “Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik.” Enbiya 
Suresi 33. Ayet; “O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her biri bir yörüngede 
yüzmektedirler.” Ankebût Suresi 61. Ayet;  “Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve 
ayı buyruğu altında tutan kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) 
çevrilip döndürülüyorlar?” Sâffât Suresi 6. Ayet; “Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.” 
Yûnus Suresi 5. Ayet;  “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona 
(aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen 
yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır.” Nahl Suresi 12. Ayet; “O, geceyi, 
gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz 
ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.” Yâsin Suresi 38. Ayet;  “Güneş, kendisi 
için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.”  

 Ayetlere göre göksel cisimlerin Allah’ın varlığının delillerinden olduğu ve insanın bunu akıl 
etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Böylece mimari süslemede yıldız sistemlerinin kullanılması basit bir 
göksel gözlemin malzeme üzerinde yansıması değil inancın estetik duygularla mimariye işlenmesidir. 
Bunun yanı sıra makro kozmos olayların bir düzen ve istikamet içerisinde olduğundan güneş ve ayın 
belirli bir yörüngede hareket ettiğinden, yıldızların semavatı süslediğinden ve bu cisimlerin havada 
asılı olduğundan bahsedilmektedir. Bu durum İslam sanatında çok kollu yıldız süslemelerinin ve güneş 
ile ayı temsil ettiği düşünülen kabara ve gülbezeklerin hem çizim hem de uygulamalarına yansımış, 
bezemeler düzeni bozmayacak şekilde “hikmet-tevhid” ilişkisi içerisinde süsleme repertuarları 
oluşturulmuştur.3  Peker (1998: 35-37) de çalışmasında geometrik motiflerin ortak noktasının yersel ve 

                                                                 
3 Ögel eserinde bu olgu için çokluk içinde birlik yani kesret-vahdet ilişkisini anlatmaktadır (Ögel, 1994: 94). Bunun yanı sıra 
geometrik düzenlemelerin tevhidin yansımasına ek olarak “hikmet” isminin de mimari yapılarda estetik olarak izleyebilmek 
mümkün olmaktadır. 
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göksel olaylarla bağlantılı olabileceğini söylemektedir. Ayrıca motiflerin Anadolu Selçuklu anıtsal 
mimarisinde göksel bir anlam ifade ettiğini dile getirmektedir.  

İbn Bibi eserinde şunları yazmıştır; Bu mavi denen gök kubbede nurdan iki küre yaratmıştır. Bunlar 
vehim gibi her tarafa ulaşırlar ve ırmaktaki su gibi akarak ayı ve yılı meydana getirirler… Yıldızlar 
şahının (güneş), yedi menzili dolaşmaktan usanmadığı gibi gezmekten usanıp sıkılmasın… Bravo 
uğuru yıldız gibi olan padişaha! Bravo devleti yüce güneşe!... Senin azametin güneş ışığı mı yoksa 
şimşek mi?... Gök, yeryüzünü yıldız çiçekleriyle örttü. Çiçeklerden uzun bir halı meydana geldi… 
Güneş onun adaletinin gölgesine sığınır. Felek onun hükmünün merkezi etrafına döner… Mavi gök 
kubbe kılıçla alınıp kul yapılabilir. Fakat insanları almak ancak tatlı dille mümkün olabilir… Bu firuze 
renkli gök, hiç durmadan onun zaferi için döner… Altın ışıklarla süslenmiş olan firuze renkli gök, 
padişahın geldiğini müjdeledi… Etrafında yıldızlar gibi duran adamları olduğu halde yerine oturdu… 
Eğer kutlu padişah bir defa göğe bakarsa, Oradaki bütün yıldızlar uğurlu olur, lütfundan her yer 
aydınlanır…(İbn Bibi, 1996: 42, 65,  92, 161, 168, 242, 263, 269, 316, 335,  391).  

İbn Bibi tarihsel olayları anlattığı eserinde mavi-firuze gök kubbe, güneş, ay ve yıldızlarla Allah’ın 
kudretini anlattığı gibi gökyüzünü de edebi ifadelerle tarif etmiştir. Ayrıca bu tanımlamalarla dönemin 
sultanı arasında bağlantı kurmuştur. Bu durumun mimari eserlere yansıdığı görülmektedir. Böylece 
mimari yapılarda bilhassa taçkapılardaki yıldız süsleme kuşakları kabara ve gülbezekler ile sultanın 
şan ve yüceliğine atıfta bulunarak bir şekilde onu taltif etmiş, yöneticinin hâkimiyet ve hükümdarlığını 
sanatkârlar mimari eserler üzerinde sembolik ifadelerle anlatmıştır. Selçuklu Anadolu’sunda sultanlara 
ve idareci kesime göksel ifadelerle şiir yazmak gelenektir (Çaycı, 2002: 82-83). Ögel, eserinde 
Anadolu Selçuklu eserlerinde yapıya dışa karşı temsil eden taçkapılardaki yıldız sistemlerini merkezi 
idarenin gücü ile paralel hareket eden sanatsal faaliyetleri olarak tanımlamaktadır (Ögel 1994, s.93). 
Doğan çalışmasında (2002: 401-406) yıldız kollarının sayısının farklı anlamlara gelebileceğini 
bunların da; dünya, güneş, Allah ve sultanın gücünü temsil ettiğini söylemektedir. Bu durumdan 
anlaşıldığı üzere motifler sultanın gücünü de yansıtan komposizyonlar bütünüdür. Divriği Ulu Camii 
(1228-29) süsleme kompozisyonlarında geometrik tercihin az olmasına rağmen Şifahane taçkapısında 
geometrik motiflerin yoğun kullanılması şifahanedeki türbede medfun olan sultan ve baninin gücüne 
değinildiğini göstermektedir (fot.24). Sivas Buruciye Medresesi’nin ana eyvanındaki çok sayıdaki 
kabara ve türbesindeki geometrik çiniler bu sefer de yapıyı yaptıranı yüceltmektedir (fot.25-26).  
Aksaray Sultan Hanı’ndaki (1229) yıldız süslemelerinin çok kullanılması yine kitabesindeki (Durukan: 
2007, s.141).  Alâeddin Keykubad’ın müminlerin ve bölgenin sultanı ve koruyucusu olduğu 
anlatılmıştır Böylece Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan sultanın yüceliği estetiksel göstergelerle yine 
geometrik süslemeye yansımıştır (fot.27).   

Sonuç 

İslam sanatında kullanılan bezeme programlarındaki olguların çok sayıda etkileşimin bir sonucu 
olduğu gerçekliktir. Emeviler dönemindeki süslemelerde Roma-Sasani etkileri görülürken Abbasilerle 
Türk kültürü etkisi de hissedilmeye başlamıştır. İran coğrafyasında ise Büyük Selçuklularla beraber 
çini ve sırlı tuğlalı geometrik bezemelerde zorunluluktan kaynaklanan kullanımın yanı sıra alçı da 
süsleme kompozisyonu içerisinde yer almıştır. Selçuklu Çağı Anadolu mimarisindeki süslemelerde ise 
Anadolu’daki geçmiş kültürlerin, güney ve Mağribi etkilerin, İran bölgesinin ve Orta Asya 
coğrafyasının uzantılarını görebilmek mümkündür. 

Çalışmamızda yukarıda saydığımız farklı zaman ve kültürel etkilere ek olarak Kur’an’ı Kerim ve 
dönemin edebi ve tasavvufi eserlerinin de yansımalarının mimari yapılardaki bezemelerde 
görebilmenin mümkün olabileceği gösterilmiştir. Bu bağlamda daha önce araştırmacılar tarafından 
incelenmiş olan Kandil, Renkler ve Yıldız süslemeleri tetkik edilmiş ve yeni yorumlamalarda 
bulunulmuştur. 

Kandil motifinin kaynağı olarak sadece Nur Suresi 35. ayeti olmadığı bu olguyu başka ayetlerde, 
tasavvufi ve edebi metinlerde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Allah’ın nurunun yanı sıra Hz. 
Muhammed (s.a.v.), peygamberler, âlimler, veli insanların da kandil ile temsil edildiği 
öğrenilmektedir. Kandil motifinin mihrapta kullanılması yine dinsel anlayışın sembolik olarak 
tezahürünü göstermektedir. Gerçekçi anlayış ile yapılmış kandil motiflerinin yanı sıra cephelerdeki 
derz aralarında ve tekstil veya fiyonk motifi olarak bilinen bezemenin de aksine kandil motifi 
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göksel olaylarla bağlantılı olabileceğini söylemektedir. Ayrıca motiflerin Anadolu Selçuklu anıtsal 
mimarisinde göksel bir anlam ifade ettiğini dile getirmektedir.  

İbn Bibi eserinde şunları yazmıştır; Bu mavi denen gök kubbede nurdan iki küre yaratmıştır. Bunlar 
vehim gibi her tarafa ulaşırlar ve ırmaktaki su gibi akarak ayı ve yılı meydana getirirler… Yıldızlar 
şahının (güneş), yedi menzili dolaşmaktan usanmadığı gibi gezmekten usanıp sıkılmasın… Bravo 
uğuru yıldız gibi olan padişaha! Bravo devleti yüce güneşe!... Senin azametin güneş ışığı mı yoksa 
şimşek mi?... Gök, yeryüzünü yıldız çiçekleriyle örttü. Çiçeklerden uzun bir halı meydana geldi… 
Güneş onun adaletinin gölgesine sığınır. Felek onun hükmünün merkezi etrafına döner… Mavi gök 
kubbe kılıçla alınıp kul yapılabilir. Fakat insanları almak ancak tatlı dille mümkün olabilir… Bu firuze 
renkli gök, hiç durmadan onun zaferi için döner… Altın ışıklarla süslenmiş olan firuze renkli gök, 
padişahın geldiğini müjdeledi… Etrafında yıldızlar gibi duran adamları olduğu halde yerine oturdu… 
Eğer kutlu padişah bir defa göğe bakarsa, Oradaki bütün yıldızlar uğurlu olur, lütfundan her yer 
aydınlanır…(İbn Bibi, 1996: 42, 65,  92, 161, 168, 242, 263, 269, 316, 335,  391).  

İbn Bibi tarihsel olayları anlattığı eserinde mavi-firuze gök kubbe, güneş, ay ve yıldızlarla Allah’ın 
kudretini anlattığı gibi gökyüzünü de edebi ifadelerle tarif etmiştir. Ayrıca bu tanımlamalarla dönemin 
sultanı arasında bağlantı kurmuştur. Bu durumun mimari eserlere yansıdığı görülmektedir. Böylece 
mimari yapılarda bilhassa taçkapılardaki yıldız süsleme kuşakları kabara ve gülbezekler ile sultanın 
şan ve yüceliğine atıfta bulunarak bir şekilde onu taltif etmiş, yöneticinin hâkimiyet ve hükümdarlığını 
sanatkârlar mimari eserler üzerinde sembolik ifadelerle anlatmıştır. Selçuklu Anadolu’sunda sultanlara 
ve idareci kesime göksel ifadelerle şiir yazmak gelenektir (Çaycı, 2002: 82-83). Ögel, eserinde 
Anadolu Selçuklu eserlerinde yapıya dışa karşı temsil eden taçkapılardaki yıldız sistemlerini merkezi 
idarenin gücü ile paralel hareket eden sanatsal faaliyetleri olarak tanımlamaktadır (Ögel 1994, s.93). 
Doğan çalışmasında (2002: 401-406) yıldız kollarının sayısının farklı anlamlara gelebileceğini 
bunların da; dünya, güneş, Allah ve sultanın gücünü temsil ettiğini söylemektedir. Bu durumdan 
anlaşıldığı üzere motifler sultanın gücünü de yansıtan komposizyonlar bütünüdür. Divriği Ulu Camii 
(1228-29) süsleme kompozisyonlarında geometrik tercihin az olmasına rağmen Şifahane taçkapısında 
geometrik motiflerin yoğun kullanılması şifahanedeki türbede medfun olan sultan ve baninin gücüne 
değinildiğini göstermektedir (fot.24). Sivas Buruciye Medresesi’nin ana eyvanındaki çok sayıdaki 
kabara ve türbesindeki geometrik çiniler bu sefer de yapıyı yaptıranı yüceltmektedir (fot.25-26).  
Aksaray Sultan Hanı’ndaki (1229) yıldız süslemelerinin çok kullanılması yine kitabesindeki (Durukan: 
2007, s.141).  Alâeddin Keykubad’ın müminlerin ve bölgenin sultanı ve koruyucusu olduğu 
anlatılmıştır Böylece Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan sultanın yüceliği estetiksel göstergelerle yine 
geometrik süslemeye yansımıştır (fot.27).   

Sonuç 

İslam sanatında kullanılan bezeme programlarındaki olguların çok sayıda etkileşimin bir sonucu 
olduğu gerçekliktir. Emeviler dönemindeki süslemelerde Roma-Sasani etkileri görülürken Abbasilerle 
Türk kültürü etkisi de hissedilmeye başlamıştır. İran coğrafyasında ise Büyük Selçuklularla beraber 
çini ve sırlı tuğlalı geometrik bezemelerde zorunluluktan kaynaklanan kullanımın yanı sıra alçı da 
süsleme kompozisyonu içerisinde yer almıştır. Selçuklu Çağı Anadolu mimarisindeki süslemelerde ise 
Anadolu’daki geçmiş kültürlerin, güney ve Mağribi etkilerin, İran bölgesinin ve Orta Asya 
coğrafyasının uzantılarını görebilmek mümkündür. 

Çalışmamızda yukarıda saydığımız farklı zaman ve kültürel etkilere ek olarak Kur’an’ı Kerim ve 
dönemin edebi ve tasavvufi eserlerinin de yansımalarının mimari yapılardaki bezemelerde 
görebilmenin mümkün olabileceği gösterilmiştir. Bu bağlamda daha önce araştırmacılar tarafından 
incelenmiş olan Kandil, Renkler ve Yıldız süslemeleri tetkik edilmiş ve yeni yorumlamalarda 
bulunulmuştur. 

Kandil motifinin kaynağı olarak sadece Nur Suresi 35. ayeti olmadığı bu olguyu başka ayetlerde, 
tasavvufi ve edebi metinlerde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Allah’ın nurunun yanı sıra Hz. 
Muhammed (s.a.v.), peygamberler, âlimler, veli insanların da kandil ile temsil edildiği 
öğrenilmektedir. Kandil motifinin mihrapta kullanılması yine dinsel anlayışın sembolik olarak 
tezahürünü göstermektedir. Gerçekçi anlayış ile yapılmış kandil motiflerinin yanı sıra cephelerdeki 
derz aralarında ve tekstil veya fiyonk motifi olarak bilinen bezemenin de aksine kandil motifi 

olabileceği düşünülmektedir. Girih motifler bütününde parçalardan bir tanesinin biçimsel ve kullanım 
yeri olarak soyut bir kandil süslemesi olduğu tahmin edilmektedir. 

 Mimaride sırlı tuğlaların sırsız tuğla ile birlikte kullanımlarında (toprak ve gök rengi) Kur’an-ı 
Kerim’deki arz semavat ilişkisi görülmektedir. Geometrik yıldız süslemeleri basit bir motifler 
yerleştirmesi değil İslami inancın yansımasını göstermektedir. Kesret-vahdet ilişkili geometrik 
bezemelere ek olarak hikmet-vahdet ilişkisinin de olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra yıldızların 
ve malzemelerdeki renklerin dönemin sultanın ve yapıyı yaptıran baninin gücüne ve makamına da 
atıfta bulunduğunun göstermektedir. 

Ayrıca dönemin sanatkârlarının kullandıkları bezeme programlarını oluştururken basit bir süslemeden 
ziyade dönemin kültür ortamından bilinçli olarak faydalandıkları, bağımsız olmadıkları ve bunu estetik 
olarak yapıların üzerine nakşettikleri anlaşılmaktadır.  

Sonuç olarak ön çalışma niteliğindeki araştırmamızın İslam sanatında simge ve sembol çalışmalarına 
katkı sağlamasını ve daha sonra planladığımız sembol çalışmalarına bir basamak olmasını murad 
etmekteyiz.  
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Fotoğraf 1. Konya Ulvi Sultan Mescidi Mihrabı kandilden detay (13. yy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 2. Divriği Kale Mescidi (1180) Mihrabı üstündeki  
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Fotoğraf 3. Gevaş’ta Tarihi Türk Dönemi Mezarlığı’ndaki sanduka üzerindeki iki farklı kandil örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf 4. Bitlis Güroymak’ta Kandil motifli mezar taşı  
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Fotoğraf 3. Gevaş’ta Tarihi Türk Dönemi Mezarlığı’ndaki sanduka üzerindeki iki farklı kandil örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf 4. Bitlis Güroymak’ta Kandil motifli mezar taşı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 5. Balat İlyas Bey Camii (1404) mihrabı (E. Kavalçalan) 

Fotoğraf 6. Malatya Ulu Camii (1224)  kubbe yazı kuşağı 

 

Fotoğraf 7. Malatya Ulu Camii (1224) revaktaki çini kitabe 
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Fotoğraf 8. Sivas Gök Medrese (1271) Mescidi kubbe eteği 

   

 

 

 

 

 

                       

Fotoğraf 9. Meraga Kümbed’i Kabud (1197)’un cenazelik bölümü (M.Top) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1. Van Ulu Camii, (12. yy) (Mülayim 1990) 
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Fotoğraf 8. Sivas Gök Medrese (1271) Mescidi kubbe eteği 

   

 

 

 

 

 

                       

Fotoğraf 9. Meraga Kümbed’i Kabud (1197)’un cenazelik bölümü (M.Top) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1. Van Ulu Camii, (12. yy) (Mülayim 1990) 

 

 

 Fotoğraf 10. Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası (1217) derz süslemeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 2. Kemah Mengücek Gazi Türbesi (12.yy sonu 13.yy başları) (Bakırer, 1981) 

  



486 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 10. Konya İnce Minare Medrese (1279) Minaresi süsleme detayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 11. Konya Gömeç Hatun Türbesi  (13.yy) eyvan kemeri süsleme detayı 
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Fotoğraf 10. Konya İnce Minare Medrese (1279) Minaresi süsleme detayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 11. Konya Gömeç Hatun Türbesi  (13.yy) eyvan kemeri süsleme detayı 

  

 

Fotoğraf 12.Bitlis’te Seyyid İbrahim Türbesi giriş açıklığı lentosu(18.yy) 

 

 

 

Fotoğraf 13. Mardin Sultan İsa Medresesi (1385) pencere açıklılığı lentosu 
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Çizim 3. Topkapı Parşömeni (H.Şen 2013) 

 

 Fotoğraf 14. Kayseri Hunat Hatun Medresesi Türbesi (1238)  
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Çizim 3. Topkapı Parşömeni (H.Şen 2013) 

 

 Fotoğraf 14. Kayseri Hunat Hatun Medresesi Türbesi (1238)  

  

 

 

 

 

 

Fotoğraf 15. Malatya Fotoğraf Camii(1224)    Fotoğraf 16. Ahlat Ulu Camii     Fotoğraf 17. Tercan Mama 

Hatun Türbesi (12. Yy) Taçkapı Bordürü (12. yy. sonu 13. yy. başı) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fotoğraf 18. Aksaray Zinciriye Medresesi (1337-38)  Fotoğraf 19. Konya HasbeyDar’ulHuffazı (1421 
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 Fotoğraf 20. Meraga Kümbed-i Kabud 1197     Çizim 4.  Meraga Kümbed-i Kabud (Bıer 2012) 

(M.Top) 

  

Fotoğraf 21. Konya İnce Minareli Medrese Kubbesi 1279 
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 Fotoğraf 20. Meraga Kümbed-i Kabud 1197     Çizim 4.  Meraga Kümbed-i Kabud (Bıer 2012) 

(M.Top) 

  

Fotoğraf 21. Konya İnce Minareli Medrese Kubbesi 1279 

 

Fotoğraf 22. Malatya Ulu Camii 1224 Mihrab Önü Kubbesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoğraf 23. Meraga Kümbeti-i Gaffariye  (14. yy) cephedeki süsleme panoları (M.Top) 
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Fotoğraf 24. Divriği Ulu Camii Şifahanesi Taçkapısı yıldız süslemleri 

 

 

Fotoğraf 25. Sivas Buruciye Medresesi                                   Fotoğraf 26. Sivas Buruciye Medresesi 

Ana Eyvanı Kemer Köşeliği                       Türbesi  (A.Bekmez) 
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Fotoğraf 24. Divriği Ulu Camii Şifahanesi Taçkapısı yıldız süslemleri 

 

 

Fotoğraf 25. Sivas Buruciye Medresesi                                   Fotoğraf 26. Sivas Buruciye Medresesi 
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Öz 

Ölümün değişmeyen tek gerçekliği, insanoğlunu sevdiklerinin hatıralarını yaşatabilmek için ölen 
yakınlarına yapmış oldukları mezarlardır. Bunun için mezarlıklar, geride kalanların sevdiklerinin yanında bir 
nebze de olsa huzur buldukları ziyaretgâhlardır.Küçük menderes havzası’nda Manisa ve İzmir illeri ile ilçeleri 
başta olmak üzere pek çok merkezde Aydınoğulları beyliğine ve Osmanlı dönemine ait mezar taşı günümüze 
ulaşmıştır. Bu mezar taşları sanatsal yönleri dışında yapıldıkları dönemin etnik, sosyal ve dini kimlik yapısını 
belirtmesi açısından da dikkat çekmektedirler. İzmir iline bağlı Tire Merkez Yeni Camii Haziresinde yaptığımız 
araştırmalar sonucunda mezar taşları tespit edilerek kayıt altına alınmış ve incelenmeye tabii tutulmuştur.Kültür 
varlıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan mezar taşları çeşitli sebeplerle yerel yönetimlerin yeni iskân 
projeleriyle birlikte yok edilmeye başlanmıştır. Öte yandan halkımızın mezar taşlarına sıradan bir taş muamelesi 
yaparak onları şahsi işlerde kullanması, bu nadide eserlerin yok olma sürecini hızlandırmıştır. Bundan dolayı 
Tire Merkez Yeni Camii Haziresi mezar taşlarındaki duygu düşünce ve estetik bakış açısı ortaya konarak, Türk 
sanatı içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tire, Mezar Taşı, Camii, Merkez. 

Abstract 

The only unchanging reality of death is the graves mankind have made to their deceased relatives in 
order to keep the memories of their loved ones alive. For this reason, the graveyards are the visiting places where 
the people recall their loved ones.  In many centres of the small Menderes basin, especially in Manisa, İzmir and 
its districts gravestones that belongs to  Aydınoğulları and Ottoman period have reached to the present day.  
Except for their artistic aspects, these gravestones are also noted for their ethnical, social and religious identity in 
the period they were made. As a result of the research we carried out in the Tire Central New Mosque in İzmir 
province, grave stones were identified and recorded and examined. The gravestones, which have an important 
place among our cultural assets, started to be destroyed together with the new resettlement projects of the local 
governments for various reasons.  The fact that people treat to these gravestones as an ordinary stone and use 
them in their personal works has also accelerated the process of extinction of these rare works. Therefore, the 
emotional thoughts and aesthetic point of view in the gravestones of Tire Central New Mosque were revealed 
and tried to determine its place in Turkish art. 

Keywords: Tire, Graveyard Stone, Mosque, Center. 

Giriş 

Tarihin en eski uygarlıklarından günümüze kadar mezarlar, mezar yapıları ve bunlara ait 
kitabeler, toplumların yaşamları ile ilgili en somut, en anlamlı ve en güvenilir belgeleri 
oluşturmaktadır (Tüfekçioglu, 1998: 394).Küçük menderes havzasında Manisa ve İzmir illeri ile 
ilçeleri başta olmak üzere pek çok merkezde Aydınoğulları beyliğine ve Osmanlı dönemine ait mezar 
taşı günümüze ulaşmıştır. Bu mezar taşları sanatsal yönleri dışında yapıldıkları dönemin etnik,  sosyal 
ve dini kimlik yapısını belirtmesi açısından da dikkat çekmektedirler. Tire Merkez Yeni Camii’nin 
haziresinde yer alan Osmanlı Dönemindeki 18,19. ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğine ait mezar taşlarının 
işlendiği bu çalışmada, on dört mezar taşı bulunmaktadır.Şâhideler’in işleniş tarzı, süsleme özellikleri 
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ve form açısından, Türk sanatının genel gelişim çizgisine paralel uygulamalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Tunçel, 1989: 7). 

Kültür varlıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan bu mezar taşları çeşitli sebeplerle 
yerel yönetimlerin yeni iskân projeleriyle birlikte yok edilmeye başlanmıştır. Eski mezar taşları 
toplanarak depolara ya da duvar kenarlarına bırakıldığı sürece tarihin izleri birer birer silinecektir. 
Bilinçsizce yapılan bu çalışmalar sonucunda mezar taşları önemlerini yitirmeye başlamıştır. Öte 
yandan halkımızın mezar taşlarına sıradan bir taş muamelesi yaparak onları şahsi işlerde kullanması, 
bu nadide eserlerin yok olma sürecini hızlandırmıştır.  Bundan dolayı Tire Merkez Yeni Camii 
Haziresi mezar taşlarındaki duygu düşünce ve estetik bakış açısı ortaya konarak, Türk sanatı 
içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tire İlçesi 

Ege Bölgesi’nde İzmir iline bağlı ilçelerden biridir. Doğusunda Ödemiş, batısında Selçuk-
Kuşadası, kuzeyinde Bayındır, güneyinde Aydın vardır. Tire’nin eteğine sığındığı Güme Dağı yurt 
coğrafyasında, 38 derece 30 dakika enlemiyle 25 derece 15 dakika boylamı arasında sıralanan Aydın, 
Cevizli Dağları’dır. Tire bu yeşil dağın eteğinden Küçük Menderes Ovası’na doğru yayılır gider 
(Tokloğlu, 1973: 32). 

Güme Dağı’nın eteğinde yedi tepe üzerinde kurulan Tire, gerek sahip olduğu coğrafi özellikler 
gerekse içinde barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlik dolayısıyla Ege Bölgesi’nin önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. 

Merkez Yeni Camii 

Yeni Cami Tire’nin merkezindeki Kurtuluş Mahallesi’ndedir. XVI. yüzyıl sonlarında Behram 
Kethüda tarafından, Sarı Selim’im hükümdarlığı zamanında yaptırıldığı söylenmektedir (Aslanoğlu, 
1978: 68).Tire’nin tam ortasında Osmanlı mimari tarzının güzelliğini gösteren abidelerimizden biridir. 
1914’te Tire’nin geçirdiği büyük yangında caminin etrafı tamamen yandığı halde bu mabed ortada 
kalmış ve hiçbir zarar görmemiştir (Tokloğlu, 1973: 40-41). 

Cami, kare planlı tek kubbeli olup, üç gözlü son cemaat revakına sahiptir. Son cemaat 
revakının üzeri üç kubbe ile örtülü olup, üst örtü dört sütuna oturmaktadır. Son cemaat yerine bitişik 
batı tarafında minaresi bulunmaktadır. 

Hazire Alanı 

Yeni Camii hazire alanı, caminin doğu tarafında, orta büyüklükte bir bahçede yer almaktadır. 
(Foto.1) İncelediğimiz mezar alanında sağlam vaziyette çok az mezar taşı bulunmuştur. Mezarların 
çoğu, bahçe duvarına dayalı vaziyettedir.(Foto.2) Oturtmalık üzerinde olan ve doğrudan toprağa 
gömülü olan grubun dışında, iki sandukalı mezar yapısı da bulunmaktadır. Mezar taşları otlarla 
kaplanmış ve etrafı temizlenerek araştırma yapılabilmiştir.  Duvara bitişik olanlar ise yapraklarla 
kapanmış ve bu şekilde nemden etkilenerek kitabeler okunamayacak duruma gelmiştir. Kırılan 
taşlardan bir tanesi onarılmış ve diğerleri ise ya başka taşlara dayandırılmış ya da olduğu gibi 
bırakılmıştır (Ebiri, 2016: 42). 

 

 

Aksakalı Hatipzade Osman Efendi’nin Mezar Taşı  

İnceleme Tarihi  : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H. 1228 / M. 1813 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 
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ve form açısından, Türk sanatının genel gelişim çizgisine paralel uygulamalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Tunçel, 1989: 7). 

Kültür varlıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan bu mezar taşları çeşitli sebeplerle 
yerel yönetimlerin yeni iskân projeleriyle birlikte yok edilmeye başlanmıştır. Eski mezar taşları 
toplanarak depolara ya da duvar kenarlarına bırakıldığı sürece tarihin izleri birer birer silinecektir. 
Bilinçsizce yapılan bu çalışmalar sonucunda mezar taşları önemlerini yitirmeye başlamıştır. Öte 
yandan halkımızın mezar taşlarına sıradan bir taş muamelesi yaparak onları şahsi işlerde kullanması, 
bu nadide eserlerin yok olma sürecini hızlandırmıştır.  Bundan dolayı Tire Merkez Yeni Camii 
Haziresi mezar taşlarındaki duygu düşünce ve estetik bakış açısı ortaya konarak, Türk sanatı 
içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tire İlçesi 

Ege Bölgesi’nde İzmir iline bağlı ilçelerden biridir. Doğusunda Ödemiş, batısında Selçuk-
Kuşadası, kuzeyinde Bayındır, güneyinde Aydın vardır. Tire’nin eteğine sığındığı Güme Dağı yurt 
coğrafyasında, 38 derece 30 dakika enlemiyle 25 derece 15 dakika boylamı arasında sıralanan Aydın, 
Cevizli Dağları’dır. Tire bu yeşil dağın eteğinden Küçük Menderes Ovası’na doğru yayılır gider 
(Tokloğlu, 1973: 32). 

Güme Dağı’nın eteğinde yedi tepe üzerinde kurulan Tire, gerek sahip olduğu coğrafi özellikler 
gerekse içinde barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlik dolayısıyla Ege Bölgesi’nin önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. 

Merkez Yeni Camii 

Yeni Cami Tire’nin merkezindeki Kurtuluş Mahallesi’ndedir. XVI. yüzyıl sonlarında Behram 
Kethüda tarafından, Sarı Selim’im hükümdarlığı zamanında yaptırıldığı söylenmektedir (Aslanoğlu, 
1978: 68).Tire’nin tam ortasında Osmanlı mimari tarzının güzelliğini gösteren abidelerimizden biridir. 
1914’te Tire’nin geçirdiği büyük yangında caminin etrafı tamamen yandığı halde bu mabed ortada 
kalmış ve hiçbir zarar görmemiştir (Tokloğlu, 1973: 40-41). 

Cami, kare planlı tek kubbeli olup, üç gözlü son cemaat revakına sahiptir. Son cemaat 
revakının üzeri üç kubbe ile örtülü olup, üst örtü dört sütuna oturmaktadır. Son cemaat yerine bitişik 
batı tarafında minaresi bulunmaktadır. 

Hazire Alanı 

Yeni Camii hazire alanı, caminin doğu tarafında, orta büyüklükte bir bahçede yer almaktadır. 
(Foto.1) İncelediğimiz mezar alanında sağlam vaziyette çok az mezar taşı bulunmuştur. Mezarların 
çoğu, bahçe duvarına dayalı vaziyettedir.(Foto.2) Oturtmalık üzerinde olan ve doğrudan toprağa 
gömülü olan grubun dışında, iki sandukalı mezar yapısı da bulunmaktadır. Mezar taşları otlarla 
kaplanmış ve etrafı temizlenerek araştırma yapılabilmiştir.  Duvara bitişik olanlar ise yapraklarla 
kapanmış ve bu şekilde nemden etkilenerek kitabeler okunamayacak duruma gelmiştir. Kırılan 
taşlardan bir tanesi onarılmış ve diğerleri ise ya başka taşlara dayandırılmış ya da olduğu gibi 
bırakılmıştır (Ebiri, 2016: 42). 

 

 

Aksakalı Hatipzade Osman Efendi’nin Mezar Taşı  

İnceleme Tarihi  : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H. 1228 / M. 1813 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 3 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.68 x 0.31 x 0.09 

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

İlahi rahmetin bihadd u ğaye 

Bu merkad sahibin eyle  inaye 

Olan firdevsia’lada makam 

Ede zevk u Safalar binihaye 

Tireli hakimi Aksakalı 

Hatipzâdemerhûm Osman 

Efendi rûhunaFâtiha 

Sene 1228 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Onun rahmeti sınırsızdır. Bu mezar sahibine yardım 
eyle. Onun makamı yüce Firdevs ola, zevki sefası sınırsız olsun. Tireli Hakimi Aksakalı hatipzâde 
merhum Osman Efendi’nin rûhunafâtiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, 
boyun ve serpuşlu bir sarıktan oluşmaktadır. Gövde bölümündeki kitabenin her bir satırı, birbirinden 
cetvellerle dokuz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

Hacı Mehmed Ağa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi   : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. 1252 / M. 1836 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Ta’lik 

Fotoğraf No              : 4 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.80 x 0.41 x 0.10  

   (Ayak ş.) 1.66 x 0.49 x 0.08  

  (Sanduka)    2.15 x 0.48 x 0.10  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

Alınmaz kâm dünya var iken çarh-ı sitem ade 
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Ne mümkün can-u dıl olsun tek kahrından âzâde 

Şarab-ı lütfuna kim aldanur……………………. 

……..maveradanzıhergamaludeâmâde 

Hele bu fırkat-ı matem cihanı eyledi…… 

………………………………………………………………..? 

Esen bad-ı ecelden düştü yere can engûri 

KılubrıhletMehmed Hacı ağayı üzüm zâde 

Merhûm ve mağfûr leh Hacı Mehmed ağa rûhunaFâtiha 

Sene 1252 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Alelade feleğe sitem varken dünyadan murad alınmaz. 
Gönlün kahrından kurtulması mümkün değildir. Günahlarının bağışlanmasına kim aldanır.Kul günaha 
bulaşarak geride kalır.Bu ayrılık dünyayı yasa boğdu. Esen …..üzümzade Muhammed Hacı Ağa göç 
etti. Onun ( Allah)merhameti için Hacı Mehmet Ağa’nın ruhuna fatiha. 

Genel Özellikleri: Mezar, baş ve ayak şâhidesinden oluşmaktadır.Baş şâhidesi, dikdörtgen 
formlu bir gövde, boyun ve kavuktan oluşmaktadır. Gövde kısmındaki kitabe silmelerle çevrilmiştir ve 
yedinci satır kırık vaziyettedir. Kitabe birbirinden cetvellerle on bir satıra ayrılarak celî ta’lik yazı 
türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. Gövdenin arka yüzünde servi ağacı motifi, sağa mâil 
olarak yer almaktadır. Başlık, gövdeye oranla büyük tutulan kareye yakın formlu sarıklı bir serpuştur. 
Sarığın dilimleri sekiz sıra halinde paralel olarak atılmıştır. Sarığın püskülü, sol üst taraftan doğru gül 
motifli olarak aşağı sarkmaktadır. Başlığın üst kısmı düz, alt tarafı ise yukarı doğru hafif ovaldir. 

 Ayak şâhidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formunda olup, sivri kemerli 
bir tepeliği vardır. Şâhidenin etrafı silmelerle çevrilmiştir. Süslemesinde ise alt kısımda yer alan bir 
masanın üzerinde vazo ve içinde çiçekler yer almıştır. Vazonun her iki yanında şamdanlar 
bulunmaktadır. Tepelik kısmından her iki yana doğru perde motifi ile bezenmiştir. Taşın arka yüzünde 
şâhidenin ortasına içi taralı bir servi ağacı kabartma olarak eklenmiştir. Selvi’nin ucu alışılmışın 
dışında sola mâildir. Selvi’nin iki yanında birer stilize lale motifi yer almaktadır.  

 Sanduka bölümünde ise baş ve ayak Şâhidesinin hemen altında merkezde bir madalyon 
içerisinde yıldız formu ve içinde çiçek motifleri yer almaktadır. Madalyonun her iki yanında servi 
ağacı motifi sağa mâildir. Sanduka’nın yan taraflarında üç madalyon ve aralarında iki tane servi ağacı 
motifi bulunmaktadır. Baştaki ve sondaki madalyonun içerisi merkezde altı köşeli yıldız formu ve 
etrafı çarkıfelek motifi ile bezenmiştir. Ortadaki madalyonda ise merkezde altı yapraklı çiçek motifi ve 
onu tekrarlayan yapraklardan oluşan motiflerle bezenmiştir. 

 

AtsalıHaceAişe Hanım’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. 25 Şaban 1257/ M . 10 Aralık 1841 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 
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Ne mümkün can-u dıl olsun tek kahrından âzâde 

Şarab-ı lütfuna kim aldanur……………………. 

……..maveradanzıhergamaludeâmâde 

Hele bu fırkat-ı matem cihanı eyledi…… 

………………………………………………………………..? 

Esen bad-ı ecelden düştü yere can engûri 

KılubrıhletMehmed Hacı ağayı üzüm zâde 

Merhûm ve mağfûr leh Hacı Mehmed ağa rûhunaFâtiha 

Sene 1252 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Alelade feleğe sitem varken dünyadan murad alınmaz. 
Gönlün kahrından kurtulması mümkün değildir. Günahlarının bağışlanmasına kim aldanır.Kul günaha 
bulaşarak geride kalır.Bu ayrılık dünyayı yasa boğdu. Esen …..üzümzade Muhammed Hacı Ağa göç 
etti. Onun ( Allah)merhameti için Hacı Mehmet Ağa’nın ruhuna fatiha. 

Genel Özellikleri: Mezar, baş ve ayak şâhidesinden oluşmaktadır.Baş şâhidesi, dikdörtgen 
formlu bir gövde, boyun ve kavuktan oluşmaktadır. Gövde kısmındaki kitabe silmelerle çevrilmiştir ve 
yedinci satır kırık vaziyettedir. Kitabe birbirinden cetvellerle on bir satıra ayrılarak celî ta’lik yazı 
türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. Gövdenin arka yüzünde servi ağacı motifi, sağa mâil 
olarak yer almaktadır. Başlık, gövdeye oranla büyük tutulan kareye yakın formlu sarıklı bir serpuştur. 
Sarığın dilimleri sekiz sıra halinde paralel olarak atılmıştır. Sarığın püskülü, sol üst taraftan doğru gül 
motifli olarak aşağı sarkmaktadır. Başlığın üst kısmı düz, alt tarafı ise yukarı doğru hafif ovaldir. 

 Ayak şâhidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formunda olup, sivri kemerli 
bir tepeliği vardır. Şâhidenin etrafı silmelerle çevrilmiştir. Süslemesinde ise alt kısımda yer alan bir 
masanın üzerinde vazo ve içinde çiçekler yer almıştır. Vazonun her iki yanında şamdanlar 
bulunmaktadır. Tepelik kısmından her iki yana doğru perde motifi ile bezenmiştir. Taşın arka yüzünde 
şâhidenin ortasına içi taralı bir servi ağacı kabartma olarak eklenmiştir. Selvi’nin ucu alışılmışın 
dışında sola mâildir. Selvi’nin iki yanında birer stilize lale motifi yer almaktadır.  

 Sanduka bölümünde ise baş ve ayak Şâhidesinin hemen altında merkezde bir madalyon 
içerisinde yıldız formu ve içinde çiçek motifleri yer almaktadır. Madalyonun her iki yanında servi 
ağacı motifi sağa mâildir. Sanduka’nın yan taraflarında üç madalyon ve aralarında iki tane servi ağacı 
motifi bulunmaktadır. Baştaki ve sondaki madalyonun içerisi merkezde altı köşeli yıldız formu ve 
etrafı çarkıfelek motifi ile bezenmiştir. Ortadaki madalyonda ise merkezde altı yapraklı çiçek motifi ve 
onu tekrarlayan yapraklardan oluşan motiflerle bezenmiştir. 

 

AtsalıHaceAişe Hanım’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. 25 Şaban 1257/ M . 10 Aralık 1841 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 5 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   2.00 x 0.42 x 0.06   

 

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

 İlahi kıl inayet yerimi dar eyleme 

Köşküme eyle cennet mekânım naz eyleme 

Asitane-i Aliyye de Ayasofya-ı kebir 

Camii-i şerifi imamı Hüseyin efendi’nin 

Halilesi Astalı merhume 

vemağfurehaceAişehanım’ın 

RûhunaFâtiha 

  

Anlamı:O (Allah ) sonsuz yaratıcıdır. Yarab lütuf eyle yerimi dar eyleme. Köşkümü 
cenneteyle, mekanım naz eyleme. Asitane-i Aliyye de Ayasofya-ı kebir Camii-i şerifi imamı Hüseyin 
efendi’nin karısı Astalı, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine kavuşmuş olan Hoca Aişe Hanım’ın ruhuna 
fatiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve dilimli bir tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe kıvrımlı silmelerle çevrilmiştir. 
Kitabenin sol tarafındaki dördüncü, beşinci ve altıncı satırların sonu kırık vaziyettedir. Kitabe, 
birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle 
işlenmiştir.Tepeliğin orta bölümünde ince belli bir vazodan çıkış yapan yapraklar yukarı ve iki yandan 
aşağı doğru sarkarak tepeliğe şekil vermektedir. Vazonun iki yanında çiçekler aşağıya sarkmaktadır. 
Tepeliğin her iki yanında “s” kıvrımlı süsleme öğesi bulunmaktadır. 

 

Ali Rıza Bey’in Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 1299 / M. 1882 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  :  Mâil Celî Ta’lik 

Fotoğraf No              : 6 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.20 x 0.27 x 0.09  

 

 



498 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Kitabesi                    : 

Hüvel’l-Hayyü la yemût 

Rical-ı devlet-i aliyyeden 

Mertebe-i saniye-i eshabımdan 

Sabık Bayındır Kaymakamı 

Ali Rıza Bey ruh-u 

Rütbesine rızaen ah 

Fâtiha fi 3 saferü’-l hayr 

Sene1299 

Anlamı:O (Allah) ezeli ve ebedi hayat sahibidir.Devlet adamı olup mertebesi rütbelidir. 
Geçici Bayındır Kaymakamı Ali Rıza Bey ruh-u rütbesine, Allah rızası için fatiha. 

 Genel Özellikleri: Şâhide toprağa gömülü vaziyettedir.Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru 
genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve fes ile sonlanmaktadır. Ön yüzündeki kitabenin her 
bir satırı kenarları oval, üst ve alt kısımları düz cetveller arasına alınmıştır. Birbirinden cetvellerle 
sekiz satıra ayrılarak mâil celî ta’lik yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

Mehmet Arif Efendi’nin Mezarı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H. 11 Zi’l-hicce 1300 / M. 13 Ekim 1883 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                   : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 7, 7/A 

Ölçüleri                      :  (Baş Ş.)   1.33 x 0.31 x 0.04 

  (Ayak Ş.) 1.40 x 0.23 x 0.06                                         

 (Kaide)    0.18 x 0.84 x 3.15  

Kitabesi                      : 

Hüve’l- hayyü lâ- yemût 

Genç iken cenneti 

Alâyaetdirıhleti 

vasi’ olsun hakkına 

 Hâk tealâya rahmeti     
 
Tire nâibi kitapçı zade 
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Kitabesi                    : 

Hüvel’l-Hayyü la yemût 

Rical-ı devlet-i aliyyeden 

Mertebe-i saniye-i eshabımdan 

Sabık Bayındır Kaymakamı 

Ali Rıza Bey ruh-u 

Rütbesine rızaen ah 

Fâtiha fi 3 saferü’-l hayr 

Sene1299 

Anlamı:O (Allah) ezeli ve ebedi hayat sahibidir.Devlet adamı olup mertebesi rütbelidir. 
Geçici Bayındır Kaymakamı Ali Rıza Bey ruh-u rütbesine, Allah rızası için fatiha. 

 Genel Özellikleri: Şâhide toprağa gömülü vaziyettedir.Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru 
genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve fes ile sonlanmaktadır. Ön yüzündeki kitabenin her 
bir satırı kenarları oval, üst ve alt kısımları düz cetveller arasına alınmıştır. Birbirinden cetvellerle 
sekiz satıra ayrılarak mâil celî ta’lik yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

Mehmet Arif Efendi’nin Mezarı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H. 11 Zi’l-hicce 1300 / M. 13 Ekim 1883 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                   : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 7, 7/A 

Ölçüleri                      :  (Baş Ş.)   1.33 x 0.31 x 0.04 

  (Ayak Ş.) 1.40 x 0.23 x 0.06                                         

 (Kaide)    0.18 x 0.84 x 3.15  

Kitabesi                      : 

Hüve’l- hayyü lâ- yemût 

Genç iken cenneti 

Alâyaetdirıhleti 

vasi’ olsun hakkına 

 Hâk tealâya rahmeti     
 
Tire nâibi kitapçı zade 
 

El Hac Ali Nazif Efendi 

Mahdumu İbradili Mehmet Arif 

Efendi’nin rûhunaFâtiha 

Sene 11 Zi’l-hicce 1300 

Anlamı:O (Allah ) ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Genç iken en ziyade cennete göç etti.  
Hakkına vasi olsun. Allah rahmet eylesin. Tire naibi Kitapçızade el hac Ali Nazif Efendi’nin Oğlu 
İbradiliMehmet Arif Efendi’nin rûhunaFâtiha. 

Genel Özellikleri: Mezarın, baş ve ayak şâhidesi mevcuttur. Tipolojik olarak kapaklı mezar 
şeklindedir. Baş şâhidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve 
sarıklı bir başlıktan oluşmaktadır. Birbirinden cetvellerle on satıra ayrılarak Osmanlı 
Türkçesiyleişlenmiştir.Ayak şâhidesi, dikdörtgen formlu gövde ve sivri kemerli tepelikle 
sonlanmaktadır. İnce bir şerit içerisinde, ortada bir servi ağacı motifiyle tezyin edilmiştir. 

Hatice-i Nazende Hanım’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 30 Ramazan 1302 / M. 13 Temmuz 1885 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No              : 8 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.50 x 0.30 x 0.06  

  (Kaide)    2.05 x 0.84 x 0.06  

   (Üstteki mermer taş ) 1.85 x 0.65 x 0.08  

Kitabesi                     : 

Ah mine’l-mevt sene 1302 Nun 30 

Ya ilahi gelmişim divanına rahmet bana 

Meskenim kıl cennetinle yarın bana 

Çün ecel geldi erişti tar u mar etti beni 

Razıyım el-hükmü lillah bu imiş emr-i Huda 

Tire nâibi Muhammed Said Efendi 

Zevcesi merhume Hatice-i  

Nazende hanım rûhiçün 

Fâtiha 
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Anlamı: Ah! Ölümdendir. Ya ilahi divanına gelmişim bana rahmet et. Meskenimi cennet kıl. 
Ecel geldi beni tarumar etti. Hüküm Allah’ındır. Tire nâibi Muhammed Said Efendi’nin eşi merhume 
Hatice-i NazendehanımrûhiçünFâtiha. 

Genel Özellikleri: Baş şâhidesi kapaklı mezar taşının uç kısımlarına açılan oyuklara 
yerleştirilmiştir.Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri 
kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Kitabe 
birbirinden cetvellerle dokuz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle 
işlenmiştir. Tepeliğin orta bölümünde kalp şeklinde bir girland motifi yer almaktadır. Tepeliğin alt 
kısmında her iki yanda üçer yaprak bulunur. Kaidenin üst kısmına mezarı kapatacak büyüklükte 
mermerden yapılmış üç oyuk açılmıştır. Bunlardan her ikisi uç taraflara diğeri ise orta bölüme 
açılmıştır. Mermer taşın sonradan konulduğu sanılmaktadır. 

Hacı Ali Paşa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi         : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H.19 Şevval 1303 / M. 21 Temmuz 1886 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 9, 9/A, 9/B 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.50 x 0.35 x 0.09  

  (Ayak Ş.) 1.48 x 0.36 x 0.09  

 (Sanduka) 1.69 x 0.43 x 0.06  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Bâkî 

Namzet kenber murat olmaksızın ah nevcivan 

Zairaşaziyedir iş bu refin haktan 

İntisabı sayesinde Hacı Ali Paşaya 

Ilıcaya(?) doğru maangerdune……. Revan 

Eşkiyanın paşaya karşı mürettep muğtasar 

Savlet-i  kelbanesindennevnihâlim verdi can 

Tire Bayındır Ödemiş Hemzeciehl-i kurra 

Cümlesi feryad eder tariğine vah ağlar cihan  

RûhiçünFâtiha fi 19 Şevval 1303 

Anlamı:O(Allah) bâkidir. Delikanlı yavuklusuyla muradına ermedi. Hak tarafından ziyareti 
sevinçlidir. Hacı Ali Paşa sayesinde mâiyyetine girdi. Birlikte arabayla gittiler. Eşkiya’nın Paşaya 
karşı gizli bir amacı vardı. Şiddetli saldırıdan delikanlı can verdi. Tire Bayındır Ödemiş Hemzeciehl-i 
kurra cümlesi feryad eder. Ölümüne cihan ağlar. RûhiçünFâtiha. 

Genel Özellikleri: Mezar, baş ve ayak şâhideli olup sandukayla  çevrelenmiştir.Şâhide, 
aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri kemerli tepelikle 
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Anlamı: Ah! Ölümdendir. Ya ilahi divanına gelmişim bana rahmet et. Meskenimi cennet kıl. 
Ecel geldi beni tarumar etti. Hüküm Allah’ındır. Tire nâibi Muhammed Said Efendi’nin eşi merhume 
Hatice-i NazendehanımrûhiçünFâtiha. 

Genel Özellikleri: Baş şâhidesi kapaklı mezar taşının uç kısımlarına açılan oyuklara 
yerleştirilmiştir.Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri 
kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Kitabe 
birbirinden cetvellerle dokuz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle 
işlenmiştir. Tepeliğin orta bölümünde kalp şeklinde bir girland motifi yer almaktadır. Tepeliğin alt 
kısmında her iki yanda üçer yaprak bulunur. Kaidenin üst kısmına mezarı kapatacak büyüklükte 
mermerden yapılmış üç oyuk açılmıştır. Bunlardan her ikisi uç taraflara diğeri ise orta bölüme 
açılmıştır. Mermer taşın sonradan konulduğu sanılmaktadır. 

Hacı Ali Paşa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi         : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H.19 Şevval 1303 / M. 21 Temmuz 1886 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 9, 9/A, 9/B 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.50 x 0.35 x 0.09  

  (Ayak Ş.) 1.48 x 0.36 x 0.09  

 (Sanduka) 1.69 x 0.43 x 0.06  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Bâkî 

Namzet kenber murat olmaksızın ah nevcivan 

Zairaşaziyedir iş bu refin haktan 

İntisabı sayesinde Hacı Ali Paşaya 

Ilıcaya(?) doğru maangerdune……. Revan 

Eşkiyanın paşaya karşı mürettep muğtasar 

Savlet-i  kelbanesindennevnihâlim verdi can 

Tire Bayındır Ödemiş Hemzeciehl-i kurra 

Cümlesi feryad eder tariğine vah ağlar cihan  

RûhiçünFâtiha fi 19 Şevval 1303 

Anlamı:O(Allah) bâkidir. Delikanlı yavuklusuyla muradına ermedi. Hak tarafından ziyareti 
sevinçlidir. Hacı Ali Paşa sayesinde mâiyyetine girdi. Birlikte arabayla gittiler. Eşkiya’nın Paşaya 
karşı gizli bir amacı vardı. Şiddetli saldırıdan delikanlı can verdi. Tire Bayındır Ödemiş Hemzeciehl-i 
kurra cümlesi feryad eder. Ölümüne cihan ağlar. RûhiçünFâtiha. 

Genel Özellikleri: Mezar, baş ve ayak şâhideli olup sandukayla  çevrelenmiştir.Şâhide, 
aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri kemerli tepelikle 

sonlanmaktadır. Gövde bölümü, kitabeyi çevreleyen bir silme ve tepelikle gövdeyi birbirinden ayıran 
kavisli bir silmeden oluşmaktadır. Kitabe birbirinden cetvellerle on satıra ayrılarak, mâil celî sülüs  ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik bölümü, kavisli kemerin hemen üstünde yer alan üç dilimli 
bir palmet ve onun üstünden yukarıya doğru çıkan yapraklardan oluşmaktadır. 

 Baş şâhidenin dış yüz, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen düşey dikdörtgen formunda olup 
sivri kemerli bir tepeliği vardır. Şâhidenin alt kısmında ayaklı bir vazo ve içi taralı bir selvi ağacı 
bulunmaktadır. Selvi’nin ucu sağa mâildir. Selviyi iki yönden saran dallar kıvrımlar yaparak tepeye 
kadar çıkmaktadır. Dallar palmet  motifi  ile tezyin edilmiştir. Şâhidenin tepe kısmında ise yedi dilimli 
istiridye motifi vardır. 

Ayak şâhidesi iç yüzü, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen düşey dikdörtgen formunda olup 
sivri kemerli bir tepeliği vardır. Şâhidenin alt kısmında ayaklı bir vazo ve içi taralı bir servi ağacı 
bulunmaktadır. Selvi’nin ucu sağa mâildir. Serviyi iki yönden saran dallar kıvrımlar yaparak tepeye 
kadar çıkmaktadır. Dallar palmet  motifi  ile tezyin edilmiştir. Şâhidenin tepe kısmında ise yedi dilimli 
istiridye motifi göze çarpmaktadır. Baş şâhidenin tekrarı niteliğindedir. 

Fâtımatü’z-Zehrâ Hanım’ın Mezarı 

İnceleme Tarihi         : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. Ramazan 1321 / M. Aralık 1903 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 10 

Ölçüleri                     :  (Baş Ş.)   1.11 x 0.31 x 0.05  

    (Ayak Ş.) 0.42 x 0.34 x 0.06  

  (Kaide)    1.56 x 0.77 x 0.45  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Bâkî 

Vad’-ı halm sebep oldu açıldı ………. 

Bulmadı gitdi………………………….. 

Erdi mevt genç iken kapadım gözüm 

Bırakmadı kuzumu da avuşuma alamadım 

Emlak kâtibi efendi kerimesi 

Fâtümatü’z-zehrâ hanımın rûhuna 

Fâtiha Ramazan sene 1321 

Anlamı: O(Allah) bâkidir. Doğum yapmam sebep oldu ……ölüm erişti gözümü genç iken 
kapadım. Bırakmadı kuzumu da avucuma alamadım. Emlak kâtibi efendi kızı Fâtümatü’z-zehrâ 
hanımın rûhunaFâtiha. 
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Genel Özellikleri: Mezarın, baş ve ayak şâhidesi mevcuttur. Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru 
dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Tepelik kısmında ortada bir dal 
üzerinden her iki yana doğru aşağı sarkan çiçek motifleri ve altındaki yapraklarla tezyin edilmiştir. 
Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak celî 
sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Kaide ise tuğla malzemeyle duvar örgüsü 
şeklinde dikdörtgen olarak örülmüştür. Ortadaki açık bölümün üzeri dikdörtgen bir mermerle örtülmüş 
olup sabitlenmemiştir. Ayak şâhidesi, sade görünümlüdür.  

İslimyeli Osman Ağa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 7 Şevval 1327 / M. 22 Ekim 1909  

                                    R. 8 Teşrini Evvel 1325 / M. 21 Ekim 1909  

Bugünkü Durumu    : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                    : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 11 

Ölçüleri                     : (Baş Ş.)   1.05 x 0.33 x 0.05  

                                    (Ayak Ş.) 0.97 x 0.33 x 0.08  

 (Kaide)    2.06 x 0.83 x 0.10  

Kitabesi                     : 

Kullu nefsin zaikatü’l-mevt 

Tire redif taburu 

Binbaşısı Osman Nuri 

Efendinin kayınpederi olub 

Misafireten Tirede mukim 

İken irtihal-i dar-ı beka eden 

İslimyeli Osman Ağa’nın 

RûhiçünFâtiha 

Sene 7 Şevval 1327 

Sene 8 Teşrini Evvel 1325 

Anlamı: Her nefis ölümü tadacaktır.1 Tire redif taburu binbaşısı Osman NuriEfendi’nin 
kayınpederi olup misafireten Tire de bulunurken ölen İslimyeli Osman Ağa’nın rûhiçünfâtiha. 

Genel Özellikleri : Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve 
fesle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle dokuz 
satıra ayrılarak celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Ayak şâhidesi, aşağıdan 

                                                                 
1 Enbiya suresi 35.ayette yer almaktadır. Bknz. Kur’an-ı Kerim. 
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Genel Özellikleri: Mezarın, baş ve ayak şâhidesi mevcuttur. Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru 
dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Tepelik kısmında ortada bir dal 
üzerinden her iki yana doğru aşağı sarkan çiçek motifleri ve altındaki yapraklarla tezyin edilmiştir. 
Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak celî 
sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Kaide ise tuğla malzemeyle duvar örgüsü 
şeklinde dikdörtgen olarak örülmüştür. Ortadaki açık bölümün üzeri dikdörtgen bir mermerle örtülmüş 
olup sabitlenmemiştir. Ayak şâhidesi, sade görünümlüdür.  

İslimyeli Osman Ağa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 7 Şevval 1327 / M. 22 Ekim 1909  

                                    R. 8 Teşrini Evvel 1325 / M. 21 Ekim 1909  

Bugünkü Durumu    : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                    : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 11 

Ölçüleri                     : (Baş Ş.)   1.05 x 0.33 x 0.05  

                                    (Ayak Ş.) 0.97 x 0.33 x 0.08  

 (Kaide)    2.06 x 0.83 x 0.10  

Kitabesi                     : 

Kullu nefsin zaikatü’l-mevt 

Tire redif taburu 

Binbaşısı Osman Nuri 

Efendinin kayınpederi olub 

Misafireten Tirede mukim 

İken irtihal-i dar-ı beka eden 

İslimyeli Osman Ağa’nın 

RûhiçünFâtiha 

Sene 7 Şevval 1327 

Sene 8 Teşrini Evvel 1325 

Anlamı: Her nefis ölümü tadacaktır.1 Tire redif taburu binbaşısı Osman NuriEfendi’nin 
kayınpederi olup misafireten Tire de bulunurken ölen İslimyeli Osman Ağa’nın rûhiçünfâtiha. 

Genel Özellikleri : Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve 
fesle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle dokuz 
satıra ayrılarak celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Ayak şâhidesi, aşağıdan 

                                                                 
1 Enbiya suresi 35.ayette yer almaktadır. Bknz. Kur’an-ı Kerim. 

yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formunda olup, sivri kemerli bir tepelikle sonlanmaktadır. 
Şâhidenin etrafı silmelerle çevrilmiştir. Aşağıdan yukarıya doğru kıvrık dal ve yapraklarla orta 
bölümde merkezde büyük motifli bir çiçek ve onun üzerinde de kıvrık dal ve yapraklarla 
sonlanmaktadır.  

 

Tavazlı Emin Çavişi Kerimesi Medine’nin Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H.(1) 339 / M.1921 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                   : Mermer 

Yazı Türü                : CelîTa’lik 

Fotoğraf No             : 12 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.00x 0.26 x 0.09  

Kitabesi                    : 

Ah mine’l- mevt 

Mağfiret kıl bendene rabb-i celil 

Gelmişim babına ser-gerdân ve sefil 

Kıl şefaat mücrimim ya Mustafa 

Tavazlı Emin Çavişi 

Kerimesi Medine 

RûhunaFâtiha 

(1) 339 

Anlamı: Ah! Ölümdendir.Bağışla beni yüce yaradan. Kapına perişan ve sefil olarak gelmişim. 
Ya Mustafa günahkâra şefaat kıl. Tavazlı Emin Çavişi kızı Medine RûhunaFâtiha. 

Genel Özellikleri:Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve 
kavisli silmenin üstünde bulunan dilimli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe 
silmelerle çevrilmiştir. Kitabe birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak celî ta’lik yazı türüyle ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik üst kısmında batılılaşma dönemi kıvrımları ortada üç 
beşibirliğin bulunduğu kolye ve kolyenin uç kısımlarından aşağılara kadar simetrik çiçek dalı motifleri 
yerleştirilmiştir.  

 

İsimsiz Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi      : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu  : Dikili vaziyettedir 
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Malzeme                 : Mermer 

Yazı Türü                : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 13 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.00 x 0.46 x 0.08  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

Müyesser oldu bana şehadet 

İlahi sen nasib eyle saadet 

Bulamtaki resulünden şefaat 

Merhûm Müftü efendi’nin 

……..si merhume ……… 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Bana şehadet kolay oldu. Yarab  sen saadet nasip eyle 
ki resulümden şefaat bulayım. Merhûm Müftü efendi’nin……..si merhume ……… 

Genel Özellikleri:  Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe iki silmeyle ve iki silme arası 
bordürle çevrilmiştir. İkinci silmenin sağında ve solunda birer çiçek ve iki yapraktan oluşmaktadır. 

 Ön yüzündeki kitabe, birbirinden cetvellerle altı satıra ayrılarak celî sülüs yazı türüyle, ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik mevcut yüzeyi hemen hemen tamamıyla dolduracak 
büyüklüktedir. Cami tasviri, taş eksenin tam ortasında tek kubbeyle tek kademeli bir cephe 
yerleştirilmiştir. Üstünde âlem bulunan kubbesi, kavisli çizgilerle dilimlere ayrılmış ve bir saçak 
silmesi üstüne oturtulmuştur. Saçak silmesi altındaki yüzeyde, yuvarlak kemerli beş pencere açıklığı 
sıralanır. Pencereler eş büyüklüktedir. Pencere yüzeyi ile saçakları boyunca sağda ve solda yıldızvari 
bir çiçek motifi bulunmaktadır. Motiflerin yanlarında ise birer vazo bulunmaktadır. Kubbenin üst 
kısmında üç sıra halinde geniş kemerli bir kavis yer almaktadır. Bunun üzeri ise rumi ve palmet 
motifleriyle bezenmiştir. 

 İsimsiz Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi    : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                 : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 14 

Ölçüleri                     : (Baş Ş.)   1.08 x 0. 50 x 0.06  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Hallâku’l- Bâkî 

Ah ile zar kılarım gençliğimde bulmadım rahatı 
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Malzeme                 : Mermer 

Yazı Türü                : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 13 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.00 x 0.46 x 0.08  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

Müyesser oldu bana şehadet 

İlahi sen nasib eyle saadet 

Bulamtaki resulünden şefaat 

Merhûm Müftü efendi’nin 

……..si merhume ……… 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Bana şehadet kolay oldu. Yarab  sen saadet nasip eyle 
ki resulümden şefaat bulayım. Merhûm Müftü efendi’nin……..si merhume ……… 

Genel Özellikleri:  Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe iki silmeyle ve iki silme arası 
bordürle çevrilmiştir. İkinci silmenin sağında ve solunda birer çiçek ve iki yapraktan oluşmaktadır. 

 Ön yüzündeki kitabe, birbirinden cetvellerle altı satıra ayrılarak celî sülüs yazı türüyle, ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik mevcut yüzeyi hemen hemen tamamıyla dolduracak 
büyüklüktedir. Cami tasviri, taş eksenin tam ortasında tek kubbeyle tek kademeli bir cephe 
yerleştirilmiştir. Üstünde âlem bulunan kubbesi, kavisli çizgilerle dilimlere ayrılmış ve bir saçak 
silmesi üstüne oturtulmuştur. Saçak silmesi altındaki yüzeyde, yuvarlak kemerli beş pencere açıklığı 
sıralanır. Pencereler eş büyüklüktedir. Pencere yüzeyi ile saçakları boyunca sağda ve solda yıldızvari 
bir çiçek motifi bulunmaktadır. Motiflerin yanlarında ise birer vazo bulunmaktadır. Kubbenin üst 
kısmında üç sıra halinde geniş kemerli bir kavis yer almaktadır. Bunun üzeri ise rumi ve palmet 
motifleriyle bezenmiştir. 

 İsimsiz Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi    : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                 : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 14 

Ölçüleri                     : (Baş Ş.)   1.08 x 0. 50 x 0.06  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Hallâku’l- Bâkî 

Ah ile zar kılarım gençliğimde bulmadım rahatı 

Derdime derman aradım bir ilacın bulamadım 

Hasreta fani cihanda tul-u ömür sürmedim 

Takdir bu imiş ta ezelden bilmedim 

(başı kırık)……. El-Hâc 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Ah çekip inledim gençliğimde rahatı bulamadım. 
Derdime derman aradım bir ilacını bulamadım. Ölümlü dünyada uzun ömür sürmedim. Takdir bu imiş 
ta ezelden bilemedim…..el hac. 

Genel Özellikleri:Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve 
sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe, taş kenarlarında uzanan düz çift 
silmeyle çerçevelenerek “c” kıvrımlı üzengiler üzerindeki bir yuvarlak kemer kavsi ile de üstten 
kuşatılmıştır. Kitabe birbirinden cetvellerle beş satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı 
Türkçesiyle işlenmiştir. 

 Tepelik mevcut yüzeyi hemen hemen tamamıyla dolduracak büyüklüktedir. Cami tasviri, taş 
eksenin tam ortasından tek kubbeyle üç kademeli bir cepheye yerleştirilmiştir. Üstünde âlem bulunan 
kubbesi, kavisli çizgilerle dilimlere ayrılmış ve bir saçak silmesi üstüne oturtulmuştur. Saçak silmesi 
altındaki yüzeylerden en alttaki cephe ortasında yuvarlak kemerli, çift kanat halinde ayrılan bir kapı 
açıklığı ve bunun iki yanında da kare görünüşlü birer pencere bulunmaktadır. Pencere açıklıkları 
çizgilerle karelere ayrılarak şebekelerle gösterilmiştir. Ortadaki ve üstteki açıklık tam ortada yer alır. 
Üçüncü yüzeydeki pencere açıklığı baklava dilimi görünüşünde şebekeli olarak belirtilmiştir. İkinci 
yüzeydeki üç çizgiyle konturlanan kapı, yuvarlak kemerlidir.  Şâhide toprağa gömülü ve kırık olup alt 
sıralar okunamamaktadır. 

İsmail Efendi Kerimesi Aişe’nin Mezar Taşı  

İnceleme Tarihi          : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi    : Yok 

Bugünkü Durumu     : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme    : Mermer 

Yazı Türü                   : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No            : 15 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   0.95 x 0.38 x 0.09  

Kitabesi                     : 

Hüve’lHayyü Lâ İlâhe İllâ Hû 

Kim ederse mezaristana ziyaret hem dua  

İde mahşerde şefaat Aişe-i Kübra 

Yeni Camii münevver müderrisi  İsmail efendi 

Kerimesi merhûme ve mağfûrlehaAişe 

…………rızaenlillahi’-l el-Fâtiha 

……….Ğurre 
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Anlamı: O (Allah) hayy’dır ve kendisinden başka ilah yoktur. Kim mezarlıkları ziyaret eder 
ve dua ederse mahşerde Aişe-i Kübra şefaat eder. Yeni Camii münevver müderrisi  İsmail efendi kızı 
merhamet ve mağfiret için Aişe…………Allah rızası için el-Fâtiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve üç dilimli kemerli bir tepelikle sonlanmaktadır. Basık kavisli bir silme ile tepelikten ayrılan gövde 
kısmında, kitabe silmeler ile çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle yedi satıra ayrılarak mâil celî sülüs 
yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

 Tepelik kısmında, tepeliği gövdeden ayıran basık kavisli silme ile birleşen yuvarlak kemer 
biçimli cetvelin içinde madalyon görünümlü geometrik bir şekil yer almaktadır. Üst tarafta sekiz 
dilimli istiridye veya damla motifi, yuvarlak kemerli bir cetvel içerisinde yer almaktadır.   

 

Helvacızade Hacı Hafız’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi       : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Ta’lik 

Fotoğraf No             : 16 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.40 x 0.36 x 0.09  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Bâki 

……Helvacızade Hacı Hafız hayıf ola 

Genç iken azmı beka kıldı Hatice Molla nam  

Doğdu bir ferzend-i bi’-ruh vad’ edince hamlinı 

Görmeden dünyayı ömrü vahkimbuldi hitam 

Bildi yoktur …….Dehrın vefası eyledi 

Rahmi maderde hemanazm-ı reh-i daru’s-selam 

Ateşe hasretle Suzan eyleyubencâm-ı kâr 

Piruetdi maderin gerdûn-i dün geç nizam 

Ayrılupnevbadeinevreste senden akıbet 

Nev Nihal kametin büktü felek mament lam 

Rütbe-i ……… şehadetle ser efrazeyleyup 

Avf ede cürm ve günahın Hazreti Rabbu’l- Enam 

başı kırık) Hilmi evvelde dağ olsa nola 
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Anlamı: O (Allah) hayy’dır ve kendisinden başka ilah yoktur. Kim mezarlıkları ziyaret eder 
ve dua ederse mahşerde Aişe-i Kübra şefaat eder. Yeni Camii münevver müderrisi  İsmail efendi kızı 
merhamet ve mağfiret için Aişe…………Allah rızası için el-Fâtiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve üç dilimli kemerli bir tepelikle sonlanmaktadır. Basık kavisli bir silme ile tepelikten ayrılan gövde 
kısmında, kitabe silmeler ile çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle yedi satıra ayrılarak mâil celî sülüs 
yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

 Tepelik kısmında, tepeliği gövdeden ayıran basık kavisli silme ile birleşen yuvarlak kemer 
biçimli cetvelin içinde madalyon görünümlü geometrik bir şekil yer almaktadır. Üst tarafta sekiz 
dilimli istiridye veya damla motifi, yuvarlak kemerli bir cetvel içerisinde yer almaktadır.   

 

Helvacızade Hacı Hafız’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi       : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Ta’lik 

Fotoğraf No             : 16 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.40 x 0.36 x 0.09  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Bâki 

……Helvacızade Hacı Hafız hayıf ola 

Genç iken azmı beka kıldı Hatice Molla nam  

Doğdu bir ferzend-i bi’-ruh vad’ edince hamlinı 

Görmeden dünyayı ömrü vahkimbuldi hitam 

Bildi yoktur …….Dehrın vefası eyledi 

Rahmi maderde hemanazm-ı reh-i daru’s-selam 

Ateşe hasretle Suzan eyleyubencâm-ı kâr 

Piruetdi maderin gerdûn-i dün geç nizam 

Ayrılupnevbadeinevreste senden akıbet 

Nev Nihal kametin büktü felek mament lam 

Rütbe-i ……… şehadetle ser efrazeyleyup 

Avf ede cürm ve günahın Hazreti Rabbu’l- Enam 

başı kırık) Hilmi evvelde dağ olsa nola 

(başı kırık) …yi makam 

Anlamı: O (Allah) Bâkidir…..Helvacızade Hacı Hafız üzüldü. Hatice Molla genç iken öldü. 
Doğum yaptı bir erkek çocuğuna. Görmeden dünyadan göçtü………Anne rahminde cennet yoluna 
niyetliydi. İşin neticesinde hasretle yandı. Alçak felek genç ayrılışı bizi yaşlandırdı…….Yaratılmış 
bütün canlıların Rabbi günahlarını affetsin………………….. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve tepelikle sonlanmaktadır. Gövde kalın silmelerle yukarıya doğru kavis oluşturmuştur. Gövde 
bölümündeki kitabenin her bir satırı birbirinden cetvellerle on beş satıra ayrılarak mâil celî ta’lik yazı 
türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik bölümünde kavisli silmenin üstünde beş yapraklı 
bir çiçek motifinin her iki yanından uç kısma doğru kıvrık dallı yaprakları tomurcuklanmış çiçekler 
bulunmaktadır. Tepeliğin uç kısmı kırık vaziyettedir. Tepeliğin merkezinde Osmanlı tuğrası yer 
almaktadır. 

Türk İslam döneminde özellikle mezar anıtları ve türbeleriyle başlayan daha sonra Osmanlı 
döneminde mezar taşlarıyla devam eden bir kültürün izleri Tire merkezde de görülmektedir. Bu yörede 
Osmanlı dönemine ait bir mezar yapısı yoğun olarak mevcuttur. Merkez Yeni Cami Haziresinde 
incelenen on dört mezar taşında gruplandırma yapılmıştır.Bunlardan yedi mezar taşı erkeklere (Foto.3, 
4, 6, 7, 9, 11, 16), beş mezar taşı kadınlara (Foto.5 ,8, 10 ,12 ,15) ait olup iki mezar taşı ise isimsizdir 
(Foto.13,14).Mezarların çoğu baş ve ayak şahidesinden oluşmaktadır. İki mezar yapısı da sandukalıdır. 
Okunamayacak düzeyde olan birçok taş da hazirenin doğu duvarına dayalı vaziyettedir 
(Foto.2).Hazirede yer alan mezar taşlarında sadece mermer malzeme kullanılmıştır ve taşlarının tümü 
kabartma görünümlüdür. 

İslam âleminde çok geniş bir sahaya yayılmış olan ve çok değişik örnekleri bulunan 
Anadolu’da da her bölgede her devirde rastlandığı bilinen sandukaların(Karamağaralı, 1992: 2)’da 
örnekleri Yeni Camii hazire alanında bulunmaktadır (Foto.4-9). Yazı türleri içinde en çok tercih 
edilenlerin Celi Sülüs ve Celi Ta'lik olduğu görülmektedir ( Özkurt ve Tüfekçioğlu: 2009, 
277).Kitabelerde ağırlıklı olarak Celî Sülüs (Foto.3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15) olmak üzere, 
Ta’lik(Foto.4, 6, 12, 16)yazı türü kullanılmıştır. 

Taşlarda yer alan başlık ve tepelikler incelendiğinde, erkeklere ait mezar taşlarında kullanılan 
başlıkları çoğu sarıklı serpuş ve kavuktur (Foto.3, 4, 7). Sadece üç başlık türü festir (Foto.6, 11)). 
Kadınlara ait mezar taşlarında ise en çok kullanılan başlığın bitkisel ve sivri kemer (Foto.5, 8, 10) 
şeklinde olduğu görülmektedir. Batı Anadolu yöresinde sık rastlanan mimari süslemeli mezar taşlarına 
ait örnekler de (Biçici, 2004: 766), olduğu gibi bu hazire de ( Foto.13, 14) rastlamak mümkündür. 

Ayrıca Batı Anadolu yöresine has bir özellik olarak kadın mezar taşlarının tepelik kısmında 
cami, türbe ve ev gibi mimari unsurlara da ayak taşlarında ise genellikle servi (Foto 9, 11) ve asma 
motiflerine yer verilmiştir. Tire merkez mezar taşları, yöredeki mezar taşları tipolojisi ile benzerlik 
göstermektedir (Yılmaz, 2013: 380).Süslemelerde ise; Bitkisel süslemeler ( Foto.9, 11) de servi, dal, 
kıvrık dal, yaprak, çeşitli bitki ve çiçekler yer alır. Stilize kompozisyonlarda rumiler kıvrık dallarla 
birlikte hareketlilik sağlarken, palmetler aradaki boşlukları dolgulayan durgun motif niteliği 
taşımaktadır (Baş, 2013: 416). Geometrik süslemelerde ışın motifleri (Foto.15) ve stilize edilmiş yıldız 
motifleri kullanılmıştır. Süslemeler kullanıldıkları yere göre; kavuk ve sarık gibi başlık türlerinde daha 
çok çiçek motifleri(Foto.4) bulunurken, sivri kemerli başlıklarda bitkisel motifler yoğundur (Foto.5, 8, 
9, 10). Çoğunlukla ayak taşlarında servi motifi ( Foto.9), yer alır. 

Sonuç 

Tire Merkez Yeni Camii’nin haziresinde bulunan mezar taşları kendi dönemlerinin tüm 
özelliklerini olduğu gibi bu güne yansıtması, Osmanlı Döneminin hayat anlayışını sergilenmesi bu 
taşları bir sanat eserine dönüştürmesi açısından önemlidir.   

Tire merkez yeni camii haziresi mezar taşları gerek kullanılan malzeme gerekse kullanılan 
form, süsleme ve yazı açısından önemli bir fark göstermeksizin Osmanlı döneminde görülen mezar 
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taşlarıyla benzerlik içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Tire mezar taşları bütünüyle o 
günkü Batı Anadolu’nun özelliklerini bugüne taşıması açısından da önem arz etmektedir. Amacımız, 
kültür tarihimiz açısından yadsınamaz bir öneme sahip olan ve her biri belge niteliği taşıyan mezar 
taşlarının sıradan olmadıklarını göstermek ve mezar taşı konusuna ilgili olan kişilerin nazarında da 
aynı olumlu etkiyi oluşturmaktır 
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taşlarıyla benzerlik içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Tire mezar taşları bütünüyle o 
günkü Batı Anadolu’nun özelliklerini bugüne taşıması açısından da önem arz etmektedir. Amacımız, 
kültür tarihimiz açısından yadsınamaz bir öneme sahip olan ve her biri belge niteliği taşıyan mezar 
taşlarının sıradan olmadıklarını göstermek ve mezar taşı konusuna ilgili olan kişilerin nazarında da 
aynı olumlu etkiyi oluşturmaktır 

Kaynakça 
 
Aslanoğlu, İ., (1978). Tire’de Camiler ve Üç Mescit, Ankara. 
Baş, G., (2013). Diyarbakır’daki İslam Dönemi Mimari Yapılarında Süsleme, Ankara. 
Başaran, M., (2000).Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tire, İzmir. 
Berk, S., (2007). Zamanı Aşan Taşlar, İstanbul. 
Biçici, H. K., (2004). Manisa Gördes’te Bulunan Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar  
Taşları, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara. 
Ebiri, G., (2016). Tire Merkezdeki Osmanlı Devri Mezar Taşları, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van. 
Karamağaralı, B., (1992). Ahlât Mezar Taşları, Ankara. 
Özkurt, K., Tüfekçioğlu, A., (2009). “Türk-İslam Sanatında Kitabeler”, Türkiye Araştırmaları 

Literatür Dergisi, VII, 14, 277.  
Tokloğlu, F., (1973). Tire Çevre İncelemeleri, İzmir. 
Tunçel, G., (1989). Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezar Taşları, Ankara. 
Tüfekçioğlu, A., (1998 Aralık). “Türk-İslam Dönemi Türbe ve Mezar Taşı Kitabelerinde Tarih 

İbareleri”, Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 
İstanbul,18-20,  394. 

Yılmaz, E., (2013). İzmir- Ödemiş’teki Türk İslam Devri Mezar Taşları, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAFLAR 

 

Fotoğraf 1: Merkez yeni cami haziresi genel görünüşü. (G. Ebiri’den) 

 

Fotoğraf 2: Merkez yeni camide duvara yaslanan şâhideler 
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Fotoğraf 3: Aksakalı hatipzade Osman Efendi’nin baş şâhidesi 

       

Fotoğraf 4: Hacı Mehmet Ağa’nın mezar taşının baş ve ayak şâhidesi 
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Fotoğraf 4: Hacı Mehmet Ağa’nın mezar taşının baş ve ayak şâhidesi 

 

         

Fotoğraf 5:  Atsalı Hace Aişe Hanım’ın baş şâhidesi       Fotoğraf 6: Ali Rıza Bey’in baş şâhidesi 

 

Fotoğraf 7:  MehmedArif Efendi’nin baş şâhidesi 
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Fotoğraf 8:  Hatice-i Nazende Hanım’ın baş şâhidesi                 Fotoğraf 9: Hacı Ali Paşa’nın baş  
                                                                                                       şâhidesi iç yüzü 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 9/A: Hacı Ali Paşa’nın                     Fotoğraf 9/B: Hacı Ali Paşa’nın  
başşâhidesi dış yüzü         ayak şâhidesi iç yüzü 
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Fotoğraf 10: Fâtımatü’z-zehrâhanım’ın baş şâhidesi 

            

Fotoğraf 11: İslimyeli Osman Ağa’nın baş ve ayak şâhidesi 
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Fotoğraf 12: Tavazlı Emin Çavişi Kerimesi Medine’nin baş şâhidesi 

            

Fotoğraf 13: İsimsiz mezar taşı   Fotoğraf 14: İsimsiz mezar taşı 
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Fotoğraf 13: İsimsiz mezar taşı   Fotoğraf 14: İsimsiz mezar taşı 

 

Fotoğraf 15. İsmail Efendi Kerimesi Aişe’ninbaş şâhidesi 

 

Fotoğraf 16. HelvacızadeHacı Hafız’ın baş şâhidesi 
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Öz 

Süsleme bulunduğu çağ, dönem, coğrafya ve sanat çevresine göre farklılıklar göstermektedir. Bir 
motif veya kompozisyon, mimari ve el sanatlarının birçok alanında kullanılabilmektedir. Sultani 
imgeler/armalar da Memluk döneminin tüm sanat dallarında sarayın talebiyle kullanım alanı bulmaktadır. 

Eyyubi ve Memluklarda sultanların ve emirlerin kendilerine ait özel işaret ve armalarına renk adı 
verilmiştir. Hükümdar ve saray görevlilerinin yürüttükleri işleri sembolize eden renk kullanma geleneği, 
Suriye, El-Cezire bölgesi ve Mısır’da Atabegler ve Eyyubiler döneminde ortaya çıkmış, Memluklular 
zamanında yaygınlık kazanmıştır. 

Memluklular döneminde yoğun olarak kullanılan farklı renklerin en yaygın kullanımı: Rozetin üç 
şatre ile ayrıldığı ve merkezde kadeh bulunan varyasyonudur. Renk, üzerinde yer aldığı malzemenin olası 
dönemi hakkında da bilgi vermektedir. Memlukların siyasi iktidarı kaybetmesinden sonra bölgeye hakim 
olan Osmanlılar,bu motifi yüzyıllar boyunca kullanmaya devam etmiştir. 

 Çalışmamız Memluklu döneminde kullanılan ve renk/arma’nın mimari ve el sanatlarına yansıma 
şeklini konu almaktadır. Araştırmaya konu edilen örnekler Mısır, Suriye ve Güneydoğu Anadolu 
ekseninde Memluk dönemine ait mimari süsleme ve el sanatları alanından seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Memluk, süsleme, renk, rünuk. 

Abstract 

The decorations vary according to the age, geography, and artistic environment in which 
it existed. A motif or composition can be used in many areas of architecture and crafts. Sultani 
(royal)emblems / arma also could be applied in all art branches of the period by the demand 
from the Sultan. 

In Eyyubi and Mamluks, the special signs and arcs of sultans and the emirs (administers) 
were called Renk (plural Rünük). The tradition of using Rünük which symbolize the works 
executed by the Sultan and palace officials emerged during the period of Atabegler and 
Ayyubiler in Syria, Al-Jazeera region and Egypt, and became widespread at the time of the 
Mamluks. 

The most common of the different colors used extensively in the Mamluks period is the 
variation of ''the rosette separated by three chapters (sections) and having a chalice (glass) in the 
centre. The glass was decorated with various motifs, such as Turkish crescent.''Renk (colour) 
that was found on the material gave the meaning or identity to it. It was also used for centuries 
after the Mamluks lost political power. 
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centre. The glass was decorated with various motifs, such as Turkish crescent.''Renk (colour) 
that was found on the material gave the meaning or identity to it. It was also used for centuries 
after the Mamluks lost political power. 

This study includes determining and evaluating the reflection of the Color / Arma on 
architecture and handicrafts in the Mamluks period.The architectural decoration and handicrafts 
of the Mamluks will be examined in the geographical boundaries of   Egypt as the centre and 
Syria as well as South-eastern Anatolia which covered the northern border of it. 

Keywords: Mamluk, ornament, renk, rünuk. 

Giriş 

Memluk Sultanlığı (1250-1517), Mısır ve Suriye’de Eyyubiler zayıfladığı sırada, 
Eyyubilerin devamı olarak doğmuştur (Masarwah-Tarabieh, 2014: 1). Mısır’da Eyyubi 
ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulan Memluklar (Kölemenler); Bahri 
Memlukları ve Burci Memlukları olmak üzere iki dönemde incelenir (Yiğit, 2007: 90; 
Hillenbrand, 2005:142).  

Semboller içeriğine göre siyasal, sosyal, ekonomik şartlara bağlı olarak gelişir. Semboller 
toplumu oluşturan yönetici kitle ile yönetilenler arasında iletişim aracı olması açısından 
konunun bir başka boyutuna işarettir (Çaycı, 2008: 31-33). 

Çaycı’ya göre semboller zaman kavramına bağlı doğar, gelişir ve ortadan kalkar. Sonraki 
süreçte bu semboller gelenekselleşerek nesiller arasında bağlantı unsuru haline gelir (2008: 33). 

 Renk  

Eyyubiler ve Memluklarda sultanların ve emirlerin kendilerine mahsus özel işaret ve 
armalarına renk, çoğuluna rünuk adı verilmiştir. Rünuk, aslen Farsça dilinde, ranakarabicized 
veya renkten gelmektedir. (Masarwah-Tarabieh, 2014: 4). Bir hükümdar saltanatı boyunca 
değişik renkler kullanabilirdi. Hükümdar ve saray görevlilerinin yürüttükleri işleri sembolize 
eden renk kullanma geleneği Suriye, el-Cezire bölgesi ve Mısır' da Atabegler ve Eyyubiler 
döneminde ortaya çıkmış, Memluklar zamanında yaygınlık kazanmıştır. Bununla birlikte renkin 
özel işaret1 olarak kullanılmasıyla ilgili ilk bilgi 10. yüzyılın son çeyreğine aittir (Bozkurt, 2007: 
576). 

Memluklarda sadece sultanların kullandığı yazı/mühür şeklinde işaretler vardı. Özellikle 
cam ve madeni kaplarda görülen bu işaretlerde üst satırda sultanın adı, orta satırda ona övgü ve 
alt satırda dua yer alıyordu (Foto. 17-18). Muhammed b. Kalavun (1285-1341) döneminden 
itibaren mürekkep renkler kullanılmaya başlanmıştır. Mürekkep renklerin bazılarında emirlerin 
üstlendikleri görevlerin tamamını sembolize eden armalar bir araya getirilmiştir (Bozkurt, 2007: 
576). Memluk döneminde renkin yoğun süslemeler arasında basit formu ile cephelerde yer 
alması sultan veya yönetici eseri olduğuna vurgudur. 

Renkin bir idareciye mahsus özel işaret olarak kullanımıyla ilgili yeni bilgilerle 12. 
yüzyılda karşılaşılmaktadır. Eyyubiler’de olduğu gibi Memluk sultanları da önemli bir göreve 
tayin ettikleri emirlere, görevleriyle alakalı bir renk2 verirlerdi (Bozkurt, 2007: 576).  

                                                                 
1 İbnü’d-Devadari, Fatımiler devrinde daha önceleri toprakla meşgul olan Kassam et-Türrab’ın 368 (978) yılında 
Dımaşk’ta çıkardığı isyanla idareyi ele geçirdiğinde kendisine önceki mesleğini hatırlatan kıhfı (çanak, yarım kadeh 
şeklinde tahta kap) renk / sembol edindiğini kaydeder (.N. Bozkurt, (2007), “Renk”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 
34, İstanbul, s. 576). 
 
2  Bunlar;devadarın rengi yazı takımı, taştdarınibrik, silahdarın kılıç, bundukdarınyay, camedarın bohça, imrahorun 
at nalı , cavişin altın kubbe, sakinin kadeh, çevgandarın küre (polo) sopaları, çaşnigirin sofra, alemdarın iki bayrak, 
başmakdarın nalın,teberdarın balta (Bozkurt, 2007:575).  
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Memluklar devrinde sultan ve ümeranın yanı sıra esnaf loncalarının da yaptıkları işler ile 
alakalı arma kullandıkları görülmektedir. Ayrıca limana gelen gemilere burada kaldıkları süre 
içinde bandıralara renk takılırdı (Bozkurt, 2007: 576). 

Kullanım Alanları 

Mısır’da iki kol halinde hüküm süren Memluk döneminde (1250-1517), mimari 
süslemede tercih edilen motif ve kompozisyon içerisinde renk ayrıcalıklıdır (Çizim 1/Foto.) 
(Gül, 2015: 22). 

Memluk döneminde yoğun olarak tercih edilen renk geniş bir coğrafyada kullanım alanı 
bulmuştur. Renk, mimari süsleme, tekstil, cam, maden ve kağıt gibi el sanatlarında 
kullanılmıştır. 

Mimari örneklerde renklerin yer alacağı yüzey genellikle daire şeklinde düzenlenmiştir.  
Zemin "şatre" denilen yatay çizgilerle ikiye, üçe veya satranç tahtası biçiminde bölümlere 
ayrılmıştır (Çizim 1). Hükümdarın kullandığı renkler (er-rünükü's-sultaniyye) bayrakların 
üzerine işlenmiş, sikkelere basılmıştır. Renk üzerinde yer aldığı malzemeye göre farklı 
tekniklerle işlenmiştir. Bunlar; ahşap ve taşta oyma, cam veya seramikte sırlı boyama, kumaşta 
boyama veya aplike, halıda dokuma, metalde çalma veya kakma tekniğinde nakşedilirdi. Bu 
armalar saray, cami, medrese, hastahane, dükkân gibi binaların cephelerine kabartma olarak 
yerleştirilirdi. Güneyde bitişik nizamda inşa edilen mimarinin cephelerinde de renk işlenmiştir 
(Bozkurt, 2007: 576). 

 

                      

Çizim 1: Renk 

 

Renk olarak bilinen bu motif biçimsel benzerliğinden ötürü bazı kaynaklarda “piyon” 
veya “imame” olarak da adlandırılmıştır. Ancak çalışmamızda benzetme yönünden yapılan bu 
tanımlamalar yerine motifin kullanım amacıyla ilişkili olan ve arma olarak kullanılan renk 
tanımı tercih edilmiştir. Bu motifin benzerlerine tekstil ve maden sanatında rastlanmaktadır. 
Benzetme yapılan motifin kadeh veya kâse olduğu görülmektedir (Gül, 2015: 243).  

Türk kültür tarihinde kadeh, “and içme” ve “yemin etme” eylemlerinde metaforik bir 
unsur olmuştur. Proto-Bulgar, İskit ve Hiung-nu geleneklerine göre kadeh; düşmanları yenen ve 
kan döken unsur olarak kabul edilmiştir. İslam öncesi dönemde özellikle Göktürk zamanında 
tahta çıkış töreninin bir detayını teşkil eden kadeh tutma töreni, İslami dönem ile birlikte terk 
edilmesine rağmen görsel betimlemelerde yaşatılmıştır (Ögel, 1991: 172).   
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4). Şanlıurfa Hüseyin Paşa Camii (1729) güney cephe mihrap nişinde iki sıra halinde kullanılan 
renk ünik bir uygulamadır. Kalker malzeme üzerine işlenen bazalt taş malzemeden renkler, form 
olarak kum saatini andırmaktadır (Foto. 9). 

Halep Kalesi giriş burcunda kapı ve pencerelerde kuşak halinde, iç kalede Saray 
Kapısında rozet halinde renk yer almaktadır. Kapının üzerinde yer alan rozette kadeh motifi, 
palmet düzenlemeleri gibi ters-düz işlenmiştir (Foto. 10). Ayrıca Kayıtbay Camii harim 
kısmındaki kapı lentosunda renk düzenlemeleri simetrik olarak kullanılmıştır (Foto. 11/Çiz. 5). 

Pencerelerde renk düzenlemesi yekpare lento taşlarının üstünde bir kuşak şeklinde 
işlenmiştir. Halep Sabun Hanı (Foto. 12), Ughulbek Türbesi (Foto. 13) ve Diyarbakır Sarı 
Saltuk Türbesi’nde (Foto.14) kullanılmıştır.  
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Renk hem iç hem dış mekanda süsleme bütünlüğü içinde Gaziantep Eyüpoğlu Camii 
(1557) harim giriş kapısı ve mihrabında kuşak halinde işlenmiştir (Foto. 3a-3b). 

Zemin döşemesinde renk kullanımına sadece Gaziantep’teki Nuri Mehmet Paşa Camii 
(1786) harim kapısı önündeki döşemede (Foto. 15) ve Eski Hamam kadınlar kısmı zemin 
döşemesinde (Foto. 16) rastlamaktayız. Buradaki uygulamalarda renk sembolik anlamını 
yitirmiş ve süsleme kompozisyonu olarak kullanılmıştır. 

Renk el sanatlarında daha grift ve farklı öğelerle kullanılmıştır. Cam ve madeni eserlerde 
ya kuşağın merkezinde rozet halinde şatreler farklı öğelerle doldurulmuş ya da eserin 
merkezinde yer alıp, süsleme kompozisyonları bu düzenlemenin etrafına işlenmiştir (Foto.19-
20-21 / Çizim 6). 

Tekstil örneklerinde renk şatrelere bölünmüştür. Orta şatrede sadece kadehin olduğu 
uygulamaların yanı sıra, alt ve üst şatrelerde kase, yıldız, cevgan gibi öğelere yer verilmiş 
gelişkin örnekleri de bulunmaktadır (Foto. 17-18). 

Memluk dönemine ait iki cam kandilin boyun kısmında yer alan kuşakta renk merkeze 
işlenmiştir. Kandillerde renk düzenlemesinin içerdiği öğeler yaptıran kişiye göre farklılık 
göstermektedir (Foto. 19-20). Sultan Muhammed b. Kalavun’un memuru olan Seyfeddin 
Tukuztimur el-Hamavi’ye ait kandilde renkin merkezinde kartal işlenmiş, alt şatrede kadehe yer 
verilmiştir (Foto. 20).  

Madeni eserlerde, kabın dairesel formuna göre genişleyen dairesel kuşakların odak 
merkezinde renk yer almaktadır. Kullanılan renkler, orta şatrede kadeh ve her iki yanında 
çevganlar, üst şatrede eşkenar dörtgen ve alt şatrede tekrardan kadehe yer verilmiştir (Foto. 22 / 
Çizim 6). 

Osmanlı dönemi el yazmasındaki belgede yazı bir kemer formu ile sınırlandırılmıştır. 
Kemerde “S” kıvrımlı geçmelerle düzenlenmiş ve kilit taşı kadeh formludur (Foto.23). 

Sonuç 

Renk, güneyde Atabegler, Eyyubiler döneminde ortaya çıkmış, Memluklar döneminde 
zirve noktasına ulaşmıştır. 

Memluk döneminde Mısır ve Suriye coğrafyalarında inşa edilen eserlerde genellikle 
cephelerde renke yer verilmiştir. Ana yapım malzemesi kalker olan eserlerde renk düzenlemesi 
renkli taş tekniğiyle kullanılmıştır. Bağımsız yapılarda cephelerde belli bir düzen içerisinde 
kullanılan renk, bitişik nizamda inşa edilen eserlerde kapı ve pencere gibi işlevsel alanlarda 
kullanılmıştır. 

Memluklarda yaygın olarak kullanılan renk, Osmanlıların hâkimiyetinden sonra 
Anadolu’nun Güneydoğu bölgesindeki inşa faaliyetlerinde yerel etkiler içerisinde kullanılmaya 
devam etmiştir.  

Güneydoğu Anadolu’da Osmanlı döneminde yerel etkiler arasında ele aldığımız renk, 
Eyyubi ve Memlukların daha önce hâkim olduğu Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’daki eserlerde 
yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Renk hem mimari hem el sanatlarında kullanım alanı ve kullanıldığı malzemeye göre 
farklılıklar göstermektedir. Mimari süslemede renkin sadece kadehin merkezde yer aldığı orta 
şatresi kullanılmıştır. Küçük eserlerde ise renk üç şatreli bir kompozisyon şeklinde yer 
almaktadır. Küçük eserlerdeki kullanımında orta şatrede süsleme öğelerinin zenginleştiği ve 
diğer şatrelerde farlı öğelere yer verilirdi. Renkte öğelerin zenginliği kullanan kişinin statüsüne 
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göre farklılık göstermektedir. Her sultanın farklı renk kullanmasının yanı sıra saray çevresi, 
esnaf ve loncalarda da bu çeşitlilik görülmekteydi. 

Başlangıçta renk arma olarak kullanılsa da zaman içerisinde bu unsur hafızalarda yer 
edinerek farklı sanat alanlarında yaşamaya devam etmiştir. 
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 Fotoğraf 1: Mardin Kasımiye Medresesi Cami bölümü iç mekan kapı düzenlemesi (2014) 

 

 Fotoğraf 2: Halep Cüdeyde Hamamı.(Tuncer Doğan)
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 Fotoğraf 2: Halep Cüdeyde Hamamı.(Tuncer Doğan)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 3a-3b: Gaziantep Eyüpoğlu Camii harim kapısı ve mihrabı (2014). 

Fotoğraf 4: Halep Kalesi Giriş Kapısı  
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Fotoğraf 5: Şam Ferec Kapısı, 14. Yüzyıl (Abdullah Manaz) 

 

Fotoğraf 6 ve Çizim 2: Kilis Eski Hamam Taçkapısında yer alan kuşak (2014). 
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Fotoğraf 6 ve Çizim 2: Kilis Eski Hamam Taçkapısında yer alan kuşak (2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotoğraf 7 ve Çizim 3: Kilis Tuğlu Hamamı Taçkapısında yer alan kuşak (2014). 

 

Fotoğraf 8 ve Çizim 4: Kilis Paşa Hamamı giriş cephesinde yer alan kuşak (2014). 
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Fotoğraf 9: Şanlıurfa Hüseyin Paşa Camii güney cephe mihrap nişi (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 10: Halep Kalesi’nde yer alan Saray Kapısı.  

(Amer Rachid Mobayyed) 
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Fotoğraf 9: Şanlıurfa Hüseyin Paşa Camii güney cephe mihrap nişi (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 10: Halep Kalesi’nde yer alan Saray Kapısı.  

(Amer Rachid Mobayyed) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 11: Kayıtbay Camii harim giriş cephesi (E. Prisse d’Avennes) 

 

                     Çizim 5: Kayıtbay Camii süsleme detayı. (E. Prisse d’Avennes) 
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Fotoğraf 12: Halep Sabun Hanı / Kervansarayı,  (Getrude Bell) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 13: Ughulbek Türbesi pencere düzenlemesi. (Getrude Bell) 
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Fotoğraf 12: Halep Sabun Hanı / Kervansarayı,  (Getrude Bell) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 13: Ughulbek Türbesi pencere düzenlemesi. (Getrude Bell) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 14: Diyarbakır Sarı Saltuk Türbesi doğu cephe pencere düzenlemesi (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fotoğraf 15: Gaziantep Nuri Mehmet Paşa Camii harim önü kapısı önündeki döşeme (2014). 
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Fotoğraf 16: Gaziantep Eski Hamam Kadınlar kısmı zemin döşemesi (2014). 

 

Fotoğraf 17: Tekstilde Renk örnekleri. (Memluklü Dönemi). ( http://turkbilimi.com/?p=5087, 

http://turkcetarih.com/hukumdarlik-sembolu-ve-ana-tanrica-arketipi/ ) 
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Fotoğraf 16: Gaziantep Eski Hamam Kadınlar kısmı zemin döşemesi (2014). 

 

Fotoğraf 17: Tekstilde Renk örnekleri. (Memluklü Dönemi). ( http://turkbilimi.com/?p=5087, 

http://turkcetarih.com/hukumdarlik-sembolu-ve-ana-tanrica-arketipi/ ) 

 
 

 

 

Fotoğraf 18: Üzerinde renk işlenmiş 15. Yüzyıl sonlarına ait yün kumaş.  

(New York Metropolitan Sanat Müzesi, nr. 1972.120.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 19: Memluk dönemi Amir Qawsun cami kandili (1329-35).  

(Heilbrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Art). 
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Fotoğraf 20: Sultan Muhammed b. Kalavun’un memuru olan Seyfeddin Tukuztimur el-Hamavi 
kandili. (Robert Hillenbrand) 

 

                               Çizim 6: 16. Yüzyıl bakır tepsi. (E. Prisse d’Avennes)  
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Fotoğraf 20: Sultan Muhammed b. Kalavun’un memuru olan Seyfeddin Tukuztimur el-Hamavi 
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                               Çizim 6: 16. Yüzyıl bakır tepsi. (E. Prisse d’Avennes)  

 
 

 

Fotoğraf 21: Üzerinde renk işlenen plaka (16. yüzyıl başı). (Kahire İslam Sanatları Müzesi, nr. 1640). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 23: Diyarbakır’ın Sahabelerce Fethini anlatan bir Osmanlı belgesi. 

(H. 1218 tarihli Diyarbakır Müftülük katibi Seyyid Feyzullah Efendi’ye ait belge, 456). 
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Öz 

M.Ö. 8. yüzyılda merkezi Asya’da yaşayan Türk toplulukları çeşitli sebeplerden ötürü, yaşadıkları 
coğrafyanın dışına çıkarak büyük bir göç hareketi başlatmışlardır. Bu toplulukların yeni bir yurt arama amacıyla 
başlattıkları göç hareketlerinin önemli duraklarından birisi de Anadolu’dur.  

Anadolu’da yapılan birçok kazıda bu topluluklara ait arkeolojik veriler tespit edilmiştir. Bu verilerin en 
önemlilerini, bozkır kültürü dendiğinde akla ilk gelen kurganlar, bunların içinde rastlanan at gömütleri ve yine 
bu toplulukların savaşçı yönünü ortaya koyan savaş araç gereçleri oluşturmaktadır. 

Bilindiği gibi at, göçebe kültürün en önemli elemanlarından biridir. Norşuntepe, İmirler ve Gordion’da 
karşımıza çıkan at gömütleri ve kurganlar, merkezi Asya’dan göç eden Türk topluluklarının kültürel miraslarını 
Anadolu’da da yaşattıklarının en somut göstergeleridir.  

Anadolu’ya gelen erken Türk topluluklarının bu coğrafyaya bıraktıkları bir başka miras ise arkeoloji 
literatürüne “İskit Tipi Ok Ucu” olarak giren mahmuzlu ok uçlarıdır. Bu tür malzemelere Anadolu’nun doğu, 
orta ve kısmen kuzeyindeki pek çok yerleşmede rastlanmıştır. Bu yerleşmelerin ön plana çıkanları, Kaman 
Kalehöyük, Maşathöyük, Pazarlı, Değirmentepe (Malatya), Ayanis, Çavuştepe ve Toprakkale’dir. 

Bu çalışmada, ülkemizde yapılan kazıların sonuçlarından yola çıkılarak, erken Türk topluluklarının 
Anadolu’da bıraktıkları ve günümüze kadar ulaşan kültürel mirasları, tarihi ve arkeolojik veriler açısından 
değerlendirilecektir. 
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 Turkish communities living in central Asia moved from the geography where they live and started a big 
movement of migration in 8th century B.C. One of the stops of these movements of migration, which was started 
by these communities in order to search for a new homeland, was Anatolia.  

 Archeological data belonging to these societies were found during many excavations in Anatolia. The 
most important ones of these data are equipments that are called “Tumulus/Kurgan” which is the first thing come 
to mind when the issue is steppe culture and war equipments that show he warrior side of these communities.  

 As is known, horse is one of the most significant elements of nomad culture. Horse sepulchers that are 
in Norşuntepe, İmirler and Gordion are the most concrete indicators of the fact that Turkish communities that 
had migrated to this geography continued their cultural heritages in Anatolia.  

 Another heritage on this geography left by early Turkish communities that had come to Turkey is 
spurred arrow heads that are named “Scythian Type Arrowheads” in archeology literature. These kinds of 
materials were found in many settlements in the east, middle and -partly- north areas in Anatolia. Some 
prominent examples of these settlements are Kaman Kalehöyük, Masathöyük, Pazarlı, Değirmentepe (Malatya), 
Ayanis, Cavustepe and Toprakkale. 
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Giriş 
 
Çalışmaya konu olan erken Türk toplulukları Proto Türkler olarak anılan Orta Asya ya da Ural 

Altay kökenli bozkır göçebelerinin ilk sakinleridir (Tarhan, 1979: 355; Tarhan, 1984: 109). Bu atlı-
göçebe kavimlerin tarihi MÖ. III. binyıla kadar gitmesine rağmen tarih kayıtlarda isimlerine MÖ. I. 
binyılın ilk çeyreğinde rastlanır. Bu topluluklar MÖ. II. binyıl başlarından MÖ. VIII. yüzyıla kadar 
Kırım merkez olmak üzere Avrasya bozkırlarında ve Kafkasya coğrafyasında yaşamışlardır. MÖ. 
VIII-V. yüzyıllar arasında ise çeşitli sebeplerden ötürü başta Anadolu olmak üzere farklı coğrafyalara 
göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu tarihlerde Eskiçağ Türk tarihinin ilk temsilcileri olarak karşımıza 
çıkan bu topluluklar eskiçağ ve sonrasında elde edilen yazılı kaynaklara göre isimleri günümüze kadar 
ulaşmış ilk Türklerdir (Tarhan, 1984: 109-110; Tarhan, 2002: 597). 

Doğuda Çin’den batıda Tuna Nehrine kadar uzanan geniş bozkır sahasında etkili olan bu 
topluluklar, MÖ. II. binyıl ve MÖ. VIII. arasında Güney Rusya Tunç Çağı’nın temsilcileri olarak 
karşımıza çıkarlar. Daha sonraları MÖ. VIII-VI. yüzyıllar arasında ise yukarıda ifade edilen göç 
hareketlerinin bir sonucu olarak Güney Rusya’nın Tunç Çağı’nın sona ermesine ve Demir Çağı’nın 
başlamasına sebep olmuşlardır.  

Erken Türk Topluluklarının Anadolu’ya Göçleri 

Kavimlerin ortaya çıkıp, diğer kavimlere kaynaşmalarında göç dalgalarının büyük etkisi 
olmuştur. Göçler tarih öncesi ve tarihi çağlarda belirli aralıklarla yapılmıştır (Çay-Durmuş, 2002: 
575). Bu göçlerin büyük kısmı Asya’nın içlerinden başlamıştır. Bu bölgeden başlayan göçler başlıca 
iki yoldan olmuştur. Bu yolların biri güney (doğu kolu) diğeri ise kuzey (batı kolu) yoludur. Güney 
yolu Ön Asya üzerinden, kuzey yolu ise Ural dağları ile Hazar denizi arasından ve Karadeniz’in 
kuzeyinden geçmektedir (Durmuş, 2012: 35). 

Bu göçlerin elbette belli başlı sebepleri vardı. Göçlerin sebeplerinden biri bugünkü Moğolistan 
ve Türkistan’da yaşanan ve uzun süre devam eden kıtlık ve kuraklıktı1. M.Ö. 800’lü yıllarda Türkistan 
ve Moğolistan’da başlayan kuraklık Orta Asya ve Güney Rusya’da büyük bir nüfus hareketlerine 
sebep oldu. Göçlerin bir diğer sebebi ise bu kuraklık sonucunda Hun (Hiung-Nu) kabilelerinin Çin 
sınırına yaklaşmalarıydı. Çin kaynaklarına göre Hunlar, Çinliler ve Choularla savaştılar. Savaşın 
sebebi Hunların otlaklarının küçülmesi ve Chouların her yerde garnizonlar kurmaları idi. Yapılan 
savaşta Hunlar yenildi. Bu durum bozkırda büyük bir göç hareketi meydana getirdi. Ayrıca yine Orta 
Asya coğrafyasında zaman zaman görülen çekirge istilaları büyük kıtlıklara sebep olmuş ve böylece 
bozkır insanlarının yaşamları daha da çetin geçmiştir (Tarhan, 2002: 603; Durmuş, 2012: 91-92). 

Tüm bu gelişmeler üzerine Kimmerler, doğudan gelen İskitlerin istila ve baskısı sonucu 
güneye ve batıya göç etmek zorunda kalmışlardır. Kafkas geçitlerini aşan Kimmer göç dalgaları Doğu 
Anadolu merkezli kurulan Urartu Devleti’nin kuzey sınırlarından başlayarak kitleler halinde 
Anadolu’ya girmişlerdir. Bittel bu durumu şöyle açıklar.  

“…Kimmerler’in Anadolu’yu istilası, kuvvetli bir ihtimalle Orta Asya’dan kaynaklanmış olan 
büyük bir göç hareketinin yan kolunu teşkil etmektedir. Bu hareket hiçbir zaman bir soygun seferi 
şeklinde değil, bütün bir halkın mal ve mülkleriyle beraber yaptıkları bir göç olarak nitelendirilebilir. 

                                                           
1 Her şeyden Orta Asya’nın iklimi istikrarsız bir durum arz ediyordu. Burada yaşayanlar için hayat çok zordu. Ard arda gelen 
şiddetli soğuklar, sel baskınları ve çekirge istilaları, aşırı sıcaklıklar sonucu meydana gelen kuraklık, insan ve hayvanların 
yaşantılarını son derece zorlaştırıyordu (Demirağ, 2003: 20). 
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Bunu bu bakımdan MÖ. 13 yüzyıldaki “Deniz Kavimleri’nin” hareketleri ile karşılaştırabiliriz…” 
(Bittel, 1962: 90). 

Buradan anlıyoruz ki, MÖ. VIII. yüzyıldan başlayarak Anadolu üzerine gerçekleşen Kimmer 
göçleri sadece istila amaçlı değildir. Kimmerler’in bu göçleri aynı zamanda yeni bir yurt edinmek 
istediklerini de gösterir (Tarhan, 2002: 603).   

İskit göçlerine gelince, doğudan batıya doğru kavimlerin birbirlerini sıkıştırmaları sonucu tarih 
sahnesine çıkan İskitlerin göçleri için Herodotos şu ifadeleri kullanır.  

“…Göçebe Skyth’ler Asya’daydılar. Massaget’lerle yaptıkları savaştan yenik çıktılar, Araxes 
ırmağını geçtiler, Kimmer’lerin yanına göç ettiler. (Skyth’lerin oturdukları yerler eskiden 
Kimmer’lerinmiş öyle derler) Skyth’ler geldikleri zaman Kimmer’ler büyük bir istila karşısında 
oldukları düşüncesiyle toplanıp görüştüler….” 

 (Herodotos, IV, 11). 

İskitler, Ön Asya ya da Anadolu’ya göç ederken Kimmerler’in aksine Karadeniz kıyı 
kesimlerini değil de Kafkasları doğudan dolaşarak ilerlemişlerdir. Herodotos’a göre bu durum 
İskitler’in yollarını şaşırmalarından kaynaklanır. Kimmerler kıyı boylarından hiç ayrılmamış, İskitler 
ise onların iç kesimlere doğru hareket ettiklerini düşünerek bu yolu tercih etmişlerdir (Herodotos, IV. 
12). 

Anadolu hiç beklenmedik bir zamanda kuzeyden gelen göçebe/atlı kavimlerin2 tehlikesiyle 
karşı karşıya kalıyordu. Bu tehlikeyi yaratanlar Kimmerlerdi3. M.Ö. II. binin ortalarından, M.Ö. I. 
binin ilk çeyreğine kadar Karadeniz’in kuzeyinde göçebe kabileler halinde yaşayan Kimmerler, 
İskitler tarafından yerlerinden oynatılınca kafileler halinde güneye doğru inerek, Kafkaslar üzerinden 
Doğu Anadolu’ya girmişlerdir (Tarhan, 1984: 110). Kimmerler, M.Ö. VIII. yüzyılın sonlarında ilk 
olarak Urartu Devleti ile karşılaşmışlardır. Bu göçebe kavimlere karşı Urartu krallarından I. Rusa ve 
II. Argişti başarısız olmuşlar ve böylece Kimmerler kısa sürede Orta Anadolu’ya doğru ilerlemişlerdir 
(Sevin, 1982a: 256). Asur Kralı II. Sargon’un çabaları da sonuç vermeyince Kimmerler M.Ö. VII. 
yüzyılın ilk yıllarında Kızılırmak’a kadar ilerlemişlerdir (Durmuş, 2012: 96). 

Urartu toprakları içerisinden geçerek batıya4 yönelen Kimmerler, Friglerin başkenti Gordion'u 
yağmalamışlardır. Frig ve Kimmer mücadelesi hakkında hiçbir yazılı belge yoktur. Ancak Gordion 
kazıları kentin yoğun şekilde tahrip edildiğini gösterir (Barnett, 1973: 426; Akurgal, 1955: 123). M.Ö. 
VII. yüzyılın ilk çeyreği içinde Kimmerler’in akınlarına karşı direnemeyen Frig Devleti yıkılır 
(Tarhan, 1984: 112). Batıya ilerleyişini sürdüren Kimmer akınları önce Lidya, sonra İyon şehirlerini 
yakıp yıkarak Anadolu’nun siyasi ve kültürel yapısında büyük değişikliklerin olmasına sebep olur 
(San, 2000: 1-2 vdd; Dönmez, 2003: 16). 

Anadolu’da Erken Türk Topluluklarına ait Küçük Buluntular 

Çalışmanın bu bölümünde bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda 
Anadolu'da erken Türk toplulukları ile ilişkilendirilen küçük buluntulara değinilecektir (Harita-1, 
Resim- 12-14). Elbette Anadolu coğrafyasında kurgan ya da at gömüsü olarak nitelendirilebilecek bazı 
kalıntılara da rastlanmıştır. Bunlar Silivri Çanta Kurganı, Ağrı Dağı ve eteklerinde Bozkurt 
Kurganları, Kars Çıldır ve Akçakale Kurganları, Muş Nurettin Köyü Kurganları, Amasya İmirler 
Kurganı ve Ankara Güdül Kurganları’dır. Kökenleri MÖ. VI. binyıla kadar uzanan kurganlar 
Anadolu’da MÖ. III. binyıldan itibaren görülmeye başlanır (Dönmez, 2016: 16).  Kurganlar başlı 

                                                           
2 Atlı Kavimler terimi, aynı zamanda bu kültürün sahibi olan Kimmer-İskit kavimlerine verilen isimdir. Bu kavimler bozkır 
kültürünün batıdaki temsilcileri olarak kabul edilmektedirler. 
3  Kimmerler, Tevrat’ta Gomer, Asur vesikalarında Gimirrai ve Antik Yunan kaynaklarda ise Kimmerioslar olarak 
geçmektedir (Tarhan, 1984: 109, 111). 
4 Kimmerler’in batıya hareketleri için bk, Tansuğ, 1949: 535-550; Tarhan, 1984: 109-120; Kimmer Kültürü, Kimmerler’in 
kökeni ve göç yolları için bk, Tarhan, 1979: 355-369. 
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kültürünün batıdaki temsilcileri olarak kabul edilmektedirler. 
3  Kimmerler, Tevrat’ta Gomer, Asur vesikalarında Gimirrai ve Antik Yunan kaynaklarda ise Kimmerioslar olarak 
geçmektedir (Tarhan, 1984: 109, 111). 
4 Kimmerler’in batıya hareketleri için bk, Tansuğ, 1949: 535-550; Tarhan, 1984: 109-120; Kimmer Kültürü, Kimmerler’in 
kökeni ve göç yolları için bk, Tarhan, 1979: 355-369. 

başına bir çalışmaya konu olacak kadar geniş olduğu için bu çalışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

Kimmerler ve İskitlerin hemen hemen aynı güzergâhları kullanarak Demir Çağı’nda 
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olduğu düşünülen bazı küçük buluntulara ise Norşuntepe'de rastlanmıştır (Hauptmann, 1983: 251 
vdd). Bu buluntular arasında mızrak uçları ve tunçtan at koşum takımı parçaları vardır (Ivantchik, 
1997: 17). Tüm bu yerleşmelerde ele geçen küçük buluntular erken Türk topluluklarının Doğu 
Anadolu yayılımlarını göstermesi açısından oldukça önemlidir (Resim-12-14). 
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buluntular İskitlerin bu bölgede de etkili olduklarını gösterir (Dönmez, 2002: 36).  

Anadolu’nun batısına doğru ilerleyişlerini sürdüren erken Türk topluluklarına ait bazı 
buluntulara da Anadolu’nun ortasında rastlanır. 

Friglerin başkenti Gordion’da ele geçen bazı arkeolojik kalıntıların erken Türk 
topluluklarından Kimmerlere ait olduğu artık bilinmektedir. Gordion kazılarından anlaşıldığı 
kadarıyla, Kimmerler Gordion’da geniş çaplı bir yangın ve tahrip tabakası bırakmışlardır. Bu şehri ele 
geçiren Kimmerler kenti yağmalamış ve yakıp yıkmışlardır (Barnett, 1973: 426; Akurgal, 1955: 123). 
Gordion’da bulunan Kimmerlerle ilgili çeşitli küçük buluntular içinde okuçları dikkati çekmektedir. 
Gordion (Yassıhöyük) yakınlarında yani Kimmerlerin batıya ilerleyişlerini sürdürdüklerini teyit eden 
Demircihöyük’te ortaya çıkarılan bir tümülüste de, aynı tip okucunun ele geçmiş olması bu yöredeki 
Kimmer varlığına ait diğer önemli arkeolojik bulguları oluşturmaktadır (Dönmez, 2002: 36). 

Erken Türk topluluklarının Orta Anadolu’daki varlıklarını gösteren buluntulara Çorum ili 
sınırlarındaki bazı yerleşmelerde de rastlanır. Bunlardan Pazarlı, Alacahöyük (Koşay, 1941: 9; Koşay, 
1951: 7)  ve Boğazköy’de (Bittel, 1937: 13 vd), İskit tipi okuçları ele geçmiştir. Ayrıca Kırşehir 
yakınlarındaki Kaman- Kalehöyük’te (Omura, 1989: 353 vd), Yozgat sınırlarındaki Kerkenes 
(Schmidt, 1929: 221 vd) ve Alişar’da (von der Osten, 1937: 3), Ankara’nın Haymana ilçesi 
yakınlarındaki Gavurkale’de de (von der Osten, 1931: 5),  Çorum’da ele geçenlerle ortak özellikler 
gösteren küçük buluntulara rastlanmıştır. Ayrıca Sivas Müzesi de İskit tipi okuçlarına ev sahipliği 
yapmaktadır (Ökse, 1994: 65 vd). Bunlardan başka atlı savaşçılarından özellikle Kimmerler'in ikiyüz 



538 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

yıla yakın bir süre içinde Orta Anadolu'da bir Bozkır Devleti kurmuş olduklarına yönelik bazı tespitler 
de bulunmaktadır (Tarhan, 1979: 366-367; Tarhan, 2002: 604).  

Anadolu’da Erken Türk topluluklarına ait izlerin yer aldığı bir başka alan ise Karadeniz 
Bölgesi’dir. Bölgenin Orta kısmında yer alan Amasya ve çevresinde ölü hediyesi olarak 
değerlendirilebilecek bazı önemli buluntular ele geçmiştir. Bu küçük buluntular uzun demir kılıç, tunç 
balta,  at koşum takımı parçaları ile literatüre İskit tipi okucu olarak giren mahmuzlu tipik okuçlarıdır 
(Tarhan, 1984: 117). Amasya’dan başka Tokat yakınlarında yer alan Anadolu’nun önemli 
yerleşmelerinden biri olan Maşat Höyük kazılarında da erken Türk topluluklarına ait okuçlarına 
rastlanmıştır (Özgüç, 1982: 3 vd). Erken Türk topluluklarının Karadeniz Bölgesi’ndeki varlıklarını 
gösteren bir başka örnek ise bölgenin yer isimlerinde karşımıza çıkar. Antik yazarlardan Strabon’a 
göre Trabzon yakınlarındaki Ağırmış Dağı’nın antik çağdaki adı Kimmerius Dağı’dır (Strabon, 
VII,4.3). 

Tüm bunlar atlı göçebe toplulukların tıpkı Doğu Anadolu’da olduğu gibi Karadeniz 
Bölgesi’ndeki varlıklarını ortaya koyması açısından önemlidir.  

Erken Türk topluluklarının Anadolu’da yukarıda ifade edilen arkeolojik varlıklarının yanında 
siyasi faaliyetleri de dikkate değerdir. Bilindiği gibi Anadolu’nun ortasında egemenlik kuran Frigler 
erken Türk topluluklarından Kimmerler tarafından, Doğu Anadolu merkezli kurulan Urartular ise 
İskitler tarafından tarih sahnesinden silinmişlerdir. Bundan başka bu Türk toplulukları Anadolu’nun 
batısındaki Lidya ve İyonyalıları da uzun süre meşgul etmişlerdir. Bu topluluklardan Kimmerlerin 
akınları sonucu Lidyalılar büyük sarsıntılar geçirmiş, İyon kolonileri ise bir süre ticari faaliyetlerde 
bulunamamışlardır. 

Anadolu’da Erken Türk Topluluklarına ait Anıtsal Kaya Resimleri 

Çalışmanın bu bölümünde bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda Anadolu'da erken 
Türk toplulukları ile ilişkilendirilen ve onların yaşantıları hakkında bilgi sahibi olduğumuz anıtsal 
kaya resimlerine değinilecektir5. 

Günümüzde Moğolistan, Altay, Tuva, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi Türk 
kültürünün hâkim olduğu hemen hemen her coğrafyada kaya resimlerine rastlanır. Bu bölgelerdeki 
kaya resimleri, yapım teknikleri, üslûp özellikleri ve ifade ettikleri anlamlar açısından bunların tek 
elden çıktığını açıkça ortaya koymaktadır. Kaya resimlerinin benzerleri erken dönemlerden itibaren 
Anadolu’da görülür. Bu tür kaya resimlerine Anadolu’nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
kadar birçok alanda rastlanmıştır. Orta Asya coğrafyasının neredeyse tamamında görülen bu kaya 
resimleri ile Anadolu coğrafyasında tespit edilenler arasında binlerce kilometre uzaklık olmasına 
rağmen hiçbir fark yoktur. 

Çalışma kapsamında kaya resimleri, tümünün incelenmesinden ziyade, belirgin birkaç örnek 
verilerek açıklanmaya çalışılacaktır. Zira Anadolu’daki örnekleri oldukça fazla olan bu kaya resimleri 
tek başlarına bile bir takım çalışmalara konu olacak kadar geniş yer tutarlar. 

Kaya resimleri için Kuzeydoğu Anadolu’nun ayrı bir yeri vardır. Kars ve Erzurum’da yoğun 
olarak karşımıza çıkarlar. Bu bölgede özellikle Ceylan ve ekibi tarafından yapılan çalışmalar sayesinde 
kaya resimlerinin tüm özellikleri ve Orta Asya Anadolu bağlantıları açıkça ortaya konulmuştur6. 

                                                           
5  Erken dönem kaya resimlerinin konuları genellikle av kültürünü yansıtan tasvirlerden oluşur. Ayrıca bu resimlerin 
bazılarında hayvan mücadele tasvirleri, dini inanç ve günlük hayatla ilgili olaylarda ifade edilmektedir (Bingöl, 2016: 348). 
Ayrıca erken Türk topluluklarının yaşam biçimleri, inanç sistemleri, dünyayı algılama biçimleri ve estetik anlayışları gibi 
önemli bilgileri de günümüze taşıyan kaya resimleri, yer aldıkları bölgelerin coğrafî özelliklerini de yansıtırlar (Mert, 2007: 
234). 
6 Kuzeydoğu Anadolu’da bulunan kaya resimleri birçok çalışmaya konu olmuştur. Bölgede yapılan araştırmalar ve tespit 
edilen kaya resimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ceylan, 2008: 26-35; Bingöl, 2016: 347-356; Günaşdı, 2016: 391-407; 
Üngör, 2016: 357-370; Özgül, 2015: 169-198; Özgül, 2016: 371-390; Ceylan, 2016: 409-421. 
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5  Erken dönem kaya resimlerinin konuları genellikle av kültürünü yansıtan tasvirlerden oluşur. Ayrıca bu resimlerin 
bazılarında hayvan mücadele tasvirleri, dini inanç ve günlük hayatla ilgili olaylarda ifade edilmektedir (Bingöl, 2016: 348). 
Ayrıca erken Türk topluluklarının yaşam biçimleri, inanç sistemleri, dünyayı algılama biçimleri ve estetik anlayışları gibi 
önemli bilgileri de günümüze taşıyan kaya resimleri, yer aldıkları bölgelerin coğrafî özelliklerini de yansıtırlar (Mert, 2007: 
234). 
6 Kuzeydoğu Anadolu’da bulunan kaya resimleri birçok çalışmaya konu olmuştur. Bölgede yapılan araştırmalar ve tespit 
edilen kaya resimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ceylan, 2008: 26-35; Bingöl, 2016: 347-356; Günaşdı, 2016: 391-407; 
Üngör, 2016: 357-370; Özgül, 2015: 169-198; Özgül, 2016: 371-390; Ceylan, 2016: 409-421. 

Kars ve çevresindeki kaya resimleri arasında ön plana çıkanları arasında Yazılıkaya, 
Kurbanağa ve Geyikli Tepe bulunmaktadır.  

Kars ili Kağızman ilçesi Camuşlu Köyü yakınlarındaki Yazılıkaya’da (Resim 1-2) görülen 
kaya resimleri ile Orta Asya’da özellikle Moğolistan’daki Mandıl Hayhın, Kırgızistan’daki Saymalı 
Taş ve Kazakistan’daki Tamgalı Say kaya resimlerini birbirinden ayırt etmek çok zordur. Bu anıtsal 
kaya resimleri arasında dağ keçileri7 , geyikler8  ve süvari figürleri ön plana çıkmaktadır. Kars ili 
Kağızman ilçesi sınırlarında kalan Kurbanağa kaya resimleri (Resim 3-4) ise Orta Asya’daki 
örneklerine göre muhtemelen daha geç döneme aittir. Yine burada da Yazılıkaya’da olduğu gibi dağ 
keçisi motifleri ile karşılaşılır. Bu alandaki dağ keçisi motifleri, Yazılıkaya’nın aksine birebir 
çizimlerden ziyade geometrik bir karakter gösterir. Bu alanda dikkat çeken bir başka motif güneş 
kültü9 motifidir. Buradaki güneş kültü motifi Kurbanağa’ya dini inanç ve ibadet alanı olma özelliği de 
katar. Kars ve çevresinde yer alan ve çalışmaya konu olan son alan Kars ili Kağızman ilçesi Şaban 
Köyü yakınlarındaki Geyikli Tepe’dir (Resim 5-6). Geyikli Tepe anıtsal kaya resimlerinde Orta Asya 
Anadolu bağlantılarını ortaya koyan çok önemli bulgular elde edilmiştir. Bu alanda kaya resimlerinin 
yanı sıra eski Türk runik harflerine rastlanması Orta Asya Anadolu bağlantısının en somut örneğidir 
(Somuncuoğlu, 2008: 458-469). 

Kuzeydoğu Anadolu’daki Erzurum ve çevresi de anıtsal kaya resimleri açısından çok önemli 
bir coğrafyadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde bölgede daha önce varlığı bilinenlerin 
yanında yeni kaya resimleri de ortaya çıkmıştır. Bölgedeki erken Türk topluluklarının varlıklarına dair 
verilerin elde edildiği en önemli alan Erzurum ili Karayazı ilçesi Salyamaç Köyü yakınlarındaki Cunni 
Mağarası’dır (Resim 7-8). Cunni Mağarası’nın Anadolu kaya resimleri arasında özel bir yeri vardır. 
Kars ve çevresinde görülen kaya resimlerindeki motiflerin benzerlerine Cunni Mağarasında da 
rastlanır. Bu mağarada da dağ keçisi, at ve süvari figürleri çok defa tekrar edilmiştir. Bilindiği gibi at 
Türk kültürünün en belirgin ve ayırt edici özelliğidir. Anadolu’daki kaya resimlerinin hemen hepsinde 
at ve süvari motifi Orta Asya geleneğinin bir devamı olarak vurgulanmıştır. Cunni Mağarası’nda 
Kuzeydoğu Anadolu’da, Kars ve çevresinde görülen kaya resimlerindeki adı geçen ortak motiflerin 
yanı sıra 24 Oğuz boyunun 12’sine ait damgalara rastlanmıştır. Selçuklu öncesi Anadolu’daki Oğuz 
boylarının varlığına işaret eden damgaların bu mağarada görülmesi bu coğrafyadaki erken Türk 
topluluklarının varlıklarını göstermesi bakımından son derece önemlidir (Ceylan, 2002: 425-429; 
Somuncuoğlu, 2008: 470; Koşay, 27-32; Vary, 1968: 50-78) 

Anadolu’daki anıtsal kaya resimlerine bir başka örnek ise Erzincan ili Kemaliye ilçesi 
sınırlarındaki Dilli Vadisi’nde yer alan resimlerdir. Dilli Vadisi kaya resimleri (Resim 9-10) az 
olmakla birlikte bütün kaya resimlerinde olduğu gibi burada da dağ keçisi motifi ortak motiftir. 
Bundan başka burada göze çarpan en çarpıcı motif, kartal okçuları olarak bilinen ve Avar 
sancaklarından tanıdığımız geriye ok atan süvari tasviridir. Dilli Vadisi kaya resimlerindeki bir başka 
motif güneş kursudur. Erken Türk toplulukları tarafından sıklıkla tekrar edilen Güneş kursları tıpkı 
Orta Asya’da olduğu gibi Anadolu’da da sevilerek kullanılan bir motiftir (Mert, 2007: 233-254; 
Somuncuoğlu, 2008: 479-481).  

                                                           
7 Türk kültür coğrafyasında gerek kaya üstü tasvir olarak, gerekse damga olarak geçiş sıklığı en yüksek hayvan tasviri 
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Anadolu’daki örnekleri çok olmakla birlikte çalışmaya konu edilen erken Türk topluluklarına 
ait son kaya resmi Ordu ili Mesudiye ilçesi Esatlı Köyü yakınlarında karşımıza çıkan kaya 
resimleridir. Esatlı kaya resimlerinde karşılaşılan en önemli motif uçan at motifidir (Resim 11). 
Benzerlerine Altay Dağları’ndaki Kalbaktaş kaya resimlerinde rastlanan bu motif, binlerce kilometre 
uzakta aynı şekilde tekrar yaşatılmıştır. Türk mitolojisi için çok önemli bir motif olan uçan at motifi 
evrenler arası yolculuğu simgelemesi açısından dikkate değerdir. Bunun yanında Esatlı kaya 
resimlerinde Anadolu’nun farklı coğrafyalarında karşılaşılan ve artık çözülmüş olan eski Türk runik 
harfleri ile yazılmış birkaç satırlık yazıya da ev sahipliği yapmaktadır (Somuncuoğlu, 2008: 285-291). 

Anıtsal kaya resimleri ile Türk kültür coğrafyasının hemen her bölgesinde karşılaşılır. Bugün 
Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Doğu Avrupa bozkırlarına kadar görülen kaya resimleri 
gerek yapım teknikleri ve üslup özellikleri gerekse içerdiği konular açısından farklı coğrafyalarda yer 
alsalar bile aynı kültürün ortak ürünü olarak karşımıza çıkarlar. 

Sonuç 

MÖ. 8. yüzyıldan itibaren gerek arkeolojik veriler gerekse yazılı kaynaklar sayesinde 
Anadolu’daki varlıklarını tespit edebildiğimiz erken Türk topluluklarının önemli siyasi faaliyetleri 
Anadolu topraklarında yaşanmıştır. Anadolu’ya geldiklerinde Demir Çağ’ın Anadolu’daki güçlü 
uygarlıkları ile mücadele etmişler ve onların yazılı kaynaklarında yer almışlardır. Ayrıca günümüze 
kadar Anadolu’da gerçekleştirilen kazılar erken Türk topluluklarının arkeolojik mirasları hakkında 
bize önemli bilgiler verir. Anadolu’nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar birçok 
şehrinde erken Türk topluluklarına ait arkeolojik verilere rastlanması bu durumu kanıtlar. Arkeolojik 
buluntular arasındaki en önemli veriler göçebe hayvan üslubu ile yapılan eşyalar ve silah olarak 
kullanılan bazı malzemelerdir. Eski Anadolu yerleşmelerinde ele geçen bu küçük buluntular, erken 
Türk topluluklarının MÖ. I. binyılın başlarından itibaren Anadolu’ya geldiklerinin ispatıdır. Erken 
Türk topluluklarının Anadolu’daki varlıklarının bir başka kanıtı anıtsal kaya resimleridir. Orta 
Asya’daki örneklerinden ayırt edilemeyen bu resimler erken Türk topluluklarının Anadolu’ya 
bıraktıkları mirasın somut göstergeleridir. Bugün Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Doğu 
Avrupa’ya Türk kültür coğrafyasında yer alan kaya resimlerinin ortaya çıkarılması Türk tarihinin, 
Türk kültür ve uygarlığının pek çok bilinmezinin aydınlatılmasını sağlayacaktır. 
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Resim 3- Kurbanağa (Somuncuoğlu, 2008) 
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Resim 8- Cunni Mağarası 



549Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

 

Resim 7- Cunni Mağarası 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 8- Cunni Mağarası 

 

                                         Resim 9- Dilli Vadisi (Mert, 2007) 
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Resim 11- Esatlı Köyü (Somuncuoğlu, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 12- Küçük Buluntular (Mahmuzlu Okuçları) (Derin-Muscarella, 2001: Fig.6). 
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Resim 12- Küçük Buluntular (Mahmuzlu Okuçları) (Derin-Muscarella, 2001: Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13- At Koşum Takımları (Ivantchik, 2001: Abb.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Resim 14- Küçük Buluntular (Ivantchik, 2001: Abb.5). 
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BATILI BÜYÜK GÜÇLERİN OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE 

MÜNASEBETLERİNDE “ÇİFTE STANDART” MESELESİ 

BETWEEN THE GREAT POWER AND THE OTTOMAN EMPIRE RELATIONS IN 
"DOUBLE STANDARDS" PROBLEM 
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        Öz 
 

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları gibi, XX. yüzyılın sonları ve  XXI. yüzyılın başlarında da 
tarihî bir dönüm noktası yaşanmaktadır. Bu dönemde de ekonomik, politik, sosyal ve malî bir yeniden yapılanma 
dönemine girilmektedir. Bu dönüşüm yine güçlü devletler tarafından tanzim edilmektedir. Bu dönüşümü tanzim 
gücünde olan devletlere Osmanlı tarihinde “Devlet-i Muazzama” denilmişti. 

XX. yüzyıl başlarında peş peşe gelen büyük savaşlar ve ekonomik çöküntü Osmanlı İmparatorluğu’nun 
toprak bütünlüğünü ve millet birliği parçalamıştı. Genel olarak “Şark Politikası” adıyla tanımlanan bu politik 
süreçte Osmanlı İmparatorluğu, güçlü devletlerin kendisine yönelik çifte standart izleyen politikalarından 
yakınmıştır. Yani Batılı devletler, kendi aralarında geçerli olan politik ilkelere Osmanlı ile münasebetlerinde 
uymak zorunluluğunu hissetmemişlerdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti de, ısrarla Avrupa devletler topluluğuna 
katılmak, eşit ve egemen ilişkiler kurmak politikası izlemiştir.  XXI. yüzyılın başlarında da yeni Türk devleti 
aynı politikayı sürdürmekle beraber, çifte standart politikasından yakınma hâlâ sürmektedir. 

Bu çalışmada XIX. yüzyılın sonlarından bu yana Avrupa’nın güçlü devletleriyle Osmanlı Devleti’nin 
politik münasebetlerinde bu tutum incelenmiştir. Böylece XXI. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa Birliği’yle 
olan münasebetler perspektifinde tecrübeler kazanılacağı değerlendirilmiştir. 

          *Anahtar kelimeler: Süper devletler, Şark Politikası, Çifte standart, Osmanlı Devleti 
 

Summary 
 

At the end of the 19th Century and the beginning of the 20th Century there is a historic turning point at 
the end of the 20th Century and the beginning of the 21st Century. The period of economic, political, social and 
financial restructuring was entered in this period. This transformation is also regulated by powerful states. This 
transformation was called "Devlet-i Muazzama" by the current governments in Ottoman history.  

The military and economic collapse destroyed the lands and people of the Ottoman Empire. In this 
political process defined as "Orientation Policy", strong states followed the double standard policy. The Ottoman 
Empire also complained about these policies. For this reason, the Ottoman Empire also insisted on establishing 
equal and free relations. At the beginning of the 21st century, the new Turkish state continues to pursue the same 
policy, but it still complains about the double standard policy.  

In this work, since the late 19th century, this attitude has been examined in the political relations of the 
Ottoman Empire with the strong states of Europe. Thus, from the beginning of the 21st century, experiences 
from the perspective of relations with the European Union have been evaluated. 

*Keywords : Strong states, Eastern Politics, Double standard, Ottoman State 
 

A- Tarihte yüksek egemenlik mücadelesi ve “Düvel-i muazzama” 

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları gibi, XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları 
da tarihin bir dönüm noktasına işaret etmektedir; siyasî, sosyal, ekonomik ve malî bakımdan yeni bir 
yapılanma görülmektedir ve bu değişim tanzim gücüne sahip devletler tarafından 
gerçekleştirilmektedir; yüzyılın başlarından itibaren önemli siyaset adamlarının ve siyasî çevrelerin, 
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A- Tarihte yüksek egemenlik mücadelesi ve “Düvel-i muazzama” 

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları gibi, XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları 
da tarihin bir dönüm noktasına işaret etmektedir; siyasî, sosyal, ekonomik ve malî bakımdan yeni bir 
yapılanma görülmektedir ve bu değişim tanzim gücüne sahip devletler tarafından 
gerçekleştirilmektedir; yüzyılın başlarından itibaren önemli siyaset adamlarının ve siyasî çevrelerin, 

bunlara paralel olarak bazı Türk siyasetçilerinin, uluslararası siyaseti yorumlarken, sık sık “taşlar 
yerinden oynadı”, “artık dünya eski dünya değil”, “yeni dünya düzeni ve bu dünyanın inşasında yer 
almak”, “sınırlar yeniden çizilecek” gibi ortak bir söylem kullandıkları gözlemlenmektedir. 

 Uluslararası siyasette üstün egemenlik mücadelesi ise tarihte yeni bir olgu değildir; son iki yüz 
yıllık siyasî tarihte ise taşlar bir kaç kez yerinden oynamış, güçlü devletlerin belirlediği büyük 
politikalarla çıkarlar yeniden tanzim edilmiş, sınırlar yeniden çizilmiştir. Bu nedenle, yakın geçmişin 
tecrübeleri günümüzü ve yakın geleceği anlamaya yardımcı olacaktır. Bu tür büyük politik 
değişimlerin Osmanlı’ya/Türkiye’ye yansıması ve bu yansımanın yarattığı sorunlar da kaçınılmaz 
olarak yaşanmıştır.  Osmanlı Devleti bu süreçte, Batı’ya karşı içe kapanma ve kendisinden olmayana 
düşman olma politikalarına değil, Batı’yı anlama ve onun gibi kalkınma ve güçlü olma politikalarına 
yönelmiştir. Bu önemli tercih Osmanlı’yı bir dizi ıslahat programlarını gerçekleştirmeye yöneltmiştir; 
yani Osmanlı, yeni devlet ve toplum yapılanmasında tercihini “Batı” olarak belirlemiştir. Bu 
politikalar, devleti ve toplumu yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmakla beraber, güçlü bir Türkiye’nin 
doğuşuna da katkıda bulunmuştur. 

Yakın tarihteki bu ilişkiler manzumesi içinde de bir “Düvel-i Muazzama/Büyük devlet/Güçlü 
devlet” gerçeği vardır ki bu devlet, evrensel bir hâkimiyet ve uluslararası ilişkileri tanzim 
iddiasındadır. Bu iddia onun ekonomik ve askerî gücünün bir sonucudur ve bu güçle o, uluslararası 
ilişkilerde yaptırım gücüne de sahip olur. Osmanlı tarihinde bu devletlerin adları “Düvel-i Muazzama” 
olarak anılmıştır: XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu da bu güçlü devletlerden biriydi, hatta 
uzun süre eşit güçler arasında birinci durumdaydı. Ancak imparatorluğun son yüz yılında tanzim 
gücünde değil, etkilenen ve üzerinden vaatlerde bulunulan bir konumdadır. 

Batı’nın, güçlenmesi ve yükselmesine paralel olarak yeni politikalar ürettiği görülmüştür. Bu 
politikalardan “büyük politikalar” veya “küresel politikalar” diye bahsedebiliriz; sömürgecilik, 
Hristiyanlığın yayılması ve hâkim inanç haline getirilmesi gibi. Bir taraftan da bu politikalar, hep ilâhî 
hâkimiyetin tecellisi olarak, “kutsal misyon” duygularıyla da meşrulaştırılmıştır. Netice olarak siyasî 
tarihte bir “güçlü devlet” ve onun temsil ettiği, zamanına göre küresel “büyük politikalar” gerçeği 
vardır. 

XIX. yüzyıldan itibaren siyasal güçlerin dünyayı yeniden tanzim etme politikaları incelenirse 
Fransa İhtilâli’nin getirdiği yeni fikirler bir dönüm noktasıdır: Avrupa’nın siyasal yapısı değişmeye 
başlamış, imparatorluklar dağılma sürecine girmiştir. İhtilâlin getirdiği fikirlerle yeni bir devlet ve 
toplum yapılanması ortaya çıkmaya, hanedan imparatorlukları dağılmaya başlamıştır. İhtilâlin 
getirdiği yeni fikirlerle devletler ve toplumlar bir değişim süreci yaşarlarken, tarihsel gelişim bir 
Fransız emperyalizmi ortaya çıkarmıştır;  Fransa adalet, hürriyet, eşitlik fikirlerinin öncülüğünü başka 
ülkeler adına da yapmaya başlayınca ortaya çıkan Fransa hegemonyasına karşı Avrupa’nın diğer 
güçleri ortak bir cephe kurmuşlar ve Avrupa’da “İhtilâl Savaşları” başlamıştır. 1804-1814 arasındaki 
İhtilâl Savaşları döneminde siyasal düzeni altüst olan Avrupa devletleri, yönetim biçimlerindeki 
farklılıklara bakmaksızın bir araya gelmişler, Fransa’yı yenerek Avrupa’nın siyasal düzenini yeniden 
kurmaya yönelmişlerdir. Viyana Kongresi’nin toplanmasıyla (1 Kasım 1814- 8 Haziran 1815) 
başlayan Avrupa tarihinin bu dönemine de “Restorasyon Devri” denmiştir. 

I- Restorasyon Politikaları ve Osmanlı İmparatorluğu 

Restorasyon Politikalarıyla askerî bakımdan yenilmiş olan Fransa, ülkesi topraklarına çekilmeye 
zorlanmış, monarşiler canlandırılmış ve asillere toprakları iade edilmeye çalışılmıştır. O dönem 
Avrupa’sının güçlü devletlerinin her birisi de İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya Viyana 
Kongresi’nde kendi çıkarlarını temine çalışmışlar ve Fransa’yı dışarda tutarak sınırları yeniden 
çizmişlerdir; böylece “yeni dünya düzeni” kurulmuştur. 

Kongre’yi etkileyen iki devlet adamı, Avusturya Başvekili Prens Klemens von Metternich ile 
Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand olmakla beraber, yüzyıl boyunca gelişen siyasal olaylarda başrolü 
oynayacak kişi Metternich olacaktır. Bu nedenle Restorasyon politikaları olarak ortaya çıkan bu 
siyaset de, “Metternich Doktrini” diye adlandırılacaktır; buna göre İngiltere, Avusturya, Rusya ve 
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Prusya’nın Avrupa’da statukoyu, yani monarşik düzeni gerekirse “silâh gücü” ile korumaları 
öngörülüyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise Fransa İhtilâli’ne ve onun getirdiği yeni siyasal fikirlere 
önceleri kayıtsız kalmıştır; İhtilâl ve ihtilâlin getirdiği yeni fikirler Avrupa’nın sorunu sayılmıştır. 
İhtilâl Savaşları sebebiyle Avrupa’nın kargaşa içinde olmasının Osmanlı Devleti’ni bir süre askerî 
bakımdan rahatlatabileceği değerlendirilmiştir. İhtilâlin yıkmak istediği ekonomik ve sosyal düzen de 
Avrupa’nın sorunu sayılmıştır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu’nda asalet esaslarına dayalı, yıkılacak 
bir sınıfsal düzen de yoktu; “aksine yeteneğe dayanan bir sosyal mobilite vardı”(Armaoğlu, 1999:81).  

   Viyana Kongresi ve Avrupa devletlerinin yeni sınırları 

 

Cumhuriyetçi Fransızların göğüslerine cumhuriyetin işareti rozetlerini takarak hürriyet ağaçları 
etrafında gösteriler yapmalarını Osmanlı Hükûmeti tabiî görüyordu (Karal,1970: 22). İstanbul’da bu 
tür gösterilerin yapılmasının engellenmesini isteyen Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin 
protestolarına da önem verilmemişti; Reis’ülküttab Raşid Efendi’nin, protestolar karşısında Avusturya 
Elçisi’ne verdiği, “Fransızlar göğüslerine rozet değil, başlarına üzüm küfesi geçirseler, niçin giydiniz 
demek bize düşmez” (Armaoğlu,1961:76).  cevabı, Osmanlı Devleti’nin gerek ihtilâl gerekse harp 
karşısındaki endişesizliğini belirtmesi bakımından kayda değerdir.  

Osmanlı Devleti, kendisini Avrupa devletler hukukuna dâhil görmediğinden “İnsan ve Vatandaş 
Hakları Demeci”ni de kendisi için tehlikeli bulmamıştır (Armaoğlu,1999:81); Karal,1970:22). Böyle 
olmakla beraber Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri tarafından tanınmamış olan yeni Fransa 
hükûmetini ve rejimini de tanımamıştır. Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu nezdinde tanınmak ve 
Osmanlı ile ittifak yapmak teşebbüsü de bu bakımdan başarısız olmuştur. Ancak Prusya ve Hollanda, 
1795’de Fransa ile ayrı ayrı anlaşma yapınca, yani yeni Fransa’yı tanıyınca Osmanlı da Fransa’nın 
gönderdiği yeni elçiyi resmen kabul etmiş, fakat Fransa’nın kendisiyle ile ittifak girişimlerine isteksiz 
yaklaşmıştır. 

Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine ise Osmanlı İmparatorluğu, 1798 yılında Fransa’ya 
karşı savaşmış ve Fransa karşıtı koalisyonda yer almıştır. Bu sebeple Viyana Kongresi’ne katılması 
mevzubahis olmuştu; Rusya’nın, “Türkiye Müslüman bir memlekettir, Ortodoks Hristiyanları eziyor” 
(Çaykara, 2005:287) diyerek karşı çıkmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu, Viyana Kongresi’ne 
Avusturya Başvekili tarafından davet edilmiş, fakat Kongre’ye temsilci göndermemiştir. Halbuki 
Osmanlı Devleti, Fransa’nın Mısır’a saldırısı üzerine Rusya ile ittifak anlaşması yapmış (23 Aralık 
1798) ve Rus donanması ilk kez Boğazlar’dan geçerek, kendisine katılan Türk donanmasıyla 
Akdeniz’e açılmıştı (Armaoğlu,1999: 84). 

Osmanlı Devleti, Akdeniz’de beliren Napolyon tehdidine karşı 5 Ocak 1799’da İngiltere ile de 
bir ittifak anlaşması yapmıştı; bu ittifak anlaşmalarında taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin toprak 
bütünlüklerini garanti ediyorlardı (Armaoğlu,1999: 85). Fransa’nın, Mısır’dan çekilişi sırasında 
Osmanlı Devletiyle imzaladığı 25 Haziran 1802 tarihli Paris Anlaşması’na göre de taraflar karşılıklı 
olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerini tanımakta idiler (Armaoğlu,1999: 87); görüldüğü gibi yeni 
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Prusya’nın Avrupa’da statukoyu, yani monarşik düzeni gerekirse “silâh gücü” ile korumaları 
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tür gösterilerin yapılmasının engellenmesini isteyen Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin 
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metotlarla gerçekleşen hükümet değişikliklerini de tanımayacaklardı. 

 Ancak bu politikalar Osmanlı İmparatorluğu’na karşı aynı biçimde ve aynı kararlılıkla 
izlenmemiştir. Kendi aralarında, kıt’a Avrupa’sında monarşist politikaları izleyen Avrupa devletleri, 
Osmanlı’ya karşı Balkanlar’da ve Arap ülkelerinde milliyetçilik ve hürriyetçilik politikalarını 
desteklemişler ve Osmanlı yönetimini böylece zayıflatarak müdahale politikaları izlemişlerdir. 
Osmanlı İmparatorluğu da Viyana Kongresi’ne katılmayarak kendisini “yeni dünya düzeni”nin 
oluşumunun dışında tutmuş ve artık hep politikada çifte standarttan şikâyet eder olmuştur. 
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Avrupa devletleri tarafından Osmanlı’ya karşı izlenen “çifte standart” politikasının, yani kendi 
aralarında geçerli olan ilkelerin ve sözleşmelerin Müslüman bir ülke ile olan münasebetlerde bağlayıcı 
olmayacağı düşüncesinin ve hareket tarzının tarihsel  kökeninin  dinsel olduğu anlaşılmaktadır: 
“Devletler  hukukunun  kurucusu  addedilen  Hollanda’lı Hugo  Grotius, Hristiyan  olmayanlarla  
akdedilen  ittifakların meşrûluğunu kabulde son derece  ihtiyatkâr  davranmakta idi” (Altuğ, 1997: 9). 
İngiliz hukuk bilginlerinden Lord  Coke  da Hristiyanlar ile  Türkler  arasındaki  bir  karşılıklı 
savunma anlaşmasının meşrû, yani bağlayıcı olmadığını iddia etmiştir. Batı hukukunda oluşturulan bu 
doktrine göre, “Hristiyan olmayana harp açmak, Avrupa amme hukukunun bir parçası olmuştur” 
(Altuğ, 1997: 9) ve  “Orta Çağlarda, Hristiyan çevrelerde, kendilerininkinden başka bir dine mensup 
olan her milleti Hristiyan yapmak için onu mağlup etmenin yalnız bir hak değil, aynı zamanda bir 
vazife  olduğu  genel  bir  inanç  ve  hareket  prensibi  olmuştu.” (Altuğ, 1997: 9). Bu anlayış Batı’nın 
kendinden olmayan milletlerle/devletlerle münasebetlerinin, sömürgeciliğinin, misyonerliğinin, 
Amerika ve Okyanusya’nın beyazlaştırılmasının ve Hristiyanlaştırılmasının da “ahlâkî” temelini 
oluşturmuştur. 

“Hristiyan kültüre göre, dünyayı yaratan Tanrı’nın, yaşamın nasıl olacağına ve dünyanın nasıl 
yönetileceğine dair bir tasarımı vardır. Buna “God’s Plan” yani “Allah’ın Plânı” denir. Plânda olup, 
dünyada olamayan bir şey varsa, o tesis edilmeli; plânda olmayan ama dünyada olan bir şey varsa, o 
da ortadan kaldırılmalıdır. Bu, Hrıstiyanlar’ın, ama öncelikle Avrupa’lı olanlarının görevidir. Buna, 
din dilinde “misyon” denir.  

“God’s Plan”, medenîlerin medenî olmayan toplumları yönetmesini ister. Birinci öncelik de, 
medeniyetsiz Türkler’in yönetiminde yaşayan Hrıstiyanlar’ın kurtarılmasıydı. Bu seferberliğe, “The 
Relief of the Eastern Christians” adı verilmişti... 1800’lerden itibaren Osmanlı’ya yapılan dış 
baskıların ahlâkî gerekçesi buydu” (Cansen, 2008: 10): 1820 Mora/ Rum ayaklanmasının 
desteklenmesi, 1827 Navarin Baskını, 1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve bu savaşın sonunda imzalanan 
Edirne Anlaşması’yla bağımsız bir Yunanistan’ın kurulması “Restorasyon (Politikaları) Dönemi”nin 
sonu olmuştur. Yunan isyanına karşı Metternich doktrininin müdahale politikası yürütülememiş, “Bu 
sistemin Osmanlı Devleti’ni desteklemesi gerekirken, tamamen aksi olmuş ve sistem, Yunanlılar lehine 
işletilmiştir. Şüphesiz bunda Osmanlı Devleti’nin “Müslüman” ve Yunanlılar’ın da “Hristiyan” 
olmaları ağırlıklı bir etken olarak rol oynamıştır.” (Armaoğlu, 1999: 165). Avrupa’nın güçlü 
devletleri Osmanlı’yı kendi camialarından saymadıklarından, kendi aralarındaki politika ilkelerini 
Osmanlı İmparatorluğu’yla münasebetlerinde esas almak gereğini duymamışlardır. 

II- “Şark Politikası” ve Osmanlı İmparatorluğu  

Avrupa 1830 ve 1848 ihtilâlleriyle yeni bir döneme giriyordu. Artık monarşileri savunan 
“Restorasyon Politikaları” ve Metternich doktrini önemini kaybediyor liberal, parlamenter, anayasal 
düzen talepleri yükseliyordu; millî devletler çağı başlamıştı. Bir taraftan da sanayileşmenin getirdiği 
kalkınma ve zenginlikle birlikte gittikçe artan hammadde-pazar mücadelesi, yeni sömürgecilik 
politikaları dünyayı yeni bir çatışmaya doğru götürüyordu. 

Bu yeni siyasal ve ekonomik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nu da mücadele ortamına doğru 
çekiyordu; olayların dışında kalarak etkilerinden kurtulmak mümkün değildi. Ama Osmanlı için bu 
yarışta etkin bir rol almak da mümkün değildi; çünkü Osmanlı İmparatorluğu Batı’lı devletler 
tarafından uygulanan sürekli savaş politikalarıyla bütün kaynaklarını tüketmeye zorlanıyordu. En başta 
insan kaynaklarını tüketen Osmanlı Devleti, ekonomik kaynaklarının da yetersiz kalması sonucunda 
bir borçlanma sarmalına girmiş ve sömürgeleştirme politikalarına marûz bırakılmıştı 

Bu durumda güçlü Avrupa devletlerinin kendi çıkarları doğrultusunda bir Osmanlı politikası 
geliştirdikleri görülmektedir. Bu politikalara genel olarak “Şark Politikası” veya “Hasta Adam” 
politikası denmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ise büyük devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanarak 
bir “Denge Politikası” izlemeye ve böylece varlığını sürdürmeye çalışmıştır. 

9 Ocak 1853 gecesi, Petersburg’ta, kışlık sarayda verilen bir baloda Çar Nikola, İngiliz Elçisi 
Sir Hamilton Seymour’a, o günün siyasal şartlarında İngiltere ve Rusya’nın anlaşmasının ve birlikte 
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Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853- 30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı’dır. 
İngiltere, Fransa ve Piyemonte’nin Osmanlı tarafında yer almalarıyla savaş, Avrupalı devletlerin 
Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır.  

Rusya’nın müdahaleci politikası, Osmanlı ile Rusya münasebetlerinde gerginliğe sebep 
olmuştu; Osmanlı topraklarının paylaşımı için İngiltere’den umduğu desteği bulamayan Rusya, 
doğrudan Osmanlı’ya müracaat ederek, Osmanlı ülkesindeki Ortodoks inancından olan Hristiyanların 
himayesinin üstlenmek istemiştir. Doğal olarak böyle bir teklif Osmanlı Hükûmetin’nce reddedilmiş, 
fakat politik gelişmeler de Avrupalı güçlü devletlerin dikkatinden kaçmamıştır: 

İngiltere, 1853’te yaşanan gerilim sırasında Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni destekleme 
politikasını benimsemiştir. Aslında bu politikalar, Osmanlı Devleti’ne destek olma isteğinin ötesinde 
Avrupa’daki güç dengelerini yeniden tanımlama amacı taşıyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 
dağılması ve Rusya’nın topraklarını güneye doğru genişletmesi durumunda İngiltere’nin Asya’daki 
kolonilerine (özellikle Hindistan’a) ulaşmasını zorlaştıracaktı. 

Fransa, Rusya’nın Avrupa güçler dengesinin dışında tutulması konusunda İngiltere ile benzer 
bir politika izliyordu. Rusya’ya karşı girişilebilecek bir müdahale, Fransa’yı Avrupa’da yeniden üstün 
duruma getirebilirdi. Bu nedenlerle Fransa, Osmanlı Devleti-Rusya geriliminde, tıpkı İngiltere gibi, 
Osmanlı Devleti’nden yana bir tutum takındı.  
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Prusya ve Piyemonte (Sardinya) ise Avrupa’da Almanya ve İtalya devletlerinin kuruluşlarında 
lider konumunda idiler ve güçlü devletlerin desteğini sağlamaya çalışıyorlardı. 

Avusturya ise bu gelişmeler ve bir statüko değişikliği sonrasında gücünü kaybetme endişesi 
taşıyordu. Bu arada Rusya’nın İstanbul’da görevli elçisi Aleksandr Mençikof, isteklerinin reddedilmesi 
üzerine 19 Mayıs 1853’te İstanbul’dan ayrılmış ve Rus orduları savaş dahi ilân etmeden 22 Haziran 
1853’de Eflak ve Buğdan’ı işgale başlamışlardı. Çar I. Nikola, bu hareketinin bir savaş başlangıcı 
kabul edilmemesi gerektiğini açıklamış ve bu teşebbüsün bir güvenlik tedbiri olduğunu söylemişti. 
Ancak bu durum Avrupa’nın statüsünü değiştirmeye yönelikti. Bunun üzerine Avusturya’nın teklifi ile 
Viyana’da bir konferans toplanması kararlaştırılmış, fakat toplantıdan sonuç alınamamıştı. Bu sırada 
Osmanlı Hükûmeti tarafından da 4 Ekim 1853’te Rusya’ya bir nota verilmiş ve Eflak ile Buğdan’ın 15 
gün içinde boşaltılması istenmiştir. Rusya bu notaya kayıtsız kalmış ve tanınan sürenin sonunda da 
savaş fiilen başlamıştır. 

Savaşın başlangıcında Osmanlı ordusu Balkanlar’da başarılı olmuş, fakat Batum’a yardım 
götüren Osmanlı donanması 30 Kasım 1853’te Rus donanması tarafından Sinop açıklarında 
batırılmıştır. Ruslar’ın bu anî hareketi ve Karadeniz’de durum üstünlüğü sağlamaları Boğazlar’ı ve 
İstanbul’u tehlikeye düşürmüştür. Bu durum Avrupa devletlerini de endişelendirmiş, İngiltere ve 
Fransa devreye girerek tarafları uzlaştırmak istemişlerdir; ancak yapılan teklif Rusya tarafından 
reddedilmiştir.  

Uzlaşma tekliflerinin reddedilmesi üzerine Fransa ve İngiltere, Rusya’ya bir ültimatom 
vermişler ve taraflardan, bu arada Osmanlı Devleti’nden de taleplerde bulunmuşlardır: Rusya’dan 
Eflâk ve Buğdan’dan tamamen çekilerek Ortodoks teb’a üzerindeki himaye iddiasından vazgeçmesi ve 
“Osmanlı İmparatorluğu’nun mülk tamlığının tanınması” istenirken, Osmanlı Devleti’nden de teb’aya 
eşit haklar tanıması, mahkemelerde Hristiyanların şahitliklerinin de Müslümanlar gibi geçerli 
sayılması ve Hristiyan teb’adan haraç alınmaması istenmiştir (Karal, 1970: 236). 

Rus Çarı Nikola ise ültimatomu ve istekleri kabul etmeyerek, Rus ordusuna Tuna nehrini 
geçerek ilerleme emrini verirken, İngiltere ve Fransa 12 Mart 1854’te Osmanlı Devleti ile ittifak 
anlaşması imzalamışlar ve 27 Mart 1854’de de Rusya’ya savaş ilan etmişlerdir. Avusturya için ise 
Rusya’nın Balkanlar’da ilerleyişi tehlike arz ediyordu: Avusturya’nın kararlı tavrı üzerine Ruslar, 
Eflâk ve Buğdan’ı boşaltarak, ordularını Tuna’nın öbür tarafına çekmek zorunda kalmışlardır. Öte 
yandan Osmanlı Devleti ile 14 Haziran 1854 tarihinde bir anlaşma imzalayan Avusturya, Tuna 
eyaletlerinin Rus ordusundan boşaltılmasını öngörüyordu ve gerekirse asker göndermeyi taahhüt 
etmekteydi.  

15 Mart 1855’te, Osmanlı Devleti ile bir anlaşma yapan Piyemonte (Sardinya) Krallığı da 
ittifaka katıldığını açıklamıştır. Fakat Avusturya’nın tutumu sebebiyle Balkanlar’da savaşan taraflar 
arasında bir temas kalmamıştı. Bu durum Karadeniz’de yeni bir cephe açılmasını ve Rusya’yı 
“kalbinden vurmayı” zaruri hâle getirmişti; Kırım cephesi ve Sivastopol muharebeleri Rusya’ya büyük 
kayıplar verdirmiştir. 

 Çar I. Nikola’nın ölümüyle (2 Mart 1855) yerine geçen Çar II. Aleksandr’ın savaşı sona 
erdirme eğilimi, taraflar arasında barış görüşmelerinin yolunu açmış ve 16 Ocak 1856’da savaş sona 
erdirilerek barış görüşmeleri başlamıştır. 

b- Paris Konferansı ve çifte standart 

Paris Barış Konferansı, 25 Şubat 1856’da toplanmış ve 30 Mart 1856’da Fransa, İngiltere, 
Avusturya, Prusya, Osmanlı Devleti, Piyemonte (Sardinya) ile Rusya arasında imzalanan barış 
anlaşmasıyla sona ermiştir: Tamamı 34 madde olan Paris Anlaşması’nın Osmanlı’yı ilgilendiren 
maddeleri, dolaylı da olsa müdahaleye imkân veren ve bazı Balkan topraklarını imparatorluktan 
kopmaya hazır hâle getiren maddelerdir. Bir taraftan da anlaşmanın 7. maddesinde, Avrupa 
devletlerinin adları sayıldıktan sonra, “Saltanat-ı Seniye’nin, Avrupa Hukuk-ı Umumiyesi ve cemiyeti 
menafiinden hissedar olmağa dâhil olduğunu ilân ederler.” demek suretiyle Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa Devletleri Topluluğu’nun (concert européen) bir üyesi olduğunu belirtiyorlardı” (Armaoğlu, 
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1999:251; Karal,1970: 243).  Diğer taraftan da Paris Anlaşması’ndan sonra İngiltere, Fransa ve 
Osmanlı Devleti arasında, 15 Nisan 1856 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile Osmanlı Devleti’nin 
bağımsızlığı ve bütünlüğü bu devletler tarafından garanti ediliyor, Osmanlı Devleti’nin 
bağımsızlığının ve bütünlüğünün herhangi bir devlet tarafından ihlâli müttefik devletler için “savaş 
sebebi” sayılacağı belirtiliyordu (Armaoğlu;1999:253). 

Paris Anlaşması’nın 7. maddesi, “Osmanlı Devleti’ni, Avrupa devletleri ‘ailesine’, yani büyük 
devletler arasına sokarak, bu devletlerin haklarından yararlanacağını belirtmekle beraber, bu hüküm 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdu. Nitekim Paris Kongresi’ndeki Osmanlı Devleti temsilcisi Âli Paşa, 
bu 7 nci maddeye dayanarak kapitülâsyonların kaldırılmasını ileri sürdüğü zaman, Osmanlı Devleti 
bir takım reformları gerçekleştirmedikçe, bu ‘özel haklar’ın devamında zorunluk olduğu kendisine 
bildirildi” (Armaoğlu,1999:256). Osmanlı ülkesinin toprak bütünlüğünün İngiltere ve Fransa 
tarafından güvenceye alınması teminatının da güvenilemez bir garanti olduğunu zaman gösterecek, 
Osmanlı Devleti politikada bir çifte standart karşısında olduğunu görecektir. 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/8/88/Congr%C3%A8s_de
_Paris%2C_1856.jpg/220px-
Congr%C3%A8s_de_ Paris%2C_1856.jpg) 

(http://www.ebediyyen.biz/showthread.p
hp/31736-Grav%C3%BCrler) 

( 

Sultan Abdülmecid, Kırım Harbine iştirak eden müttefik orduları başkumandanları ile. 

(1856’ların Avrupa topluluğu “aile resmi”; soldaki kartpostalın üst kısmında “Portrais des 
souverains de l’europe/ Avrupa egemenleri portreleri” yazmaktadır.) 

Paris Anlaşması’nın 9. Maddesiyle de, padişahın Hristiyan teb’ası için verdiği fermana (Islâhat 
Fermanı) atıfta bulunularak, “ Bu fermanın, padişahın ne kendi teb’ası ile olan münasebetlerine ve ne 
de Osmanlı Devleti’nin iç idaresine, anlaşmayı imzalayan devletlere teker teker veya toplu olarak 
müdahale etmek için bir hak ve salâhiyet vermeyeceği tabiîdir” (Karal, 1970:244) dendiği halde Berlin 
Anlaşması’na (1878) varan süreçte Osmanlı iç işlerine müdahale ve Osmanlı ülkesini işgal 
politikalarının sürdüğü görülecektir; Avrupa’nın büyük güçleri, bu fermana dayanarak Osmanlı 
Devleti’ni baskıları altına almışlar ve “ıslâhatın kendi görüş ve çıkarlarına göre yürütülmesini” 
istemişlerdir (Karal, 1970:246). 

c- Konferans sonrası gelişmeler 

Paris Anlaşması’yla Eflâk ve Buğdan özerk hâle getirilmişti; Konferans’tan sonraki süreçte 
Eflâk ve Buğdan, büyük devletlerin müdahalesiyle birleştirilmiş ve tek meclis tarafından yönetilmesi 
Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmişti: 5 Şubat 1862’de de Bükreş’te meclis toplanmıştı.  

Anlaşmaya göre Hristiyan teb’aya yeni haklar tanınması, İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde 
tepkilere sebep olmuş, bu arada Cidde’de, 15 Temmuz 1858 tarihinde Hristiyan halkla çıkan kargaşada 
İngiliz konsolos muavini ile Fransız konsolosu öldürülmüşlerdi. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa 
gemilerini Cidde limanına gönderip şehri topa tutmuşlar, ayrıca kargaşalıklardan sorumlu gördükleri 
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on kişiyi de idam etmişlerdi; Avrupa devletler hukukuna dâhil olduğu kabul edilen Osmanlı Devleti’ne 
bu müdahale “Milletlerarası Hukuk’un en basit kuralları ile dahi bağdaşamazdı ve Osmanlı 
Devleti’nin iç işlerine gayet ağır bir müdahaleydi.” (Armaoğlu, 1999:266) 

Suriye’nin din ve mezheb bakımından çok parçalı hâli ve özellikle Maruniler ve Dürziler 
arasındaki çekişmeler, bu bölgede İngiltere ve Fransa’nın nüfuz mücadelesine malzeme oluyordu; 9 
Temmuz 1860 günü Şam’da Maruniler’e saldırı ile başlayan büyük bir kargaşayı Osmanlı yöneticileri, 
önce kontrol altına alamadılarsa da, daha sonra bastırmışlardır. Buna rağmen İngiltere, Fransa ve 
Rusya’nın müdahalesiyle sorun uluslararası hâle getirilmiştir: 5 Eylül 1860’da, büyük güçlerin ve 
Osmanlı’nın da katılmasıyla Paris’te bir anlaşma imza edilmiş ve Osmanlı Devleti’nin talebi üzerine 
(!) “Suriye’de sükûneti sağlamak için” 12 bin kişilik uluslararası bir gücün bölgeye gönderilmesi ve 
Beyrut açıklarına bir donanma gönderilmesi kararlaştırılmıştır (Armaoğlu, 1999:269). Daha sonra 
bölgenin statüsü “Lübnan Nizamnâmesi” ile düzenlenmiş ve bu topraklar imparatorluktan kopmaya 
hazır hâle getirilmiştir (Reyhan, http://www.yayed . org / uploads/yuklemeler/msy-1-9.pdf, Erişim 
tarihi:12 Ekim 2017; Ülman, 1966; III). 

Paris Anlaşması’yla Sırbistan’ın özerkliği büyük devletlerin ortak garantisi altına alınmıştı;16 
Haziran 1862 günü Belgrat’ta başlayan Türk (Müslüman)-Sırp çatışması, karşılıklı ölümler sebebiyle 
tırmanmaya başlamış ve konu uluslararası bir sorun hâlini almıştı. Sonrasındaki politik süreçte, 8 
Eylül 1862’de yapılan protokol ile de Osmanlı’nın Belgrat’tan çekilmesi kararlaştırılmıştır. 

1867’de de Osmanlı Sırbıstan’daki bütün kalelerden çekilmek suretiyle, bu toprakların da 
imparatorluktan ayrılmasının önü açılmıştır; Osmanlı Devleti’nin Sırbistan ile bağı sadece hukuksal 
bir ilintiden ibaretti. Nitekim “Sırp meclisi 1869’da kabul ettiği bir anayasa ile, Obrenoviç 
hanedanını, Sırbistan’ın hükümdarlık ailesi olarak ilân etti ve Osmanlı Devleti bunu protesto bile 
edemedi”(Armaoğlu,1999:275). 

Paris Konferansı’nda, Karadağ sorunu gündeme getirilmek istendiğinde Osmanlı Devleti bu 
girişime kararlı bir şekilde karşı çıkmış ve Karadağ’ın bir Osmanlı toprağı olduğunu vurgulamıştı. 
Esasen Karadağ’da, Osmanlı yönetimine karşı milliyetçi duygulardan ve Slâvcı politikalardan 
beslenen bir başkaldırı yaşanmakta idi. Karadağ Prensi Danilo, 31 Mayıs 1856’da, büyük devletlere 
gönderdiği protestoda, Osmanlı Devleti’nin eyaleti olmak bir tarafa, Arnavutluk’un yarısıyla 
Hersek’in tümünün Karadağ’a verilmesini ve Karadağ’ın bağımsızlığının tanınmasını istemiştir 
(Armaoğlu, 1999:276). Neticede yapılan anlaşma ile bazı topraklar Karadağ’a bırakılarak anlaşma 
yapılmış olmakla beraber bölgeye barış gelmemiştir. Karadağ’ın istekleri, büyük güçlerin müdahalesi, 
Osmanlı’nın karşılaştığı diğer benzer sorunlar sürüp gitmiş ve bu durum 1878’e kadar devam etmiştir. 

Yunanistan ise Kırım Harbi’nde Rusya’yı desteklediği için Konferans’ta umduklarını temin 
edememiştir; Osmanlı’nın içine düştüğü her buhrandan bir toprak kazancı ile çıkmak isteyen 
Yunanistan Teselya, Epir ve Girit’i ele geçirmek istiyordu. Bu toprakları Konferans’ta ele geçiremedi 
ise de daha sonraki siyasal gelişmeler ve Avrupa diplomasisinin Yunan taraftarlığı sonucunda 
İngiltere’nin himmetiyle Yedi Adalar’ı ele geçirmiştir (29 Mart 1864). Osmanlı Devleti de İngiltere 
korumasında olup, artık yalnız egemenlik bağlantısı (!) kalmış olan bu toprakların Yunanistan’a 
devrini kabul etmiştir (8 Nisan 1865). 

Yedi Adalar’ın Yunanistan’a verilmesi hem Yunanistan’ı cesaretlendirmiş, hem de Girit 
Rumlarının Yunanistan’a katılma isteklerini yüksek sesle duyurmalarına neden olmuştu: Girit Genel 
Meclisi, büyük güçlere yaptığı bir çağrı ile onların müdahalesini istemiş, 2 Eylül 1866’da aldıkları bir 
kararla da Yunanistan’a katıldıklarını ilân edip halkı silahlanmaya davet etmişlerdir 
(Armaoğlu,1999:281). Ayaklanma enternasyonalize olmuş, büyük güçler kendi politik çıkarları 
doğrultusunda müdahalelerde bulunmuşlar, “Doğu’nun huzuru açısından Girit konusu ile 
ilgilendiklerini” (Armaoğlu,1999:283) belirtmişlerdir. Neticede Paris’te bir konferans toplanmış (9-20 
Ocak 1869) ve Osmanlı Devleti’nin haklılığı kabul edilmekle beraber bir çözüme ulaşılamadığı ve 
sorunun ertelendiği görülmüştür.  
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on kişiyi de idam etmişlerdi; Avrupa devletler hukukuna dâhil olduğu kabul edilen Osmanlı Devleti’ne 
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Suriye’nin din ve mezheb bakımından çok parçalı hâli ve özellikle Maruniler ve Dürziler 
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Eylül 1862’de yapılan protokol ile de Osmanlı’nın Belgrat’tan çekilmesi kararlaştırılmıştır. 

1867’de de Osmanlı Sırbıstan’daki bütün kalelerden çekilmek suretiyle, bu toprakların da 
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bir ilintiden ibaretti. Nitekim “Sırp meclisi 1869’da kabul ettiği bir anayasa ile, Obrenoviç 
hanedanını, Sırbistan’ın hükümdarlık ailesi olarak ilân etti ve Osmanlı Devleti bunu protesto bile 
edemedi”(Armaoğlu,1999:275). 

Paris Konferansı’nda, Karadağ sorunu gündeme getirilmek istendiğinde Osmanlı Devleti bu 
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yapılmış olmakla beraber bölgeye barış gelmemiştir. Karadağ’ın istekleri, büyük güçlerin müdahalesi, 
Osmanlı’nın karşılaştığı diğer benzer sorunlar sürüp gitmiş ve bu durum 1878’e kadar devam etmiştir. 

Yunanistan ise Kırım Harbi’nde Rusya’yı desteklediği için Konferans’ta umduklarını temin 
edememiştir; Osmanlı’nın içine düştüğü her buhrandan bir toprak kazancı ile çıkmak isteyen 
Yunanistan Teselya, Epir ve Girit’i ele geçirmek istiyordu. Bu toprakları Konferans’ta ele geçiremedi 
ise de daha sonraki siyasal gelişmeler ve Avrupa diplomasisinin Yunan taraftarlığı sonucunda 
İngiltere’nin himmetiyle Yedi Adalar’ı ele geçirmiştir (29 Mart 1864). Osmanlı Devleti de İngiltere 
korumasında olup, artık yalnız egemenlik bağlantısı (!) kalmış olan bu toprakların Yunanistan’a 
devrini kabul etmiştir (8 Nisan 1865). 

Yedi Adalar’ın Yunanistan’a verilmesi hem Yunanistan’ı cesaretlendirmiş, hem de Girit 
Rumlarının Yunanistan’a katılma isteklerini yüksek sesle duyurmalarına neden olmuştu: Girit Genel 
Meclisi, büyük güçlere yaptığı bir çağrı ile onların müdahalesini istemiş, 2 Eylül 1866’da aldıkları bir 
kararla da Yunanistan’a katıldıklarını ilân edip halkı silahlanmaya davet etmişlerdir 
(Armaoğlu,1999:281). Ayaklanma enternasyonalize olmuş, büyük güçler kendi politik çıkarları 
doğrultusunda müdahalelerde bulunmuşlar, “Doğu’nun huzuru açısından Girit konusu ile 
ilgilendiklerini” (Armaoğlu,1999:283) belirtmişlerdir. Neticede Paris’te bir konferans toplanmış (9-20 
Ocak 1869) ve Osmanlı Devleti’nin haklılığı kabul edilmekle beraber bir çözüme ulaşılamadığı ve 
sorunun ertelendiği görülmüştür.  

Sonuç olarak bütün bu gelişmeler hem Viyana Kongresi kararlarına, hem de Paris 
Konferans’ındaki garantilere aykırı bir durum idi. Avrupa’nın güçlü devletleri, Paris Anlaşması’nın  
“şekline ve ruhuna aykırı hareketlere” girişmekten çekinmemişler ve “anlaşma yokmuş gibi” hareket 
etmişlerdir (Karal, 1970:245). 

Paris Antlaşması ile yeniden kurulan uluslararası denge 1870’de Prusya’nın Fransa’yı mağlup 
etmesi ve Alman birliğinin kurulmasına kadar devam etmişti. Bu tarihten itibaren Avrupa’da Alman 
üstünlüğü dönemi başlamış ve Avrupa siyasetinin yeniden tanzim edilmesi muhtemel yakın bir 
gelecek için Rusya, Karadeniz ve Şark Politikasında beklediği fırsatı yakalamıştır. Bu politik süreçte 
Osmanlı Devleti ise, sürekli iç ve dış siyaset sorunlarıyla uğraşırken yeni bir Balkan buhranıyla ve Rus 
savaşıyla karşı karşıya kalmıştır. 

d- Berlin Anlaşması ve Osmanlı Devleti  

Rusya’nın önderliğinde ortaya çıkan “Slav İttifakı” veya “Rus-Slav Birliği” projesi, neredeyse 
tamamen Osmanlı’nın Balkan ve Anadolu topraklarının parçalanmasını ve yeni devletlerin 
kurulmasını öngörüyordu (Armaoğlu, 1999:491-492). Buna göre Balkanlarda Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Çekoslavakya, Yugoslavya, Yunanistan ve İstanbul Eyaleti projelendiriliyordu; Rodos, 
Girit ve Kıbrıs Yunanistan’a veriliyor, Rumeli ve Anadolu, Çanakkale Boğazı, Gelibolu yarımadası ve 
Bozcaada dâhil olarak bir “İstanbul Eyaleti” tasarlanıyordu. Avrupa güçlü devletleri arasındaki 
diplomatik mücadele ve yeni siyasal yapılanmalar ile yeni bir dünya kuruluyor ve sınırlar yeniden 
çiziliyordu. 

Bir taraftan Sırbistan, diğer taraftan da Karadağ ve Avusturya-Macaristan’ın Dalmaçya ve 
Hırvatistan eyaletlerine komşu olan Hersek’te, Haziran 1875’de başlayan olaylar kısa zamanda bir 
Avrupa sorunu haline gelmiştir/ getirilmiştir: Hersek’te olaylar sürerken hatta bir Hristiyan-Müslüman 
çatışması eğilimi göstermeye başlarken, Bulgaristan’da da kıpırdanmalar görülmüş, Sırbistan 
silâhlanarak Karadağ ile de ittifak yapmış, Sırbistan ordusunun başına da Slav birliği politikalarından 
yana olan Çernayef isimli bir Rus generali getirilmişti (Armaoğlu,1999:504). Osmanlı Hükûmetinin 
reform vaatleri de sonuç vermemiş ve siyasal gelişmeler Rusya’yı ön plâna çıkarmıştı. Rusya’nın 
önderliğiyle hazırlanan ve Osmanlı Devletine tebliğ edilen 13 Mayıs 1876 tarihli “Berlin 
Memorandumu” (Armaoğlu,1999:501)  ile istenenleri bir devletin bağımsızlık ve egemenlik 
kavramlarıyla açıklamaya imkân yoktu. 

Bosna-Hersek meselesine Sırbistan’ın müdahalesi ve Sırbistan’ın Osmanlı’dan bu toprakların 
kendisine terk edilmesini istemesi savaşın en yakın sebebi olmuştur; Osmanlı Devleti bu teklifleri 
reddedince 1 Temmuz 1876’da Sırbistan, 2 Temmuz 1876’da da Karadağ Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilân etmişlerdir (Armaoğlu,1999:505). Bir müddet sonra da Bosna âsileri Sırbistan’a, Hersek âsileri de 
Karadağ’a katıldıklarını ilân etmişlerdir. Bu durumda Balkanlar ile coğrafî teması olan Avusturya ve 
Rusya, savaşın Osmanlı’nın galibiyetiyle sonuçlanması halinde statükonun korunması, Osmanlı’nın 
yenilmesi halinde de Slav Birliği projesinin hayata geçirilmesi hususlarında anlaşmışlardı. Fakat savaş 
bu devletlerin bekledikleri gibi gelişmemiş, Sırbistan ve Karadağ orduları yenilmişlerdir.  

Büyük güçlerin teşebbüsleriyle yapılan mütareke görüşmelerinde Osmanlı Devleti’nin şartları 
kabul görmemiştir; “Yani  Osmanlı Devleti, şımarık ve saldırgan Sırplar’a karşı, hem de epey kayıplar 
vererek kazandığı zaferin meyvasını toplamak isterken, karşısında Avrupa devletlerini buldu” 
(Armaoğlu,1999:507). 

Balkan krizi derinleşirken ve tamamen uluslararası bir sorun haline geldikçe Rusya’nın tutumu 
da sertleşmeye başlamıştır; hatta Rusya, diğer Avrupa devletleri işbirliği yapmasa bile tek başına 
harekete geçebileceğini, yani müdahalede bulunacağını ifade ediyordu. Bu gelişmeler üzerine 
İngiltere’nin aracılığı ile İstanbul’da, Paris Anlaşması’nı imza eden devletlerin ve Osmanlı Devleti’nin 
katılacağı bir konferans düzenlenmiştir.  

23 Aralık 1876’da, “İstanbul Konferansı”nın genel oturumu açıldığında, aynı gün I. Meşrutiyet 
ilân ediliyordu. Fakat konferansa katılan büyük güçler bu gelişmeyi diplomatik bir taktik olarak 
gördüler ve çalışmalarına devam ederek, aldıkları kararları Osmanlı Hükûmetine tebliğ etmişlerdir; bu 
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güçler Paris Anlaşması’na imza koyan devletler olarak toplantıya katılmış olmalarına rağmen artık bu 
anlaşmanın belirlediği statü ortadan kalkmış bulunuyordu. Osmanlı’ya tebliğ edilen kararların bir 
devletin bağımsızlığı ile açıklanabilir tarafı da yoktu. Nitekim bu gerekçe ile kararlar reddedilmiş ve 
delegeler de 20 Ocak 1877 tarihinde İstanbul’u terk etmişlerdir. Bu gelişmeleri gerekçe gösteren 
Rusya ise 12 Nisan 1877’de Osmanlı Devletine savaş ilân etmiştir; bu savaşta Romanya, Sırbistan ve 
Karadağ da Rusya ile birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilân etmişlerdi. 

Savaş Balkanlar ve Kafkaslar’da olmak üzere iki cephede gelişmiş ve Osmanlı kuvvetlerinin 
yenilgisiyle sonuçlanmıştır; savaşın Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle devam ettiği sıralarda Osmanlı 
Devleti, 1856 Paris Anlaşması’nı imzalayan devletlere başvurduysa da - çünkü imzacı devletler 
tarafından Osmanlı toprak bütünlüğünün korunacağı güvencesi verilmişti-  olumlu bir tepki 
alamamıştır. 

3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması’na göre Osmanlı’nın Balkan 
toprakları tamamen parçalanıyor ve Osmanlı hâkimiyetinden çıkıyordu. Bu duruma İngiltere ve 
Avusturya’nın itirazları, Rusya’nın da kabul etmesiyle Berlin’de bir Avrupa Kongresi’nin toplanması 
kararlaştırılmıştır. 

Avrupa’nın güçlü devletlerinin her biri kendi Şark Politikaları istikametinde Ayastefanos 
Anlaşması’nın getirdiği statüye şiddetle karşı çıkıyorlardı; o bakımdan Berlin Kongresi, barış 
anlaşmasını yeniden yazmak gibi bir durumla karşı karşıya idi. Karşılıklı görüşmeler ve siyasal 
pazarlıklardan sonra kongre 13 Haziran 1878’de toplanmış ve Berlin Anlaşması’nın imzalanması ile 
13 Temmuz 1878 tarihinde sona ermiştir.  

Berlin Anlaşması’yla, Paris Anlaşması’ndan sonraki yıllarda Osmanlı’nın Balkanlar’da 
karşılaştığı sorunlar sonuçlandırılmıştır; bu çözüm Osmanlı’nın Balkanlar’dan  büyük ölçüde 
çıkarılması suretiyle yapılmıştır. Bosna-Hersek, Eflak-Buğdan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ya 
bağımsız hâle getirilmiş ya da Osmanlı Devleti’nden kopmaya hazır hâle getirilmişlerdir. Bu arada 
Balkanlar’da bazı toprakların Osmanlı’ya iadesi, güçlü devletlerin çıkarlarının uyuşması sonucunda 
gerçekleşmiştir. Yunanistan ise kongreye katılmamakla beraber Teselya, Epir ve Girit’in kendisine 
ilhakını istemiştir; Girit’in özerkliğinin devamı kararlaştırılmakla beraber, büyük güçlerin gözetiminde 
Yunanistan lehine toprak düzenlemelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Berlin Konferansı ve Balkan ülkelerinin yeni sınırları  

(1878) 

Ayastefanos’ta ilk kez gündeme gelen ve Berlin Anlaşması’na da giren yeni mesele “Ermeni 
Sorunu”dur: Ayastefanos Anlaşması öncesi Rus ordularının ilerleyişi sırasında Ermeni Patriği ve diğer 
Ermeni liderleri Rusya’ya başvurarak Sivas, Van, Muş ve Erzurum vilâyetlerine özerklik verilmesini 
ve bir süre Rus işgalinde tutulmasını talep etmişlerdi (Armaoğlu,1999:522, 567-569). Neticede 
mütareke görüşmelerinde gündeme bile gelmeyen Ermeni talepleri anlaşmada yer almış ve 
Ermenistan’da ıslahat yapılması ve Ermenilerin, Kürtlerle Çerkeslere karşı korunması 
kararlaştırılmıştı. Anlaşma’nın bu maddesi, “gayet tehlikeli ve müphemdi. Reformlardan söz 
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güçler Paris Anlaşması’na imza koyan devletler olarak toplantıya katılmış olmalarına rağmen artık bu 
anlaşmanın belirlediği statü ortadan kalkmış bulunuyordu. Osmanlı’ya tebliğ edilen kararların bir 
devletin bağımsızlığı ile açıklanabilir tarafı da yoktu. Nitekim bu gerekçe ile kararlar reddedilmiş ve 
delegeler de 20 Ocak 1877 tarihinde İstanbul’u terk etmişlerdir. Bu gelişmeleri gerekçe gösteren 
Rusya ise 12 Nisan 1877’de Osmanlı Devletine savaş ilân etmiştir; bu savaşta Romanya, Sırbistan ve 
Karadağ da Rusya ile birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilân etmişlerdi. 

Savaş Balkanlar ve Kafkaslar’da olmak üzere iki cephede gelişmiş ve Osmanlı kuvvetlerinin 
yenilgisiyle sonuçlanmıştır; savaşın Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle devam ettiği sıralarda Osmanlı 
Devleti, 1856 Paris Anlaşması’nı imzalayan devletlere başvurduysa da - çünkü imzacı devletler 
tarafından Osmanlı toprak bütünlüğünün korunacağı güvencesi verilmişti-  olumlu bir tepki 
alamamıştır. 

3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması’na göre Osmanlı’nın Balkan 
toprakları tamamen parçalanıyor ve Osmanlı hâkimiyetinden çıkıyordu. Bu duruma İngiltere ve 
Avusturya’nın itirazları, Rusya’nın da kabul etmesiyle Berlin’de bir Avrupa Kongresi’nin toplanması 
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ediliyordu. Neydi bu reformlar? Ermenilerle meskûn vilâyetler deniyordu.  Neydi bu vilâyetler? 
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yenilgi artık Osmanlı’nın topraklarını koruyamayacak durumda olduğunu göstermiştir. Bu durumda 
Şark Politikaları Osmanlı topraklarının parçalanmasına yönelecektir. Bu sebeple Berlin Anlaşması 
sonrası Osmanlı topraklarının parçalanması ve kaybedilmesi süreci hızlanacak ve Osmanlı’nın 
Balkanlar’daki varlığı sona erecektir/ erdirilecektir. 

Rusya, Berlin Anlaşması’nın ortaya çıkardığı statüden memnun değildir. İngiltere, Ruslar’ın 
Balkanlar’dan ve Kafkaslar’dan güneye doğru yayılan hâkimiyet politikasına karşı Balkanlar’da 
Germen-Slav mücadelesini tahrik ederken Doğu Anadolu’da da bir Ermeni devleti kurulmasını 
destekleyecek, doğu sömürge yollarının güvenliğini güvence altına almak için 1878’de Kıbrıs’a ve 
1882 tarihinde de Mısır’a yerleşecektir. 

Avusturya ise artık Osmanlı’nın yıkılmasının kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle Balkanlar’da 
meydana gelen siyasal boşluğu doldurmak, yani Selânik Körfezi’ne doğru yayılmak isteyecek fakat bu 
politikasında Rusya ile çatışacaktır; bu arada Arnavutluk üzerinde hâkimiyet kurma politikası 
nedeniyle de İtalya ile karşı karşıya gelecektir.  

Boğazlar ve İstanbul ise her krizde uluslararası bir sorun haline gelecek ve statüsü tartışılacaktır; 
büyük güçler şimdi Boğazların kapalılığını değil, açık olmasını isterken, yalnız Rusya Boğazlar’ın 
kapalılığında ısrarcı olacaktır. Yeni siyasal güç Almanya ise Osmanlı’nın denge politikalarına bir 
müddet daha hayatiyet verecektir. 

Büyük güçler, bundan sonraki politik süreçte kurulmakta olan Balkan devletlerinin birbirleriyle 
ve Osmanlı Devleti’yle olan sorunlarına daima müdahale ederek gelişmeleri kendi politikaları 
istikametinde yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu yolda bazen Osmanlı’ya müttefik gibi, toprak 
bütünlüğünü ve hâkimiyet haklarını gözetiyor gibi görünerek, bazen de açıkça tehdit ederek baskı 
politikaları izlemişlerdir. Meselâ Arnavutluk sorununda büyük güçler Arnavutluk sahillerine 
donanmalarını göndermişler (Eylül 1880), İngiltere de Balkanlar’ın siyasal coğrafyasını yeniden 
tanzim etmeye girişmiş (4 Mayıs 1880), Osmanlı hâkimiyetindeki topraklar üzerinden ilhaklar, 
almalar ve vermeler ile yeni Balkan devletleri yaratmışlardır; hatta bu politikaların gerçekleştirilmesi 
için Gladstone Hükûmeti (İngiltere), ortak bir donanma ile İzmir’i işgal ederek Osmanlı üzerinde baskı 
yapmayı bile teklif etmiştir (Armaoğlu, 1999: 542). Büyük güçler, Berlin’de kendilerinin tanzim 
ettikleri statüyü yine kendileri bozuyorlar, âdeta anlaşma yokmuş gibi davranıyorlardı. 

Berlin Anlaşması’ndan sonra yaşanan krizler, özellikle Makedonya, Doğu Rumeli ve Bosna-
Hersek krizleri önce Balkan savaşlarının, daha sonra da I. Dünya Savaşı’nın sebeplerini hazırlamıştır. 
Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı Devleti Edirne’ye kadar olan Balkan topraklarından ve Kuzey 
Afrika topraklarından tamamen çekilmiş olduğundan, Şark Politikaları şimdi Türklerin Anadolu’daki 
varlığını yok etmeye yönelmiştir. 

I. Dünya Savaşı, güçlü devletlerin küresel çıkar çatışmaları yüzünden çıkmış olmasına rağmen 
Şark Politikaları’nın finali gibidir. “Üçlü İttifak” blokunda yer alan Osmanlı Devleti için savaş ağır bir 
yenilgiyle sonuçlanmıştır; daha doğrusu ittifakın diğer ortakları Almanya, Avusturya-Macaristan, 
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Bulgaristan için savaş bittiği hâlde, savaş sonrası barış süreci Osmanlı Devleti’nin tasfiyesine 
dönüşünce, Osmanlı (Türkler) için savaş dört yıl daha sürmüştür. 

e- Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti 

I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış görüşmelerine esas olmak üzere 18 Ocak 1919 tarihinde                               
Paris Barış Konferansı toplanmıştı; görüşmelerin esasını, 8 Ocak 1918 tarihinde ABD Başkanı 
Woodrov Wilson’ın ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma çerçevesindeki ilkeler teşkil etmiştir; bu 
ilkeler daha sonraları “Wilson İlkeleri” olarak adlandırılmıştır; Wilson İlkeleri 
(http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp, Erişim tarihi: 12 Ekim 2017) âdeta Avrupa’nın 
haritasını yeniden çiziyordu. 1815’den bu yana Avrupa güçlü devletlerinin siyasal gündeminde olan  
Şark Meselesi’nin de son safhasına gelinmişti; bu bakımdan sınırların yeniden çizileceği, yenidünya 
düzeninin kurulacağı ilkeleri belirleyen bu prensipler Osmanlı topraklarının da tasfiyesini 
öngörüyordu.  

Wilson İlkeleri’nin 12.  maddesiyle Osmanlı Devleti’nin Türklerle yerleşik kısımlarında güvenli 
bir egemenliğin sağlanmasının gerekli olduğu, ama Türk egemenliği altındaki diğer milletlerin 
yaşamları ve özerk gelişmeleri için etkin bir güvenliğin de sağlanması gerektiği, Çanakkale 
Boğazı’nın da ticarî bakımdan bütün milletlerin serbest geçişlerine kalıcı olarak açılması ve bunun 
uluslararası bir garanti altına alınması gereği belirtiliyordu; özellikle Boğazlar ile ilgili bu tasarı, acaba 
güçlü devletler arasında zaman zaman gündeme gelen bir İstanbul devletinin yeni ifadelerle tezahürü 
mü idi? Wilson İlkeleri’yle, İmparatorluğun Türklerle yerleşik yerlerinin bütünlüğü kabul ediliyorsa 
da, bu konu müphem kalmakta idi; Paris Barış Konferansı kararları ile manda yönetiminin kabul 
edilmesi ve İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesinin kararlaştırılması Anadolu’da nüfus 
çoğunluğu iddialarını ve Anadolu’da kurulması tasarlanan devletlerin sınırları meselesini gündeme 
getirmiştir. 

Batı Anadolu’da Rum (Hristiyan Ortodoks) nüfusun çoğunlukta olduğu iddialarını ve Yunan 
işgaliyle meydana gelen katliâm ve tahribatın sorumlularını araştırmak üzere kurulan Amiral M. L. 
Bristol Heyeti Raporu’nda, Rum nüfusunun çoğunlukta olduğu iddialarının doğru olmadığı, tahribat 
ve katliamlardan Yunan ordusunun sorumlu olduğu belirtildiği hâlde Avrupa’nın güçlü devletleri 
bölgede Yunan işgalini desteklemişler, hatta daha da içlere doğru işgalin yayılmasını desteklemişlerdir 
(Yaylalıer,1998:38-40; Öztoprak,1989:49; Aybars,1984:152).  

 (http://history.sandiego.edu) 
https://www.nytimes.com/interactive/2016/

05/13/opinion/sunday/ 

15danforth-web.html?mcubz=2&_r=0 

Paris Barış Konferansı’nda yeni dünyayı şekillendiren dört büyük devletin liderleri; 
Lloyd George (İngiltere), Orlando (İtalya), Clemenceau (Fransa), Woodrov Wilson (ABD) bir 
arada (solda) ve Başkan W. Wilson’ın haritası (sağda) ve Osmanlı topraklarının parçalanması 
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Bristol Raporu’nda İzmir ve havalisinde işgalin genişletilmesi, halkın galeyana gelmesi ve 
katliamlardan Yunanistan’ın sorumlu olduğu, Yunan ordusunun derhal geri çekilmesi gerektiği, İzmir 
ve havalisinin, milliyet prensiplerine göre Yunanistan’a katılmasının söz konusu olamayacağı, çünkü 
bu yerlerde Türklerin çoğunlukta olduğu ve mütarekeden sonra bu konularda Paris Barış 
Konferansı’na yanlış bilgi verildiği belirtilmesine rağmen işgal durdurulmamış, İzmir ve havalisi 
boşaltılmamıştır. Yeni dünyayı tanzim eden büyük güçler ve Paris Barış Konferansı bu raporları 
dikkate almamıştır. Böylece Yunan ordusunun asıl görevinin Anadolu’daki millî hareketi bastırmak ve 
müttefiklerin Anadolu politikalarının önündeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılmıştır. 

Anadolu’nun doğusu için de bu çifte standart geçerlidir: Yine bölgeye yönelik Ermeniler’in 
çoğunlukta olduğu iddilarına dayalı bir “Ermenistan” propagandası ve projesi vardır, ki bu konu 
1878’den bu yana büyük güçlerin gündeminde bulunmaktadır. Bunun için Ermeni istek ve iddialarını 
incelemek üzere Doğu Anadolu’ya bir heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır; İngiltere ve Fransa bu 
komisyona katılmayınca ABD yalnız kalmış ve General Harbord başkanlığındaki bir heyet Doğu 
Anadolu’ya gönderilmiştir.  

General Harbord’a göreviyle ilgili olarak verilen emirde İstanbul, Batum ve Ermenistan’ın 
çeşitli bölgelerine, Rus transkafkasyasına (Kars, Batum, Ardahan), Suriye’ye gitmek üzere yola 
çıkması ve Amerika’nın bu bölgelerde askerî, siyasî, idarî ve ekonomik açıdan karşılaşabileceği 
sorumluluklar ve sağlayabileceği yararlar hususunda rapor vermesi istenmiştir (Akgün,1981:65). 

1919 yılının Ağustos ayı sonlarında 46 kişilik heyetiyle İstanbul’a gelen Harbord, Osmanlı 
hükûmetiyle resmî bir ilişkide bulunmamaya itina ederek, burada Hrıstiyan cemaat başkanları, 
İstanbul Patriği ve Ermeni Cemaat Reisleri’yle görüşmüştür. Heyet sadece siyasal değil, sağlık, maliye 
ve ticaret gibi konularla da ilgileniyordu. Bu sebeple heyetin bir kısmı bu konularda rapor hazırlamak 
için İstanbul’da kalırken, 30 kişilik grup ta Anadolu’ya hareket etmişti; bu grup seyahatlerini yerine 
göre tren, otomobil veya at sırtında yapmışlardır. 

Harbord Heyeti Haydarpaşa’dan trenle hareketle İzmit- Konya- Adana üzerinden Tarsus, 
Mersin, İskenderun ve Halep’e oradan da Mardin’e geçecekti. Bu grup otomobille de Diyarbakır, 
Harput, Malatya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Erivan ve Tiflis’e gidecekti. Sonra da Bakü 
üzerinden Batum’a geçilip, Karadeniz yoluyla İstanbul’a dönülecekti. Heyetten ayrılan bir grup da 
Ulukışla, Sivas, Merzifon, Samsun, Trabzon ve Erzurum’a ve atla da Horasan, Beyazıt ve Nahçıvan’a 
geçeceklerdi (Akgün, 1981:75). Görüldüğü gibi o zamanın zor şartlarında doğu ve güneydoğu 
Anadolu’yu hemen hemen tamamen dolaşmaktaydılar. 

General Harbord, 16 Ekim 1919 tarihli ve “Orta Doğu’da Durum” başlığıyla ABD Kongresi’ne 
sunulan raporunda, “Yola çıkarken, gerçekten bir Ermenistan ve katliamlar göreceğimizi sanmıştık” 
(Akgün, 1981:68) diyordu. Ermeniler’i umduklarından çok farklı bir durumda gördüklerini ifade eden 
Harbord, “Yerlerine dönmüş olan Ermeniler’in, öne sürüldüğü gibi yaşamlarının tehlikede olduğuna 
ilişkin hiç bir kanıtla karşılaşmadıklarını, fakat geri çekilmekte olan yabancı kuvvetlerin tahrikçilik 
yaparak bu kuşkuyu uyandırdığını belirtmiştir” (Akgün, 1981:69). 

Heyet üyelerinden General Moseley’in heyet başkanı General Harbord’a sunduğu raporunda ise, 
Ermenistan iddialarının sınır sorunları dile getirilmiş, İncil’deki Ermenistan sınırları ile Ermeni 
delegelerinin çizdikleri Ermenistan sınırlarının birbirini tutmadığına işaretle çizilen Ermenistan 
sınırlarının Karadeniz’den, Akdeniz’e Mersin ve İskenderun’a kadar uzandığını, bu bölgenin Türk ve 
Rus Ermenistanı diye tanımlandığını ve toplam Ermeni nüfusun da 1,5 milyon sayılabileceğini 
söyledikten sonra, “Şimdiki duruma göre Ermeniler’in yeni devletleri için önerdikleri bölgede 
çoğunlukta oldukları kuşkuludur. Hele Türkiye’deki bölgede çoğunluk olmadıkları kesindir” 
demektedir (Akgün,1981:68-69). Amerikan İstihbarat Şubesi’nin, 21 Ocak 1919’da Başkan Wilson’a 
verdikleri raporlarında da Ermenilerin, en çok bulundukları yerlerde bile nüfusun ancak %30-35’ini 
oluşturdukları belirtiliyordu (Aybars,1984:88,116). 

Netice olarak General Harbord’un Raporu’nun, Amiral Bristol Raporu’yla beraber 
değerlendirilirse önemi bir kat daha artar; böylece Millî Mücadele’nin haklılığı ilk kez yabancı 
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komisyonlarca belgelenmiş ve Anadolu’ya yönelik işgal ve istilânın haksızlığı kanıtlanmış oluyordu. 
Ama buna rağmen Yunan işgali ve Ermeniler’in Anadolu’dan toprak ve devlet talepleri sonuna kadar 
desteklenmiş ve Sevr Anlaşması’nda da bu talepler gerçekleştirilmiştir. 

III- XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları   

Bu dönemin önemli bir bölümünde Türkiye, “Batı”nın müttefiki olarak görülmekte ve iki 
kutuplu dünyanın şartları içinde bir münasebetler manzumesi içindedir. Ancak Doğu Avrupa’da 
yaşanan 1989 ihtilâlleri ve arkasından gelen tek kutuplu dünyada siyasal ilişkiler yeniden tanzim 
edilmektedir. Geçen yüzyıllarda görüldüğü gibi, bu yüzyılda da “Küreselleşme” adıyla tanımlanan 
büyük politikalarla yeni bir dünya kurulmakta, sınırlar yeniden çizilmekte, yeni değerler yaratılmakta 
ve dünya yeni “düvel-i muazzama”ya, büyük güçlere entegre olmaktadır; bu tür politikaları oluşturma 
durumunda değil de etki alanı içinde kalma durumunda olan Türkiye ise, tarihî tecrübe ile 
gördüğümüz “çifte standart” ve “müdahale” politikalarına maruz kalmaktadır; artık yeni bir güç 
tanımı da ortaya çıkmıştır; “Yumuşak güç”. 

 “Yumuşak güç” istediğini, “zor kullanmak veya para vermek yerine, kendine çekme yoluyla elde 
etme becerisidir.” diye tanımlanmıştır (Nye, 2005:5-6). Bu yeni gücün araçları da, “Bir ülkenin 
kültürünün, siyasî ideallerinin ve politikalarının cazibesinden gelir. Politikalarınız başkalarına meşrû 
göründüğü zaman, yumuşak gücümüz artar. Diğerlerinin sizin ideallerinize hayran olmasını ve sizin 
istediğinizi istemelerini sağladığınız zaman, onları kendi kontrolünüze almak için “sopa veya havuç” 
kullanmanıza gerek yoktur... Baştan çıkarmak, her zaman zor kullanmaktan daha etkilidir ve 
demokrasi, insan hakları ve bireysel fırsatlar gibi değerler fazlasıyla baştan çıkarıcıdır” (Nye, 
2005:5-6) sözleriyle ortaya konmuştur; yani istediğini başkalarının da istemesini sağlayarak, 
başkalarının tercihlerini şekillendirerek sonuç alabilmek gücü. 

İngiltere Başbakanı Tony Blair’in danışmanı, üst düzey diplomat Robert Cooper, yeni dünya 
düzenini tasavvurunu değerlendirirken, bu döneme “liberal emperyalist çağ” demektedir: The 
Observer gazetesinde çıkan yazısında Robert Cooper modern devletin siyasî yapısının 1989’da sona 
erdiğini, XX. yüzyılın sonunda yeni tip devletlerin ortaya çıktığını, artık güç dengeleri ve ulusal 
egemenlik bir önem taşımazken, iç işleri ve dış işleri ayırımı yapılmasına ihtiyaç kalmadığını, bunun 
yerine karşılıklı bağımlılık ve iç işlerine müdahale hakkının gönüllü olarak kabul edildiği bir sistemin 
oluştuğunu, bu sistemin oluşurken çifte standardın bir zorunluluk olduğunu belirtmiştir (Yeni dünyada 
liberal emperyalizm çağı, 2002). Hatta, çifte standardın gerekçesini, geçiş sürecini tamamlayamayan 
ulusal (millî) devletlerin yeni dünya düzeninde kaos ve düzensizlik yaratacağı iddiasına dayandırmış 
ve “Bunlara müdahale etmek dünyanın güvenliği için şart.” dedikten sonra bu politikanın adını da 
koymuştur; “Buna da, gönüllü ve işbirlikçi emperyalizm diyebiliriz.” (Yeni dünyada liberal 
emperyalizm çağı, 2002) demiştir. Bu politikalara, yine Batılı çevrelerce “Demokratik emperyalizm” 
adı verildiği de görülmektedir (Demokratik emperyalizm, 2003). Görüldüğü gibi yeni dünyayı tanzim 
etme gücüne sahip devletler açısından çifte standart ve müdahale politikaları böylece meşrûlaştırılmış 
olmaktadır.  

Yeni bir dünya düzeni iddiası ve hedefi ortaya koyan bu politikaların Türkiye’ye dönük yüzü ise 
nedir?  

Türkiye, dünyanın yeniden yapılandırıldığı bu dönemde eşit ve egemen bir devlet olarak 
devletler arası münasebetler manzumesinde yer almakta mıdır?  

XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başları diyebileceğimiz bu dönemde Türkiye’nin 
karşılaştığı iki temel sorun olan terörizm ve AB Müzakere Süreci’nde Türk kamuoyu, çifte standart ve 
müdahale politikalarına marûz kaldığı endişesini taşımakta mıdır? 

Sonuç 

Tarihsel süreci geriye doğru 150 yıllık bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde büyük güçlerin 
(düvel-i muazzama) Osmanlı Devleti (Türkiye) ile olan münasebetlerinde, yani “Şark Politikaları”nda, 
kendi aralarında geçerli olan ilkelerin, teminatların Osmanlı/ Türkler ile ilişkilerinde geçerli 
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sayılmadığı görülmektedir; zaman zaman Osmanlı ile ittifak halinde görülseler bile, bu ittifakın ulusal 
Şark politikalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Restorasyon Politikaları ile millî/ayrılıkçı ayaklanmalara karşı ortak bir tutum takınma ve 
dayanışma, ihtilâlci metotlarla gerçekleşen hükûmetleri tanımama gibi teminatların aksine Osmanlı 
topraklarını parçalama ve paylaşma, ayrılıkçı isyanları ve ihtilâlleri destekleme ve böylece yeni 
kurulan devletleri ve hükûmetleri tanıyarak meşrulaştırma politikaları izlemişlerdir. Bu bakımdan, 
Batı’nın büyük güçleri ile Osmanlı’nın münasebetlerinde, arka plândaki gerçek sorun ülkenin toprak 
bütünlüğünü tanıtma ve gözetme olmuştur. Yapılan açık ve gizli anlaşmalarda Osmanlı hep bunu 
gündeme getirmiş ve beyhude yere bu hususta garantiler almaya çalışmıştır. 

Kötüleşen ticarî, malî, ekonomik şartlar sonucunda tanınan imtiyazlar yoluyla Osmanlı 
Devleti’nin içişlerine müdahale edilmiştir. Ayrıca Batı’nın güçlü devletleri, kendilerinin politikalarına 
sadakat gösteren siyaseti ve siyasetçileri destekleyen politikalarla da müdahalelerde bulunmuşlardır.  
Bütün bu politikaların meşruiyeti nereden gelmektedir? Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi 
karşısında gazeteciler, Avusturya’nın İstanbul elçisi Marki Pallaviçini’ye, Avusturya’nın ne hakla bu 
Osmanlı ülkesini ilhak ettiklerini sordukları zaman, elçinin cevabı şu olmuştur: “ Hakkımız var, zira 
kuvvetimiz var” (Armaoğlu,1999:617). 
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA HALKA TASARRUF BİLİNCİ VE YERLİ MALI 
KULLANMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA ÇABALARI 

(MALATYA VE AMASYA ÖRNEĞİ) 

EFFORTS OF RAISING THE AWARENESS OF PUBLIC IN SAVINGS AND USING 
DOMESTIC GOODS IN THE FIRST YEARS OF TURKISH REPUBLIC 
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Öz 
 

Emperyalist güçlere karşı hem siyasî, hem de ekonomik bağımsızlık savaşı veren yeni Türk Devleti, 
Lozan’dan sonra ülkeyi kalkındırma mücadelesine girişmek zorunda kalmıştır. Ancak Türkiye’nin 
kapitülasyonlardan doğan bazı ayrıcalıklardan kurtulmasının, ekonomide karar alma gücünü elde etmesinin 
beklendiği 1929 yılında bir büyük dünya ekonomik krizi yaşanmıştır. Kriz ortamında Türk parasının değer 
kaybetmesini önlemek için ithalatı kısmayı, yerli üretimi teşvik etmeyi, halka yerli malı kullanma alışkanlığı 
kazandırmayı hedefleyen Türkiye, 14 Aralık 1929’da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nikurmuştur. 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, ağırlıklı olarak ulusal basın ve vilayet gazeteleri kanalıyla halkı 
tasarruflu olması ve yerli malı kullanması konusunda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Ulusal basın, Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşlarının tasarruf konusunda halka örnek uygulamalarını haber yaparken, vilayet gazeteleri daha 
çok tasarruf konulu şiir ve sloganları kullanmıştır. Cemiyet, Yerli Malı ve Tasarruf Günüilan edilen 12-19 Aralık 
günlerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Ancak bu çabalara rağmen üretimin artırılamaması yüzünden halkın 
ucuz yabancı mala ilgisi sürmüştür. 

Bu bildiri; Ulusal Basın ile Amasya ve Malatya Vilayet gazetelerinden hareketle Cumhuriyetin ilk 
yıllarında halka tasarruf ve yerli malı kullanma alışkanlığı kazandırma çabalarını ortaya koymayı 
hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Yerli Malı Haftası, Amasya Gazetesi, Malatya 
Gazetesi.     
                                                     Abstract 
 
 The new Turkish State, had to struggle with developing the country, after an indepence war 
against the imperialist forces, in means of both politic and economical bases. However, even though 
Turkey was rid of economic capitulations given to certain foreign countries, a major global economic 
crisis halted Turkey’s financial rise. In order to cope with this situation, Turkey formed the National 
Economy and Savings Establishment in December 14 th 1929 in order to limit importation, promote 
local productions and usage of national yield  
 Committee of National Economy and Saving Incentive tried to raise the awareness of public in 
saving, and using domestic goods via mainly national press and city newspapers. While national press 
made news of the model implementations of Mustafa Kemal and his friends in using domestic goods; 
city newspapers mostly used poetries and slogans about savings. The Committee increased their works 
between the dates of 12-19 December which are announced as Domestic Goods and Savings Week. 
Though these efforts; because of not having increased domestic production, public’s interest in using 
foreign goods has continued. 
 This article aims to reveal the efforts that are made people gain the habit of saving and using 
domestic goods in the first years of Turkish Republic with reference to National Press, Amasya and 
Malatya Newspapers. 

Keywords: National Economy and Savings Establishment, National Products Week, Amasya 
Newspaper, Malatya Newspaper.  
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Sanayi İnkılâbı ile ortaya çıkan hammadde ve pazar arayışı 19. asrın ilk yarısından itibaren 

Osmanlı Devletini başta İngiltere olmak üzere gelişmiş batılı devletlerin açık pazarı haline getirmiş,bu 
süreçte alınan dış borçlar, 1850’den itibaren batılılara verilmeye başlayan demiryolu imtiyazları 
yabancı sermayenin Osmanlı Devleti üzerindeki etki alanını genişletmiştir.Bu ortamda 
kapitülasyonların sağladığı ayrıcalıktan yararlanarak Osmanlı piyasasına giren yabancı mallarla 
rekabet edemeyen el tezgâhları ve atölyeler kapanmaya, işsizlik artmaya başlamış, yerli üretim durma 
noktasına gelmiştir. İthalatın arttığı, ihracatın azaldığı o günlerde Osmanlı Devleti’nde ilk kez yerli 
malı kullanımını teşvik etme düşüncesi telaffuz edilmiş, 1866 yılında İstanbul’da kurulan Islâh-ı 
Sanayi Encümeni, bu gayeye hizmet düşüncesiyle çalışma başlatmıştır. (Eldem, 1970: 111) 

II. Meşrutiyet’in ardından ülkenin ekonomik yapılanmasında önemli yer tutan gayr-ı Müslim 
unsurun yerini, Müslüman-Türk unsurun alması anlayışına dayalı iktisadî milliyetçilik politikasını 
Milli İktisat adı altında uygulamaya koyan İttihat-Terakki,(Toprak: 1995; 165-166) 10 Eylül 1914’te 
kapitülasyonları tek taraflı kaldırmış, Düyun-u Umumiye’nin faaliyetlerini askıya almış, yabancı 
sermayeli şirketlerin ayrıcalıklarına son vermiş, 23 Mart 1916’da da yeni gümrük tarifelerini 
uygulamaya koymuştur.(Tanin, 4 Mart 1916)Bu tedbirlerle iç ve dış ticarette Türk-Müslüman unsurun 
hakimiyetini sağlamayı hedefleyen İttihat ve Terakki, (Akkuş, 2008:121-122)1908-1913 yılları 
arasında kurulmuş çoğu yabancı-gayr-ı Müslim ortaklığına dayalı şirketin yerini, 1914-1918 
döneminde çoğunun sermayesi Türk-İslâm girişimcilerce karşılanan 123 anonim şirketin almasını 
sağlamış,(Ahmad, 1996: 50) ancak Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonundakiekonomik 
çöküşünü engelleyememiştir. 

Mondros Mütarekesi’nin ardından Millî Mücadele hareketini başlatan İttihatçı kadro, Milli 
İktisat politikasını uygulamayı sürdürmüştür. Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı günlerde 
toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde yerli malı kullanımı ve tasarrufu teşvik eden kararlar alınmış, 
(Madde:4,5,6,9; TBMM, İktisat Esaslarımız) bu kararlar Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hayata 
geçirilmeye başlamıştır. 9 Aralık 1925’te kabul edilen Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair 688 
sayılı kanun bu uygulamanın güzel bir örneğidir. (Resmi Gazete, 20 Aralık 1925: S. 249) 1926 yılında 
İzmir’de emekli Yüzbaşı Naim Bey’in girişimi ile kurulan Yerli Mamulatı Müstehlikler Cemiyeti 
okullarda, biçki-dikiş yurtlarında yerli malı kullanımına yönelik konferanslar vermiş, okul kitaplarına 
bu görüşü destekleyen makale ve vecizeler konması konusunda Maarif Vekâleti nezdinde girişimde 
bulunmuş, yurdun bir çok yerinde yerli malları koruma örgütleri açılmasını sağlamıştır. 1929 yılında 
da İstanbul’da Yerli Mallarını Koruma Cemiyeti kurulmuştur. (Duman,1990: 134)  

 Türkiye bu tedbirlerle kapitülasyonlardan doğan ayrıcalıklardan kurtulup, ekonomide karar 
alma gücünü ele geçireceği 1929 yılına hazırlanırken, o yıl bütün dünyayı derinden etkileyen bir 
büyük ekonomik kriz yaşanmıştır. Türk parasının değer kaybetmesine ve tarım ürünleri fiyatlarında 
hızlı düşüşe yol açan bu kriz karşısında devletçi ekonomik modele geçme kararı veren 
Türkiye,(Boratav, 2006: 64-143)4 Aralık 1929 günü yerli malı kullanımına dair688 sayılı kanunun 
uygulanmasını denetleme, devlet kurumlarının yurt dışından mal alımını durdurma, her alanda yerli 
mal kullanımını teşvik etme yoluna gitmiş,(Cumhuriyet Gazetesi, 9 Aralık 1929)14 Aralık 1929 günü 
de TBMM Başkanı Kazım Özalp başkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in himayesinde Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ni kurmuştur. (Cumhuriyet Gazetesi, 14 Aralık 1929) Genel merkezi 
Ankara’da olan cemiyetin üyeleri, TBMM Başkanı Kâzım Paşa, TBMM Başkan vekili Trabzon 
Milletvekili Hasan (Saka), Sinop Milletvekili Yusuf Kemal (Tengirşek), Erzincan Milletvekili Saffet 
(Arıkan), Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan), İzmir Milletvekili ve İş Bankası Genel Müdürü Celal 
(Bayar),  Kırklareli Milletvekili ve Himaye-i Etfal Başkanı Dr. Fuat (Umay), İzmir Milletvekili Rahmi 
(Köken), Kocaeli Milletvekili Reşit Saffet (Atabinen), Aksaray Milletvekili Besim (Atalay), Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Şükrü ve Emlâk Bankası Genel Müdürü Hakkı Saffet Bey’lerdir. Cemiyet, 
halkı tutumlu yaşamaya alıştıracak, yerli mallarımızı tanıtacak, ülkede sanayinin gelişmesini, yerli 
malların miktarının artırılmasını, fiyatının azaltılmasını sağlayacak tedbirler alacak, yayınlarla, 
konferanslarla halkı bilinçlendirecek, sergi ve büyük satış mağazaları açacaktır. Cemiyete yerli malı 
kullanmayı ve kullandırmayı imzası ile taahhüt eden her kadın ve erkek dışında, ticarethane ve 
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müesseselerde üye olabilecek, kuruluş gayesine aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeler, genel merkez 
kararıyla cemiyetten çıkarılarak, isimleri deşifre edilecektir. Her üye senede bir defa 1 lira aidat 
verecek, toptan 25 lira ödeyenler daimi üye kabul edilecek, yıllık aidat yükümlülüğünden muaf 
tutulacaktır. (Malatya Gazetesi, 13 Şubat 1930) 1929 yılından itibaren de 12-19 Aralık günlerinin yurt 
genelindeYerli Malı ve Tasarruf Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. 

1.Cumhuriyetin İlk Yıllarında Malatya ve Amasya’da Halka Tasarruf Bilinci ve Yerli 
Malı Kullanma Alışkanlığı Kazandırma  Çabaları 

Amasya ve Malatya’da oluşturulan, vilayetlerinin resmî gazetesi vasıtasıyla halka tasarruf, yerli 
malı kullanma ve çok çalışarak üretimi artırma bilinci kazandıracakolan Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti şubelerinin işi oldukça zordur. Yerli üretimin durma noktasına gelmesi yüzündenOsmanlı 
Devleti’nin son döneminde ucuz yabancı mal tüketme kolaylığına alışmış olanhalk,aynı 
tavrıCumhuriyetin ilk yıllarında da sürdürmüştür.1923-1929 yılları arasında ihracatının iki katı ithalat 
yapan Türkiye’nin,1927-1928 Temmuz-Ağustos ithalatı 61.995.775 lira, ihracatı ise 31.205.203 
liradır. (Cumhuriyet Gazetesi, 21 Ekim 1929) Bu rakamlar Türkiye’nin yiyecek, giyecek ihtiyacını 
büyük ölçüde ithal ettiğini göstermektedir. Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye, 1928 yılında dışarıya 
balık konservesi için 410.500 lira, kahve için 4.537.000 lira, çay için 1.826.000 lira, çikolata için 
506.847 lira, eldiven, kravat, ipekli ve yünlü kumaş için 7.268.000 lira ödemiş, 1923-1929 arasında 80 
milyon liralık pamuklu eşya satın almış, yılda 79 milyon liralık hububat ithal etmiştir.(Akşam 
Gazetesi: 27 Aralık 1929)  Dönemin uzmanlarına göre gıda ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanması 
halinde 30 milyon lira civarında tasarruf yapılacaktır. Ulusal basın Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti’nin kurulduğu günlerde yöneticilerin tasarruf konusunda halka örnek oluşturacak 
davranışlarını sütunlarına taşımış, Mustafa Kemal Paşa’nın yerli kumaştan elbise ve Bursa ipeğinden 
gömlek diktirmesini, tüm milletvekillerinin de onun izinden gitmesini haber yapmıştır. (Akşam 
Gazetesi, 15 Aralık 1929) Dr. Osman Şerafettin Bey, kafeinin zararlı etkisinden söz ederek, halkı 
sabahları çay-kahve yerine çorba, ya da ıhlamur içmeleri konusunda bilinçlendirmeye, dışarıya giden 8 
milyon liranın ülkede kalmasını sağlamaya çalışmıştır. (Akşam Gazetesi, 23 Aralık 1929)  

Amasya ve Malatya vilayet gazeteleri ise öncelikle1929 krizinin sadece Türk Milleti’nin 
meselesi olmadığına dikkat çekerek, kamuoyunda psikolojik rahatlama sağlamaya çalışmış ve bu 
noktaya gelinmesine yol açan sebepler üzerinde durmuştur. Bağımsızlık savaşından zaferle çıkan Türk 
Milleti’nin, ecnebi malı olarak isimlendirilen, elle tutulmayan, kovmakla gitmeyen, devamlı ve inatçı 
takip gerektiren yeni bir düşmanla karşı karşıya kaldığını belirten Malatya gazetesi, bu 
düşmanınortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin son dönem yöneticilerininbüyük payı olduğunu 
vurgulamıştır. (Malatya Gazetesi, 3 Ocak 1931) Milli İktisadiyata Doğru başlıklı yazısında, yüz sene 
önce tüm ihtiyaçlarını karşılayan, ancak Avrupa sanayisinin gelişmesi karşısında eski usulle yaptığı 
üretim yüzünden millî ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan yerli müteşebbisin rekabet gücünü 
kaybettiğine dikkat çeken gazete, bu durumun ithalat artışına, halkta yerli malın kalitesiz olduğu 
algısına yol açtığına vurgu yapmış, bu algının kırılması için Türk Ocağı bulunan yerlerde CHP’nin 
himayesi altında Yerli Malı Koruma Cemiyetleri kurulması, yerli malların tanıtımını yapacaksergi ve 
satış mağazaları açılması, üreticilerin millî bankalarca desteklenmesi, (Malatya Gazetesi, 29 Kasım 
1928) yabancı malın ülkeye girişini zorlaştıracak tedbirler alınması önerisinde bulunmuştur. (Malatya 
Gazetesi, 3 Ocak 1931) Gazetede yer alan Milli İktisat başlıklı bir başka yazıda da, Osmanlı 
döneminde uygulanan istikraz politikası yüzünden Türk parasının dışarıya gitmesine izin verildiği 
belirtilmiş, bunun önlenmesi için çok çalışılması, kimseye muhtaç olmadan memleket kaynaklarından 
yararlanılması gerektiğinin altı çizilmiştir. (Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) Aynı görüşü 
paylaşan Amasya gazetesi ise, padişahlık devrinin ihmali yüzünden atadan kalma bir çok millî sanatın 
tarihe karıştığını, bunu fırsata dönüştüren batılıların görünüşte süslü, gerçekte çürük mallarını hayret 
uyandıracak bir ucuzlukla Türk piyasalarına sunduğunu, bir arşın bez dokumak için tezgâh başında 
ömür çürütmeyi göze alamayan halkın, daha gösterişli ve ucuz yabancı mala yöneldiğini 
vurgulamıştır. Kırk yıl önce Türk donanmasının gönderine Kasımpaşa ve Üsküdar tezgâhlarında 
dokunan, 180 kuruşa mâl edilen bayraklar çekildiğini, bu tezgâhların kapanmaya başlamasından sonra 
İngiliz kumaş fabrikalarından132 kuruşa satın alınan bayrakların tercih edilmeye başladığını yazan 
gazete, yönetimin eski tezgâhların ihyasını, bu işten geçimini sağlayan ailelerin mağduriyetini aklına 
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Cemiyeti’nin kurulduğu günlerde yöneticilerin tasarruf konusunda halka örnek oluşturacak 
davranışlarını sütunlarına taşımış, Mustafa Kemal Paşa’nın yerli kumaştan elbise ve Bursa ipeğinden 
gömlek diktirmesini, tüm milletvekillerinin de onun izinden gitmesini haber yapmıştır. (Akşam 
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meselesi olmadığına dikkat çekerek, kamuoyunda psikolojik rahatlama sağlamaya çalışmış ve bu 
noktaya gelinmesine yol açan sebepler üzerinde durmuştur. Bağımsızlık savaşından zaferle çıkan Türk 
Milleti’nin, ecnebi malı olarak isimlendirilen, elle tutulmayan, kovmakla gitmeyen, devamlı ve inatçı 
takip gerektiren yeni bir düşmanla karşı karşıya kaldığını belirten Malatya gazetesi, bu 
düşmanınortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin son dönem yöneticilerininbüyük payı olduğunu 
vurgulamıştır. (Malatya Gazetesi, 3 Ocak 1931) Milli İktisadiyata Doğru başlıklı yazısında, yüz sene 
önce tüm ihtiyaçlarını karşılayan, ancak Avrupa sanayisinin gelişmesi karşısında eski usulle yaptığı 
üretim yüzünden millî ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan yerli müteşebbisin rekabet gücünü 
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Gazetesi, 3 Ocak 1931) Gazetede yer alan Milli İktisat başlıklı bir başka yazıda da, Osmanlı 
döneminde uygulanan istikraz politikası yüzünden Türk parasının dışarıya gitmesine izin verildiği 
belirtilmiş, bunun önlenmesi için çok çalışılması, kimseye muhtaç olmadan memleket kaynaklarından 
yararlanılması gerektiğinin altı çizilmiştir. (Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) Aynı görüşü 
paylaşan Amasya gazetesi ise, padişahlık devrinin ihmali yüzünden atadan kalma bir çok millî sanatın 
tarihe karıştığını, bunu fırsata dönüştüren batılıların görünüşte süslü, gerçekte çürük mallarını hayret 
uyandıracak bir ucuzlukla Türk piyasalarına sunduğunu, bir arşın bez dokumak için tezgâh başında 
ömür çürütmeyi göze alamayan halkın, daha gösterişli ve ucuz yabancı mala yöneldiğini 
vurgulamıştır. Kırk yıl önce Türk donanmasının gönderine Kasımpaşa ve Üsküdar tezgâhlarında 
dokunan, 180 kuruşa mâl edilen bayraklar çekildiğini, bu tezgâhların kapanmaya başlamasından sonra 
İngiliz kumaş fabrikalarından132 kuruşa satın alınan bayrakların tercih edilmeye başladığını yazan 
gazete, yönetimin eski tezgâhların ihyasını, bu işten geçimini sağlayan ailelerin mağduriyetini aklına 

getirmediğini kaydetmiştir. Yine aynı gazete, otuz sene önce İstanbullu bir girişimcinin Avrupa’dan 
getirdiği makine ile çorap imaline başladığını, bunu gören Avrupalı üreticilerin ipliği ucuzlatarak ve 
Türklerin arzu ettiği renklerde dokuyarak, süslü fakat dayanıksız mallarını piyasaya sürüp, bu 
girişimcinin önünü kestiğini, hükümetin buna da önlem almadığını yazmıştır. Bu ihmaller, ucuz ve 
süslü mala ilginin arttığı, üretim artırılamadığı için Türk parasının değer kaybetmeye başladığı bir 
ortamda Türk halkını âdeta mirasyedi durumuna düşürmüş, ülke her alanda iktisadî darbeye maruz 
bırakılmıştır. (Amasya Gazetesi, 23 Ocak 1930) 

 Amasya ve Malatya vilayet gazeteleri bir yandan da hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini 
halka duyurma görevini üstlenmiştir.25 Şubat 1930 günü resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
(Resmi Gazete, S. 1433)Türk parasının korunmasına yönelik kanun metni Malatya gazetesinde yer 
almıştır.(Yeni Malatya Gazetesi, 27 Şubat 1930) Milli ekonominin korunması yolunda hükümet 
tarafından alınan kararları Hayırlı bir karar şeklinde duyuran gazete,(Yeni Malatya Gazetesi, 19 
Kasım 1931) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Başkanı Kazım Paşa’nın, millete hitaben yayınladığı 
beyannameyi, “Türk parasının kıymetini korumak, yerli malı kullanmak artık vatan borcu 
olmuştur…Sanayici ve tüccarlarımız; sağlam, kaliteli ve ucuz mal üretmeli, kazanç hırsıyla fiyat 
yükseltmemeli, ihraç ürünlerimizin dünya piyasalarında kıymet ifade etmesini sağlamalı, 
vatandaşlarımız da aile bütçesinde tasarrufa dikkat etmelidir. Milli Kurtuluş Savaşı’nda İlk Hedefiniz 
Akdeniz diyen Gazi milletten tasarruf istiyorsa, bu sesin arkasından gidilmeli”yorumu ile vermiştir. 
(Yeni Malatya Gazetesi, 26 Kasım 1931) Amasya gazetesi de,1929 yılında düğünlerde israfın 
yasaklanması amacıyla uygulamaya konan Men-i İsrafat Kanunu talimatnamesini yayınlamıştır. Bu 
talimatname ile nişan ve düğün merasimlerinin masraf gerektirecek şekilde yapılması, bu süreçte 
çiftlerin veya ebeveynlerinin birbirlerine hediye vermesi, başlık alması, düğünde köçek oynatılması, 
bir günden fazla çalgı çaldırılması, gelin hamamı yapılması, kurban kesilmesi, gelinin başından para 
saçılması gibi masraf gerektiren âdetler yasaklanmıştır. Talimatname gereğince erkek tarafının geline 
ancak içtimaî durumuna uygun olacak şekilde iki kat elbiselik kumaş, bir manto, bir yatak, bir çift 
ayakkabı, hamam takımı, bir sandık ve aynadan oluşan çeyiz vermesine izin verilmiştir.(Amasya 
Gazetesi, 20 Haziran 1929) 1931 yılında yeni tedbirlere ihtiyaç duyan hükümet, ticaret ve sanat 
sektöründe çalışanlara göre daha iyi durumda olduğunu düşündüğü devlet memurlarından vergi almak 
düşüncesiyle İktisadî Buhran Vergisi (Resmi Gazete, S. 1964) kanununu çıkarmış, kanun metni Yeni 
Malatya,(Yeni Malatya Gazetesi: 3 Ocak 1931)ve Amasya gazetesi okuyucusuyla 
paylaşılmıştır.(Amasya Gazetesi, 10 Aralık 1931) 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde bütçe açığının dış borçla kapatılması yüzünden tasarruf 
konusunun hiç akıllara getirilmediğini, Cumhuriyet idaresinde böyle bir uygulamanın yeri 
olamayacağını,(Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) zorlu mücadele gerektiren  bukonunun Türk 
Milleti’nin birbirine ve devletine güveni sayesinde aşılacağını düşünen Amasya ve Malatya vilayet 
gazeteleri, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin hazırladığı sloganları (Ek:1),atasözlerini 
(Ek:2),şiirleri (Ek:3)halkı bilinçlendirmede etkin biçimde kullanmışlardır.Malatya gazetesi, 
Müslümanların zekât, fitre, sadaka ve kurban derilerini Tayyare Cemiyeti’ne bağışlamasını telkin 
etmiş, (Malatya Gazetesi, 8 Nisan 1929) Amasya gazetesi; aynı konuda“Zekâtını ve fitresini Tayyare 
Cemiyeti’ne veren vatandaş, ülkeyi düşman şerrinden kurtaracaktır” ifadesini kullanmıştır.(Amasya 
Gazetesi, 30 Ocak 1930)Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin hazırladığı Hesabını Bilenin Defteri 
isimli yayının 1931 yılı baskısının cemiyet şubelerinden temin edilebileceğini belirten Amasya 
gazetesi, her vatandaşın günlük masraflarını bu deftere kaydetmek suretiyle tasarruflu yaşamaya özen 
göstermesini istemiştir. (Amasya Gazetesi, 9 Nisan 1931)  

Amasya ve Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri, üretimin artırılmasına yönelik 
tedbirler konusunda da vilayet gazeteleri vasıtasıyla halkı bilgilendirmiştir. Elli yıl önce İstanbul’da 
gayr-ı Müslimlerin çabalarıyla başlatılan, ancak Türkiye’de henüz mahiyeti iyi anlaşılmayan 
kooperatifçilik konusuna önem verilmesi gereğine dikkat çeken Amasya gazetesi, Darülfünun’da bu 
amaca yönelik bir cemiyet kurulduğu müjdesini vermiştir. Gazeteye göre; Türkiye’de üretimin 
artırılmasına katkı sağlaması düşünülen kooperatiflerin kısa ömürlü olmasının en önemli sebebi, 
konunun Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ne bırakılmış olmasıdır. (Amasya Gazetesi, 18 Haziran 
1931) Anlaşıldığı kadarıyla köylere kadar nüfuz edemeyen Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, sadece 
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basın üzerinden halkı bilinçlendirmekle yetinmiş, sahaya inerek düşünceyi eyleme dönüştürmede 
yetersiz kalmıştır. Kooperatifçilik konusunda Amasya’ya göre daha aktif hareket etme imkanı bulan 
Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, şehrin ekonomisinde önemli yer tutan tarımın modern 
usulle yapılması düşüncesini hayata geçirmek amacıyla Malatya Türk Anonim Çiftçiler Birliği’ni 
kurmuştur. (Malatya Gazetesi,18 Ekim 1928) Bu girişimle de yetinmeyen Malatya Gazetesi, tüm 
üreticilerin doğal üye kabul edileceği bir Tarım Kooperatifi kurulması konusuna öncülük edeceği 
açıklamasında bulunmuştur.Ancak makineler satın alarak, tarımın geniş alana yayılmasını sağlayacak, 
ziraî makinelerin tamirini yapacak, çiftçiye tohum temizleme ve ilaçlama usullerini öğretecek, meyve 
ve tütün ürününü yaygınlaştıracak, tavukçuluk ve hayvancılığı geliştirecek, çiftçinin doğrudan piyasa 
ile temasını sağlayacak böyle bir kooperatifin kurulması önemli ölçüde para gerektirdiği için hayata 
geçirilmesi mümkün olamamıştır. (Malatya Gazetesi, 23 Ocak 1930) 

İthalatın azaltılması, yerli üretimin istenen düzeye çıkarılamaması, kaçakçılığın artmasına zemin 
oluşturmuştur. Malatya ve Amasya vilayet gazeteleri özellikle Türkiye’de yıllık 40-50 milyon kilo 
civarında üretilen, ancak kaçakçılığın en yoğun yaşandığı tütün yetiştiriciliği konusuna geniş yer 
ayırmıştır. Kaçak mal satın alan vatandaşın, millî paramızın kıymetini düşürerek, ekonomimizi alt üst 
eden kaçakçıların emellerine hizmet ettiğini yazan Malatya gazetesi, senede 20-25 milyon lirayı bulan 
bu hırsızlıkla mücadelenin, kaçakçıları hükümete haber vermekten geçtiğine dikkat çekmiştir. (Yeni 
Malatya Gazetesi, 24 Aralık 1931)“Yiyecek ve giyecekte yerli malı tercih etmeli, kaçak yollardan 
ülkeye sokulan yiyecek ve giyeceği bulsak dahi tüketmeyip, hükümete haber vermeliyiz” diyen Amasya 
gazetesi ise, İstiklâl Harbi’nde bizi içeriden vurmaya çalışan Mustafa Sagirleri etkisiz hale getiren bu 
millet, iktisadî ve malî seferberlikte kaçak ve kaçakçılıkla mücadeleyi bir vatan borcu olarak görmeli 
demiştir. (Amasya Gazetesi, 24 Aralık 1931)“Nasihat edildi, yaptığınız vatana ihanettir, milletin 
kesesinin dibini delmektir, denildi. Fayda etmedi” sözleriyle bazı insanların kaçakçılıktan bir türlü 
vazgeçmediğinden yakınan Amasya gazetesi, hükümetin hazırladığı askerî disipline dayalı kanun 
teklifinin TBMM’nce kabul edildiğini, kaçakçılığın engellenmesi hususunda düşünülen çarelerden 
birinin de gümrük muhafaza teşkilatının askerî disiplin altına alınması olduğunu ifade etmiştir. 
(Amasya Gazetesi, 21 Ocak 1932)Dünyada tütün  denildiğinde ilkakla gelen Türk tütünüdür diyen 
Amasya gazetesi, yerli tütünün itibarını artırma çareleri üzerine yoğunlaşmış, kaçakçılığın ortadan 
kaldırılması halinde tütün üretiminin artırılacağı, üreticinin elinde tütün kalma tehlikesi yaşamayacağı 
ve ürününü daha iyi fiyatla satacağı yorumunda bulunmuştur. (Amasya Gazetesi, 21 Mayıs 1931) 
Bağrından bir başbakan çıkaran, Amasya’ya göre daha avantajlı durumda olan Malatya,1928 yılında 
elektrik hizmetine kavuşmasının ardından satın alınan modern iki adet tütün kıyma ve bir adet 
paketleme makinesi sayesinde hem kendi, hem de komşu illerin ihtiyacını karşılamış, bu sayede kaçak 
tütüne giden paranın ülkede kalmasını ve Tekel İdaresi geliriyle yaptırılan demiryolu inşaatlarına 
kaynak aktarılmasını sağlamıştır. (Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) 

 2.Malatya ve Amasya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri’nin Çalışmalarında Başarıyı 
Engelleyen Sebepler 

Amasya ve Malatya Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri,yerli malı kullanma ve tasarruf 
konusunda halkı bilinçlendirmede ne ölçüde başarı sağlamıştır? Öncelikle Türk Milleti’ninyerli malı 
kullanmayı bir zihniyet meselesi olarak görmesi, Cumhuriyeti kurma konusunda verdiği mücadeleyi, 
onu yaşatma konusunda da sürdürmesi ve bu iktisadî savaşa top yekûn katılması lazımdır. Ancak dar 
gelirli kesim yerli malı ve tasarruf düşüncesini bir lokma-bir hırka şeklinde yorumlamış,azınlığı 
oluşturan üretici kesimin bir bölümü ise üretimde lakayt davranmıştır. O günlerde Anadolu’dan 
Marsilya’ya gönderilen bir vapur dolusu yumurtanın numune ve siparişe uygun olmadığı, ipek 
kozalarının diğer ülkelerden alınanlara oranla kalitesiz bulunduğu, afyonun hile karıştırıldığı 
gerekçesiyle iade edildiği haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Amasya gazetesi,üreticinin 
lakayt davranmakla hükümete yardımcı olmadığı, aksine dışa bağımlılığın devam ettirilmesine hizmet 
ettiği görüşündedir.(Amasya Gazetesi, 27 Mart 1930) Gazetelerin üzerinde durduğu bir başka konu da, 
piyasada yerli mal bulma sıkıntısı yaşanması ve yerli mal üreticilerinin tavrıdır. Amasya’nın tanınmış 
tüccarlarından birinin büyük çaplı alış-veriş için İstanbul’a gittiğini yazan Amasya gazetesi, yerli 
kumaş üreten ve satan müesseselerin peşin para dışında mal satmaya yanaşmadığını, üstelik tüccara 
istediği malı değil, elinde bulunanı satabileceği uyarısında bulunduğunu, tüccarın da çaresizlik içinde 
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basın üzerinden halkı bilinçlendirmekle yetinmiş, sahaya inerek düşünceyi eyleme dönüştürmede 
yetersiz kalmıştır. Kooperatifçilik konusunda Amasya’ya göre daha aktif hareket etme imkanı bulan 
Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, şehrin ekonomisinde önemli yer tutan tarımın modern 
usulle yapılması düşüncesini hayata geçirmek amacıyla Malatya Türk Anonim Çiftçiler Birliği’ni 
kurmuştur. (Malatya Gazetesi,18 Ekim 1928) Bu girişimle de yetinmeyen Malatya Gazetesi, tüm 
üreticilerin doğal üye kabul edileceği bir Tarım Kooperatifi kurulması konusuna öncülük edeceği 
açıklamasında bulunmuştur.Ancak makineler satın alarak, tarımın geniş alana yayılmasını sağlayacak, 
ziraî makinelerin tamirini yapacak, çiftçiye tohum temizleme ve ilaçlama usullerini öğretecek, meyve 
ve tütün ürününü yaygınlaştıracak, tavukçuluk ve hayvancılığı geliştirecek, çiftçinin doğrudan piyasa 
ile temasını sağlayacak böyle bir kooperatifin kurulması önemli ölçüde para gerektirdiği için hayata 
geçirilmesi mümkün olamamıştır. (Malatya Gazetesi, 23 Ocak 1930) 

İthalatın azaltılması, yerli üretimin istenen düzeye çıkarılamaması, kaçakçılığın artmasına zemin 
oluşturmuştur. Malatya ve Amasya vilayet gazeteleri özellikle Türkiye’de yıllık 40-50 milyon kilo 
civarında üretilen, ancak kaçakçılığın en yoğun yaşandığı tütün yetiştiriciliği konusuna geniş yer 
ayırmıştır. Kaçak mal satın alan vatandaşın, millî paramızın kıymetini düşürerek, ekonomimizi alt üst 
eden kaçakçıların emellerine hizmet ettiğini yazan Malatya gazetesi, senede 20-25 milyon lirayı bulan 
bu hırsızlıkla mücadelenin, kaçakçıları hükümete haber vermekten geçtiğine dikkat çekmiştir. (Yeni 
Malatya Gazetesi, 24 Aralık 1931)“Yiyecek ve giyecekte yerli malı tercih etmeli, kaçak yollardan 
ülkeye sokulan yiyecek ve giyeceği bulsak dahi tüketmeyip, hükümete haber vermeliyiz” diyen Amasya 
gazetesi ise, İstiklâl Harbi’nde bizi içeriden vurmaya çalışan Mustafa Sagirleri etkisiz hale getiren bu 
millet, iktisadî ve malî seferberlikte kaçak ve kaçakçılıkla mücadeleyi bir vatan borcu olarak görmeli 
demiştir. (Amasya Gazetesi, 24 Aralık 1931)“Nasihat edildi, yaptığınız vatana ihanettir, milletin 
kesesinin dibini delmektir, denildi. Fayda etmedi” sözleriyle bazı insanların kaçakçılıktan bir türlü 
vazgeçmediğinden yakınan Amasya gazetesi, hükümetin hazırladığı askerî disipline dayalı kanun 
teklifinin TBMM’nce kabul edildiğini, kaçakçılığın engellenmesi hususunda düşünülen çarelerden 
birinin de gümrük muhafaza teşkilatının askerî disiplin altına alınması olduğunu ifade etmiştir. 
(Amasya Gazetesi, 21 Ocak 1932)Dünyada tütün  denildiğinde ilkakla gelen Türk tütünüdür diyen 
Amasya gazetesi, yerli tütünün itibarını artırma çareleri üzerine yoğunlaşmış, kaçakçılığın ortadan 
kaldırılması halinde tütün üretiminin artırılacağı, üreticinin elinde tütün kalma tehlikesi yaşamayacağı 
ve ürününü daha iyi fiyatla satacağı yorumunda bulunmuştur. (Amasya Gazetesi, 21 Mayıs 1931) 
Bağrından bir başbakan çıkaran, Amasya’ya göre daha avantajlı durumda olan Malatya,1928 yılında 
elektrik hizmetine kavuşmasının ardından satın alınan modern iki adet tütün kıyma ve bir adet 
paketleme makinesi sayesinde hem kendi, hem de komşu illerin ihtiyacını karşılamış, bu sayede kaçak 
tütüne giden paranın ülkede kalmasını ve Tekel İdaresi geliriyle yaptırılan demiryolu inşaatlarına 
kaynak aktarılmasını sağlamıştır. (Yeni Malatya Gazetesi, 30 Ocak 1930) 

 2.Malatya ve Amasya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri’nin Çalışmalarında Başarıyı 
Engelleyen Sebepler 

Amasya ve Malatya Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetleri,yerli malı kullanma ve tasarruf 
konusunda halkı bilinçlendirmede ne ölçüde başarı sağlamıştır? Öncelikle Türk Milleti’ninyerli malı 
kullanmayı bir zihniyet meselesi olarak görmesi, Cumhuriyeti kurma konusunda verdiği mücadeleyi, 
onu yaşatma konusunda da sürdürmesi ve bu iktisadî savaşa top yekûn katılması lazımdır. Ancak dar 
gelirli kesim yerli malı ve tasarruf düşüncesini bir lokma-bir hırka şeklinde yorumlamış,azınlığı 
oluşturan üretici kesimin bir bölümü ise üretimde lakayt davranmıştır. O günlerde Anadolu’dan 
Marsilya’ya gönderilen bir vapur dolusu yumurtanın numune ve siparişe uygun olmadığı, ipek 
kozalarının diğer ülkelerden alınanlara oranla kalitesiz bulunduğu, afyonun hile karıştırıldığı 
gerekçesiyle iade edildiği haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Amasya gazetesi,üreticinin 
lakayt davranmakla hükümete yardımcı olmadığı, aksine dışa bağımlılığın devam ettirilmesine hizmet 
ettiği görüşündedir.(Amasya Gazetesi, 27 Mart 1930) Gazetelerin üzerinde durduğu bir başka konu da, 
piyasada yerli mal bulma sıkıntısı yaşanması ve yerli mal üreticilerinin tavrıdır. Amasya’nın tanınmış 
tüccarlarından birinin büyük çaplı alış-veriş için İstanbul’a gittiğini yazan Amasya gazetesi, yerli 
kumaş üreten ve satan müesseselerin peşin para dışında mal satmaya yanaşmadığını, üstelik tüccara 
istediği malı değil, elinde bulunanı satabileceği uyarısında bulunduğunu, tüccarın da çaresizlik içinde 

kredi kolaylığı sağlayan yabancı kumaş satıcılarına yöneldiğini belirtmektedir. “Milletiniktisat ve 
tasarrufa yönlendirilmeye çalışıldığı, cemiyetlerin yerli malı kullanalım diye feryad ettiği” bir ortamda 
yerli mal üreten ve satan tüccarın malını bin bir naz ile satmasını kabullenemediklerini ifade eden 
gazete, hükümetin mal yapıp da satmasını bilmeyen üreticiye karşı da önlem alması gerektiğini 
kaydetmektedir. (Amasya Gazetesi, 3 Nisan 1930) Aynı konuyu bir başka sayısında da sütunlarına 
taşıyan gazete, Amasya ve kazalarında bir top yerli kumaş bulmanın mümkün olmadığını belirtmekte, 
“Yerli malı yalnız İstanbullu mu kullanacak? Vilayetler halkı malî ve iktisadî krizden etkilenmiyor mu 
sanılıyor? Biz yerli malı kullanmak, paramızın içerde kalmasını sağlamak düşüncesiyle yanıp 
tutuşurken, Anadolu tüccarına yapılan muameleyi kabul edemeyiz”sözleriyleİstanbul Ticaret Odası’nı 
harekete geçmeye davet etmektedir. (Amasya Gazetesi, 17 Nisan 1930) Öte yandan ekonomik durum 
düzeltilirken can alacak tedbirler yerine gülünç şeylerle uğraşılması da rahatsızlık yaratmış, halka çay 
yerine ıhlamur, şeker yerine pekmez, kahve yerine nohut önerilmesini doğru bulmayan Amasya 
gazetesi öz kaynaklarımızın harekete geçirilmesi önerisinde bulunmuştur.(Amasya Gazetesi, 7 Nisan 
1932) 

Ülke kaynaklarının harekete geçirilmesi konusunda yolların yetersizliği de, önemli ölçüde sorun 
oluşturmuştur.Meyvelerinin bolluğu ile bilinen Malatya, nakliyatının pahalılığı yüzünden ihraç 
edemediği meyveyi dalında kurutmuş, (Malatya Gazetesi,20 Ağustos 1925)1930 yılına kadar İran ve 
Şam kayısısı tüketmek zorunda kalan Türkiye,parasını gereksiz yere dışarıya vermiştir.1930 yılından 
sonra kara ve demiryolu ulaşımı imkanına kavuşmasının ardından Malatya kayısısı İstanbul pazarına 
ve Avrupa’ya ihraç edilmeye başlamış, bu sayede yıllık 40-50.000 lira civarında gelir elde edilmiştir. 
(Yeni Malatya Gazetesi,3 Temmuz 1930)  

Üretimin azlığı, yolların yetersizliği, tasarruf konusunun bir millî mesele olarak görülemeyişi 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti şubelerinin vilayet gazeteleri üzerinden yürüttüğü çabaların 
başarısını gölgelemiştir. Bu yüzden Yerli Malı ve Tasarruf Haftası’nı daha etkin bir biçimde kutlama 
kararı alan Malatya Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1931 yılı kutlamalarını yedi güne çıkartmış, 
İsmet Paşa’nın Ankara’da yapacağı konuşmayı halka radyodan dinletmiş, CHP Mahfili’nde üç gece 
konferanslar verdirmiş, okullarda öğrencilere tasarruf ve yerli malı konusunun anlatılmasını ve 
mağazaların vitrinlerinin yerli mallarla donatılmasını sağlamıştır. (Yeni Malatya Gazetesi, 10 Aralık 
1931) Malatya’da 12 Aralık 1931 günü başlayan etkinlikler, 1930 yılına göre daha canlı geçmiştir. 
(Yeni Malatya Gazetesi, 17 Aralık 1931) “Tasarruf ve İktisat Cemiyeti’nin düzenlediği Tasarruf 
Haftası, bir bayram gibi güle oynaya geçti. Şehrimizin manifatura ve tuhafiye mağazalarının vitrinleri 
yerli mallarla süslendi. Fakat teşhir edilen Türk mallarının ne maksatla arz edildiğini halk anlamaya 
gerek görmedi” diyen Amasya gazetesi ise, hükümetin aylardan beri sarf ettiği çabanın boşa gittiğini, 
Amasya’da Tasarruf Haftası zarfında bir top yerli kumaş satılmadığını yazmaktadır. 1931 yılında 
Amasya’da düzenlenen Tasarruf Haftası’nın ikinci günü iki bayanın alış-verişine tanık olduklarını 
yazan gazete, bayanların pahalı, üstelik de kalitesiz olduğu gerekçesiyle yabancı kumaş satın aldığını, 
yerli kumaşların Yerli Malı Haftası’nda sadece vitrinleri süslediğini belirtmektedir. (Amasya Gazetesi, 
1 Ocak 1931) Üretimin yetersiz oluşu, yerli üreticinin kâr oranını yüksek tutması, bütçesini gözetmek 
mecburiyetinde olan halkı yılın 358 günü yabancı mal tüketmeye itmiştir. Behçet Kemal’in ifadesiyle 
halk, Yerli Malı ve Tasarruf Haftası’nı 358 gün süren mücadelenin taarruza geçme günleri olarak 
görmüştür. (Yeni Malatya Gazetesi, 17 Aralık 1931)İktisat haftasında hep bir ağızdan yerli malı 
kullanma ve ekonomiyi yükseltme yemini ettiklerini, bu büyük yeminin bir hafta sonra unutulduğunu, 
kalplerin memleketin kurtuluşuna ait bu mukaddes duygu ile ancak birkaç gün çarptığını ifade eden 
Şükûfe Nihal ise, “Aldığımız yerli maldan buruşuk, renksiz diye şikayet ettik… Oysa bizim dışarıya 
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iktisaden kuvvetlenmemiz, sarf edeceğimiz on paranın bile milletin avucunda kalması gerektiğini 
düşünmemiz lazımdı…Kuru heyecanın vatanperverliğe bir faydası olmadığını bize tecrübeler, 
yaşadığımız felaketler gösterdi…Biz artık süs peşinde, lüks peşinde koşacak gayesiz gençler değil, 
hakiki kıymetlere ehemmiyet veren ciddi asil başlar istiyoruz” demiştir. (Yeni Malatya Gazetesi, 17 
Aralık 1931) 
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Sonuç 

Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılâbı ile üretim alışkanlığını değiştiren Avrupalı devletlerle rekabet 
etme gücünü kaybetmiş, dış borçla yaşama, ihtiyaçlarını ithal yoluyla karşılama kolaylığına alışarak 
ekonomik çöküşünü hazırlamıştır. İthalatın artması, yerli girişimciyi yok etmiş, yerli mala duyulan 
güveni sarsmış, yerli malın kaba ve kalitesiz olduğu algısına yol açmıştır.Bu algı Osmanlı’dan da 
Cumhuriyet Türkiye’sine geçmiştir. Dış borçtan uzak durarak, Milli İktisat politikasını uygulamaya 
koyan yeni Türk Devleti, 1929 yılına kadar ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği sanayileşmede 
arzu ettiği adımları atamamış, ihtiyaçlarını eskiden olduğu gibi ithal etmek zorunda kalmıştır. 1929 
dünya ekonomik krizi ile Türk parasının değer kaybetmesi, Türkiye’yi tasarruflu davranmaya, 
üretimini artırmaya, lüks tüketimden uzak durmaya, ithalatını azaltıp, ihracatını artıracak tedbirler 
almaya mecbur etmiştir. 14 Aralık 1929 günü kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, bu hedefin 
gerçekleştirilmesi için çalışmıştır. 

 Bu bildiride; Başbakan İsmet Paşa’nın memleketi Malatya ile yeni Türk Devleti’nin 
kuruluşunda büyük payı olan Amasya Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin, vilayet gazeteleri 
aracılığıyla sürdürdüğü halka tasarruf ve yerli malı kullanma alışkanlığı kazandırma çabaları örnek 
alınmıştır. Amasya ve Malatya vilayet gazeteleri öncelikle 1929 ekonomik krizinin sadece Türk 
Milleti’nin meselesi olmadığına, krizin yıkıcı etki yaratmasında Osmanlı Devleti’nin son dönem 
yöneticilerinin büyük payı olduğuna dikkat çekmiş, bu durumdan kurtulmak için ekonomide dışa 
bağımlılığın sona erdirilmesi gerektiği konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Halkı, çok 
çalışması, tasarruf yapması, yerli mal kullanarak ithalatın azaltılmasına, ihracatın artırılmasına 
yardımcı olması konusunda bilinçlendiren Amasya ve Malatya İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, vilayet 
gazeteleri vasıtasıyla hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini halka duyurmuş, kooperatifler kurulması 
konusunda bilinç oluşturmaya çalışmış, konuyu şiirlerle, sloganlarla, atasözleriyle anlatmaya özen 
göstermiştir. Ancak Osmanlı’dan çok kötü bir ekonomik tablo devralınmış olması, ülke şartları gereği 
üretimde arzu edilen artışın sağlanamaması, yolların yetersizliği, halkın gelir düzeyinin çok düşük 
olması, bazı yerli üreticilerin lakayt tutumu bu çabaların başarısını gölgelemiştir.Ülke genelinde 
olduğu gibi Amasya ve Malatya’da da ekonomik durumu çok kötü olan halk, zorunlu ihtiyaçlarını 
ucuz yabancı mal tüketmek suretiyle karşılamış,ekonomik gücü olan azınlığı oluşturan kesim ise, 
eskiden olduğu gibi kaliteli olduğunu düşündüğü yabancı mal kullanma  alışkanlığını 
sürdürmüştür.12-19 Aralık Yerli Malı ve Tasarruf Haftası ülke genelinde olduğu gibi Amasya ve 
Malatya’da da bayram şeklinde kutlanmış,hep bir ağızdan tasarrruf ve yerli malı kullanma yemini 
edilmiş, ancak bu yemin birkaç gün sonra unutulmuştur. Tüm çabalara rağmen tasarruf konusu bir 
millî mesele haline getirilememiş, Cumhuriyeti kurmak için büyük mücadele veren Türk halkı, onu 
yaşatma ve bir ekonomik seferberlik oluşturma konusunda yetersiz kalmıştır.   
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Sonuç 
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Ek:1 Yeni Malatya Gazetesi, 17 Ocak 1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:2 Yeni Malatya Gazetesi, 10 Nisan 1930 

 

 

Ek:3Yeni Malatya Gazetesi, 6 Şubat 1930. 
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Amasya Gazetesi, 3 Nisan 1930. 
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