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MODERN TÜRK ROMANINDA ŞEMS-İ TEBRİZÎ VE 

MEVLÂNA CELALEDDİN-İ RÛMÎ 

  

Soner AKPINAR 

Özet  

Türk Tasavvuf düşüncesinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Mevlâna ve 

onun mütemmimi niteliğindeki Şems-i Tebrizî‟nin ilişkileri ve felsefeleri 

defalarca edebiyata konu olmuştur. Gerek Şems-i Tebrizî‟nin ölümünün esrarı 

gerekse Mevlâna‟nın bütün çağlarda ihtiyaç duyulan hoşgörüye dayalı felsefesi 

son dönemlerde bir kez daha Türk romanının bu ilişki dairesine dikkatleri 

çekmesini sağlamıştır. Bu bakımdan incelememizde özellikle son dönemdeki 

eğilim üzerinde yoğunlaşmakla birlikte Mevlâna ve Şems ilişkisini konu edinen 

romanlar başlangıçtan itibaren değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mevlâna, Şems-i Tebrizî, modern Türk romanı, Elif Şafak, 

Ahmet Ümit, Nefrin Tokyay, Nezihe Araz. 

Şems-i Tebrizî and Mevlâna Celaleddin-i Rûmî in  

Modern Turkish Novel 

Abstract 

The philosophies and relationship of Mevlâna, one of the most significant figures 

of islamic sufism, and his complementary Şems-i Tebrizî have been discussed in 

literature recurrently. Recently, Turkish novel has called attention to this 

relationship once more because of not only the mystic death of Şems-i Tebrizî 

but also the philosophy based on complaisance by Mevlâna which has been 

something looked for in all ages. In this respect, in our study, although 

concentrating on the tendency in the recent era, the novels including the 

relationship of Mevlâna and Şems have been reviewed since the beginning. 

Key words: Mevlâna, Şems-i Tebrizî, modern Turkish novel, Elif Şafak, 

Ahmet Ümit, Nefrin Tokyay, Nezihe Araz. 

Giriş 

Tarihî olay ve şahsiyetler başta edebiyat olmak üzere sanatın hemen her dalı 

için geçmişten bu yana en önemli kaynaklardan biri olmuştur. Özellikle son on 

yılda sinema ve edebiyatta bu eğilimin ivmelenerek arttığı görülmektedir. 

UNESCO‟nun 2007 yılını Mevlâna Yılı kabul etmesi de Mevlâna (1207 Belh- 

1273 Konya)‟yı dünyadan ve Türk sanatında yeniden popülerleştirmiştir. Türk 

düşünce dünyası içinde ölümünden bu yana hep var olmasına rağmen Mevlâna, 

son dönemde bir kez daha keşfedilmiştir. Bu durumu salt UNESCO‟nun onu 

popülerleştirmesine bağlamak elbette doğru değildir. Bunun dışında şairin 

savaşlarla, çatışmalarla kaynayan kazana dönen dünyamızda, bütün dünyayı 

kucaklamaya çalışan, sevgi ve aşkla yaşamayı salık veren, hoşgörüye dayalı 

felsefesine duyulan ihtiyacın yattığını belirtmek gerekir. 
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Hatırlatmamız gereken şeylerden birisi, Mevlâna söz konusu olduğu zaman 

onun mütemmimi niteliğindeki Şems-i Tebrizî (1185 Tebriz-1247 Konya) 

kendiliğinden akıllara geliyor olmasıdır. İncelememize esas olan kurgusal 

metinlerin hemen hepsinde bu yönde bir yapılanma görülmektedir. Hatta bu 

romanların çoğunun Mevlâna‟dan çok Şems-i Tebrizî üzerine kurulduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Şems‟in ölümündeki esrar, yaşamının 

bilinmezleri, döneminin çok ötesinde bir felsefi ve ahlaki görüşünün olması, 

modern roman sanatının estetik kriterleri düşünüldüğünde entrik unsuru 

yaratması ve duygusal gerilimi arttırması bakımından Şems‟i kendiliğinden iyi 

bir roman kahramanı durumuna getirmiştir. Bu yüzden özellikle son dönem 

romancıları eserlerini Şems odaklı kurma eğilimindedir.  

Mevlâna‟nın ölümünden sonra başta divan şiiri ve halk şiirinde olmak üzere 

Türk şiirinin hemen her safhasında Mevlâna cihanşümul felsefesiyle hep yer 

almıştır. “Tanzimattan sonraki dönemde de, mistik bir tecrübe olarak 

Mevleviliği yaşayan ve kendini Mevlevî olarak niteleyen şairlere rastlanır; 

Veled Çelebi, Tahir Olgun, Kemal Edip Kürkçüoğlu, Ahmet Remzi Akyürek, 

Abdülbaki Gölpınarlı gibi. Bunun yanında, birçok şairde Mevlâna ve 

Mevlevilik, onların gelenekle bağ kurmasını sağlayan önemli bir motif olarak 

karşımıza çıkar. Tasavvufu mistik bir tecrübe olarak yaşayan şairler için, 

Mevlâna yine „âşıkların Kâbesi‟ olmaya devam eder” (Horata, 2007, s. 114). 

Aynı yazıda Osman Horata başta Orhan Seyfi Orhon‟un çıkardığı Safahât-ı Şi’ir 

ve Fikir dergisi etrafında toplanan Selahattin Enis, Enis Behiç Koryürek, Halit 

Fahri Ozansoy, Hıfzı Tevfik gibi şairlerden oluşan, edebiyatımızda “Nâyîler” 

olarak bilinen topluluk olmak üzere, Nazım Hikmet, Ahmet Muhip Dranas, 

Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Âli Yücel, Âsaf Halet Çelebi, Arif Nihat Asya, 

Sezai Karakoç gibi pek çok şairde Mevlâna etkilerinin görüldüğünü dile getirir. 

Türk şiirinde derin ya da yüzeysel bu denli etkisi görülen Mevlâna‟nın aynı 

oranda romanımızda yer bulduğunu söylemek güçtür. Bunun nedenlerini, 

Mevlâna‟nın aşk felsefesi ile şiir sanatının duygu yönünün daha çok 

kucaklaşması gerçeğine dayandırabiliriz. 

Türk romanında Mevlâna ve Şems-i Tebrizî konularına gelmeden önce, 

düşünürlerin dünya edebiyatı içindeki yerlerine bakmak faydalı olacaktır. 

Yukarıda Türk romancılarının Şems‟i roman kahramanı olarak öne 

çıkarttıklarını belirtmiştik ancak Batı‟da tanınırlık bakımından Mevlâna‟nın, 

Şems‟e göre oldukça önde olduğunu eklemek gerekir. 

Dünya edebiyatında Mevlâna‟yı ilk keşfeden yazarlardan birisi Alman 

edebiyatının güçlü temsilcilerinden Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832)‟dir. Mütefekkir-şair Goethe, Doğu Batı Divanı (1819)‟nda, başta Şeyh 

Sadi (13.yy.), Hafız (14.yy), Nizâmî (1141-1209) ve Mevlâna olmak üzere 

Müslüman şair ve düşünürleri, Batı‟ya tanıtmak amacıyla, onların şiirlerine bir 

Doğu şiir geleneği olan “nazire”ler yazmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1749
http://tr.wikipedia.org/wiki/1832
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Batı, Mevlâna‟ya Goethe‟den bu yana aşinadır ancak bir kurmaca metinde 

roman kahramanı olarak yer alması için zaman geçmesi gerekir. Bu anlamda 

Türk dünyası dışında ilk çalışma 1970‟li yıllarda Nazım’ın Çilesi, Ben de Kendi 

Hâlimce Bedrettin’em gibi eserlere de imza atan Sovyet yazar Radi Fiş  

(1924-)‟ten gelir. Fiş, biyografik roman niteliğindeki çalışması Bir Anadolu 

Hümanisti Mevlâna‟da, Mevlâna‟nın hayatını ve şairlik serüvenini anlatır. 

Mevlâna‟yı dünyada ve Türkiye‟de yeniden gündeme getiren romanlardan birisi 

kuşkusuz Simyacı (1988) olmuştur. Günümüz dünya edebiyatının en tanınmış 

ve en çok okunan yazarlarından Paulo Coelho‟nun 1988‟de yazdığı, dilimize 

Özdemir İnce tarafından ancak 1996 yılında kazandırılan roman, Mesnevi‟deki 

hikâyelerden birinden türetilmiş olmasıyla dolaylı olarak Mevlâna‟yla ilgilidir. 

İranlı yazar Saide Kuds (1951-)‟un 2006 Parvin Etesami Edebiyat Ödülü‟nü 

aldığı ilk romanı Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Hareminden Kimya Hatun 

adlı romanı da Rumi‟nin manevi-üvey kızı Kimya Hatun etrafında Mevlâna ve 

Şems ilişkisinin bilinmeyen dehlizlerine girmeye çalışan bir romandır. 

Türk edebiyatında son dönemde Mevlâna‟nın yeniden keşfedilmesinde yukarıda 

saydığımız romanların görece etkisi olmakla birlikte gerçekte bunlardan çok 

daha önce Mevlâna ve ona şairliğini kazandıran Şems-i Tebrizî‟nin Türk 

romanında konu edilmeye başlandığını biliyoruz.  Bu noktada Nezihe Araz 

(1922-2009)‟ın 1962‟de yazdığı ve on yıl sonra Aşk Peygamberi Mevlâna adıyla 

yeniden yayımladığı Mevlâna’nın Romanı ilk dikkate değer çalışmadır. 

Son on yıla baktığımızda ise giderek artan bir şekilde yazarlarımızın Şems ve 

Mevlâna üzerine eğilmeye başladığı görülür. Mevlâna ve felsefesi üzerine 

Mevlâna Konuşuyor (2006) gibi çalışmalarını bildiğimiz Prof.Dr. Cihan 

Okuyucu‟nun Mevlâna‟yı, öğretileri ve insanlarda bıraktığı etkiler ışığında 

anlamaya çalışan İçimizdeki Mevlâna (2002) romanı bunların ilkidir. Yadigâr 

isimli bir Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin hocası Arif Bey‟in yönlendirmesi 

ile Mevlâna‟ya merak salması ve çıkardıkları bir dergide yayımlanmak üzere 

Charles adlı yabancı bir Mevlevi ile röportaj yapması ile gelişen roman bir 

anlamda Mevlâna felsefesinin bu kişi aracılığıyla sorgulamasını yapar. Bu 

anlamda Şems-i Tebrizî ve Mevlâna ilişkisinin ayrıntılarına fazlaca inmez. Bu 

ilişkinin tarihsel seyrinden çok düşünsel derinliklerine inme çabası güder. Yine 

de Attar‟ın istidat gördüğü 13 yaşındaki Mevlâna‟ya kendi eseri Esrarname‟yi 

okuması için vermesi, Şems‟in Mevlâna‟nın babasının eseri Maarif, Attar‟ın 

eseri Esrarname gibi kitapları atarak yeni şeyler söylemesi için ona yol açması 

gibi tarihî gerçeklere de yer verir. 

Mevlâna’da Aşk Sırrı ve Nihai Bütünleşme (2005) ve Şems-i Tebrizî (2008) gibi 

incelemelere imza atan Melahat Ürkmez‟in Gönül Bahçesinde Mevlâna (2007) 

adlı romanında ise Tadadoşi Takahashi adlı iş seyahatine Konya‟ya gelen bir 
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Japon turistin Mevlâna‟yı tanıma süreci ve bu süreç sonunda Müslümanlığı 

seçişinin öyküsünü okuruz. 

Mevlâna ile birlikte daha ziyade Şems-i Tebrizî üzerine bir roman olan Nefrin 

Tokyay‟ın Tebriz’in Kış Güneşi (2005) ise Şems ve Mevlâna‟nın yaşadığı 

dönemde Anadolu‟nun siyasi ve toplumsal panoramasını olabildiğince gerçekçi 

bir ifade ile dile getirmesinin yanında, Şems‟in katlediliş sürecini ve katillerinin 

kimler olduğunu sorgulayan yapısıyla dikkat çekicidir.  

Orhan Pamuk (1952-)‟un 1990 yılında yayımlanan romanı Kara Kitap‟ı da 

işlediği konular ve roman kahramanlarının Mevlâna, Şems-i Tebrizî ve Şeyh 

Galip‟le isim, kişilik ve olay daireleri içindeki işlevsel benzerlikleri ile 

hatırlatmamız gerekir. Ancak bu roman bütünüyle incelememize esas olan 

konuyu işlemediği için dışarıda tutulmuştur. 

Mevlâna ve Şems-i Tebrizî konusunda en çok yankı getiren çalışmalar ise son 

dönem Türk romanının en popüler yazarlarından ikisi olan Ahmet Ümit (1960-) 

ve Elif Şafak (1971)‟tan gelmiştir. Ümit‟in 2008 yılında yayımlanan Bab-ı 

Esrar romanını Şafak‟ın 2009 yılında yayımlanan Aşk romanı takip eder. 

Yukarıda saydığımız tüm romanlar içinde estetik seviye bakımından bu son iki 

romanı ayrı tutmakla birlikte bunların yanında, incelememizde roman sanatının 

kıstaslarına diğerlerinden daha çok uyan Nezihe Araz ve Nefrin Tokyay‟ın 

romanlarını dâhil etmeyi uygun gördük.  

Şems-i Tebrizî ve Mevlâna Romanlarının Edebî ve Tarihî Kaynakları 

Nezihe Araz, Nefrin Tokyay, Ahmet Ümit ve Elif Şafak‟ın incelememize esas 

olan romanlarına genel olarak baktığımızda ilkin Şems ve Mevlâna‟nın 

serüvenlerinin hemen hemen aynı oldukları görülür. Ana yapıda görülen bu 

büyük benzerliğin yanında kimi zaman roman kurgusu gereği kimi zaman 

yazarların ideolojisinden ya da sanat anlayışından kaynaklanan ciddi farklılıklar 

da görülebilmektedir. Örneğin ileride ayrıntıları ile göreceğimiz üzere özellikle 

Şems konusunda Ahmet Ümit ve Elif Şafak‟ın daha sorgulayıcı ve nesnel bir 

tavır takındıklarını söylemek doğru olacaktır.  

Romanların tarihî kaynakları konusuna geri dönersek öncelikle beş yazarın da 

Ahmed Eflâki (13.yy. sonu-1360)‟nin Menâkıbu’l-Ârifîn (Ariflerin Menkıbeleri) 

(1318) kitabını esas aldıkları kitapta geçen hikâyelerden anlaşılmaktadır. Zaten 

yazarların özellikle bu kitabı kaynak almaları, Mevlâna ve çevresi konusunda 

ilk kaynak olması bakımından en doğru tercihtir. Ahmed Eflâki, Sultan Veled‟in 

oğlu Arif Çelebi‟nin Mevleviliği yaymak adına Anadolu‟ya yaptığı seyahatlerde 

hep onun yanında yer almış bir kişidir ve menkıbeleri ilk ağızdan kaleme alan 

da odur. 

Gerek Ahmet Ümit gerek Elif Şafak‟ın yararlandıkları kaynakları romanlarının 

sonunda tıpkı bilimsel bir incelemede olduğu gibi kaynakça bölümünde 
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zikretmesi, kaynakların tespiti ve sınanması noktasında işimizi kolaylaştırmıştır. 

Yazarların andığı diğer kaynaklar ise şunlardır:  

44 yaşında iken Mevlâna‟dan el alıp tarikata giren, ölümüne kadar kırk yıla 

yakın onun yanında yer alan ve Sultan Veled (1226-1312)‟in halifeliğinin 

başlarında da onun yanında bulunma şerefine sahip olmuş bir Mevlevi olan 

Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar (13.yy.-1312)‟ın Mevlâna‟dan öğrendiklerini 

yazdığı Risale-i Sipehsalar ve Menâkıb-ı Hazret-i Hüdavendigar
1
, romancıların 

temel kaynaklarından biridir. Sipehsalar bu eserinde Şems-i Tebrizî‟den, Şeyh 

Selahaddin Zerkub Konevî (Ö.1258), Hüsameddin Çelebi (?-1284), Sultan 

Veled ve Şemsettin Abid Çelebi (?-1338)‟ye kadar Rûmi‟nin çevresinde yer 

alan isimlere ayrı başlıklar altında değinmiştir.  

Birinci elden diğer kaynak ise bizzat Şems-i Tebrizî‟nin Makalat (13.yy)‟ıdır. 

Arapça ve Farsça karışık yazılan bu eser Mevlâna‟yı yakından tanımamızı 

sağlayan temel kaynaklardan biridir. Elif Şafak‟ın Aşk‟ta bu eserden sıklıkla 

yararlandığı görülmektedir.  

Mevlâna ve Şems arasındaki ilişkiyi en yakından gözlemleyenlerden birisi 

kuşkusuz Mevlâna‟nın oğlu Sultan Veled‟dir. Onun, Eflâki‟nin de Menâkıbu’l-

Ârifîn‟i yazarken faydalandığını bildiğimiz İbtidaname (1291)‟si Makalat‟la 

birlikte birincil kaynaklardan birini oluşturur. Her ne kadar kaynakçalarda 

zikredilmese de özellikle Mevlâna öncesi tasavvuf konusuna hâkim olma 

noktasında Feridüddîn Atâr (1142-1220)‟ın şehit edilmeden hemen önce kaleme 

aldığı Evliya Tezkireleri de muhtemel kaynaklardan biridir. 

Yazarların tasavvuf konusunda bilgilerini güçlendirmek için başvurdukları 

kaynakların başında ise Muhyiddin İbn Arabi (1165-1239)‟nin Kur’an-ı 

Kerim‟de adı geçen 27 peygamberin hikmetin çeşitli yönlerinin tecessümü 

olarak ele aldığı, geleneksel tasavvuf felsefesinin biraz dışında metafizik ve 

teosofik nitelikli eseri Fususu'l-Hikem (1120-1229) ve Feridüddîn Attâr‟ın 

Mantıku’t-Tayr (1187)‟ı gelmektedir. 

Şems-i Tebrizî ve Mevlâna’nın Romanlara Yansıması 

İncelememize esas olan Bab-ı Esrar, Aşk, Aşk Peygamberi, Tebriz’in Kış 

Güneşi romanlarının genel olarak olay örgüleri şu şekilde gelişir: 

-Mevlâna  ve Şems-i Tebrizî‟nin birbirlerine kavuşmadan önceki yaşantıları 

-Kavuşma evresi 

-Konya‟nın Şems‟in gelişinden itibaren ondan huzursuzluk duyması  

                                                 
1
 Bu kitap ilk olarak Ahmet Avni Konuk tarafından 1912 yılında Osmanlıcaya çevrilip 

bastırılmıştır. 
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-Mevlâna‟nın eşi Kerra Hatun‟un bile önceleri Şems‟e öfke duymasına rağmen 

daha sonra onu sevip sayması  

-Şems‟in Gevhertaş‟a yerleştikten sonra Mevlâna‟nın geçirdiği değişim  

-Şems‟in Mevlâna‟nın artık yeni şeyler söyleyen ve eskileri tekrar etmeyen bir 

şair olmasını teşvik için babası Bahaeddin Veled‟in kitabı Maarif‟i havuza 

atacak kadar ileri gitmesi 

-Şems-i Tebrizî‟nin Konya‟yı terk edişi ve Sultan Veled‟in onu geri getirmesi 

-Şems‟in Mevlâna‟nın manevi kızı Kimya ile evlenmesi 

-Kimya‟nın sır dolu ölümü 

-Şems‟in ölmesi/öldürülmesi ve bu olaydan sonra Mevlâna‟nın içine düştüğü 

bunalım.  

Elbette özellikle Bab-ı Esrar ve Aşk‟ın modern romanlar olduğunu düşünürsek 

başka olay daireleri de olmakla birlikte iki eserde de Şems ve Mevlâna ilişkisi 

aşağı yukarı bu yapıda şekillenir. 

Kronolojik sıra takip edildiğinde ilk olarak Nezihe Araz‟ın Aşk Peygamberi adlı 

romanı gelir. Aşk Peygamberi geleneksel roman tekniği ile yazılmış biyografik 

bir romandır. Estetik anlamda çok üst düzey bir yapılanması olmasa da 

Mevlâna‟nın ve Şems‟in hayatına dair diğer romanlara göre daha fazla 

ayrıntılara sahiptir. Rumi‟nin Şems Konya‟ya gelmeden önce dersler veren bir 

hoca iken Şems‟ten sonra bir şair olması yolundaki serüvenini içeren roman, 

aynı zamanda Mevlevi tarikatının -Mevlâna‟nın hayatında ve ölümünden sonra 

başta Sultan Veled ve Hüsameddin Çelebi olmak üzere ileri gelenlerini- 

tanıtması bakımından önemlidir. Aşk Peygamberi, Şems‟in Konya‟daki 

huzursuzluğunun ardından şehirden ayrılışı ile başlasa da Şems‟in çocukluğuna 

dönülmesi gibi, geri dönüşlerle eş zamanlı bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Roman daha çok Mevlâna‟nın hayat hikâyesi gibi görünmesine rağmen 

yukarıda da belirttiğimiz gibi entrik unsur daha çok Şems üzerine kurulur. 

Romanın merak ve heyecan yaratan olay dairesinin merkezinde o vardır. 

Aşk Peygamberi diğer romanlardan daha ayrıntılı bir Şems portresi çizer. 

Romanda Şems‟in, Tebriz‟in ünlü şeyhi Ebubekir‟in yanında eğitimine 

başlaması gibi çocukluk yıllarının ayrıntılarını bile bulmak mümkündür (Araz, 

1985, s. 52). Nezihe Araz, Şems ve Mevlâna‟ya dair hiçbir menkıbeyi 

kaçırmamak için özel çaba göstermiştir. Bu anlamda Araz‟ın romanındaki 

menkıbelerin, hikâyelerin sayısının diğerlerinden fazla olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Aşk Peygamberi‟nde Şems‟in bir mutasavvıf olmasının yanında bir düşünür, 

bilim adamı, aydın gibi sıfatlara sahip olduğu vurgulanır. Hatta Şems‟in müspet 
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bilimlere olan hâkimiyetinin bu romanda diğerlerine göre daha ön plana 

çıkarıldığı açıktır. 

Araz, Şems‟i, başkalarını hep hata etmekle suçlaması karşında Muhyiddin 

Arabi‟yi bile eleştirmekten çekinmeyen bir sözünü esirgemez, doğrularından 

ödün vermez dava adamı gibi çizer (Araz, 1985, s. 60). Tebriz’in Kış 

Güneşi‟nde de Şems‟in Muhyiddin-i Arabi‟nin sohbetlerinde bulunduğu 

hatırlatılır (Tokyay, 2010, s. 105). Şems, Konya bilginlerini öfkelendiren sözler 

etmekten sakınmaz. Araz, onun satrançtaki ustalığından bahseder ve sık sık bu 

oyunu oynadığını özellikle hatırlatır. Hatta bu oyunlar sırasında rakiple sohbet 

eden Şems, pek çok gayrimüslimi İslam dinine kavuşturmuştur (Araz, 1985, s. 

69). Tartışmalarda hiçbir zaman yenik düşmeyen Şems, çok zaman davasının 

haklılığı karşısında onu inkâr edenleri bile yollarından döndürüp kendi yoluna 

çevirmesini bilen biridir. Yazarın bu tutumu, Eflâkî‟nin Ariflerin Menkıbeleri 

kitabında Mevlâna‟nın Şems‟i tanıtan sözleri ile tam bir paralellik içindedir. 

Mevlâna, Şems‟i şöyle tarif eder: 

İsa‟nın nefesi gibi mübarek bir nefesi vardır. Kimya ilminde eşi benzeri 

yoktur. Yıldızları davette, riyaziyat, ilahiyat, nârincâtta onun için “Âfâk 

ve enfüste onun gibi bir kişi yoktur.” sözünü söylerler. Fakat Tanrı 

erlerinin sohbetine eriştikten sonra hepsini defterden sildi; akli ve nakli 

ilimlerden sıyrıldı; tecrit, tefrit ve tevhit âlemini seçti (Eflâkî, 2006, s. 

477). 

Bu romanda, Şems‟in mistik yönü daha ön plana çıkarılmış, bunun da ötesinde 

destansı bir söylemle ele alınmıştır. Gerçi diğer romanlarda da altıncı hissi 

kuvvetli ve bazı doğaüstü güçlere sahip bir derviş olarak çizilmiştir Şems, ama 

burada Araz, zaman zaman onu mitolojik bir kahraman gibi resmeder: 

Onu bir gün menzilde görenler, az bir zaman sonra akıl almaz bir 

uzaklıkta olduğunu duyuyorlar. Bir gün bir kervansarayda rastlayanlar 

yine az bir zaman sonra haberini fersahlar ötedeki bir başka 

kervansaraydan alıyorlar. Bir bilinmez adam… (Araz, 1985, s. 54) 

Örneğin Şems bir gün hoş seslerin geldiği bir saraya çenk dinlemek için girer. 

Sarayın efendisi onu dilenci sanır ve adamlarına “Vurun!” emri verir. Bunun 

üzerine kılıçlar çekilir ancak çekilen kılıçlar havada asılı kalır ve adamların 

kolları felç olur (Araz, 1985, s. 71)
2
. Yine Rûmi‟nin bir gün Şems‟i önce 

yalnızken hemen sonra ise yanında Kimya varken görmesi de benzer şekilde 

değerlendirilebilir. Hatta bu olay karşısında Mevlâna‟nın şaşkınlığını gören 

Şems‟in “Sen bir an, bana Kimya suretinde tecelli eden Rabb‟imin ışığını 

gördün” (Araz, 1985, s. 104) sözleri bu mistik boyutu daha da perçinler.  

                                                 
2
 Aynı hikâye Bab-ı Esrar, s.192‟de de geçer. 
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İnsanüstü çizilen yalnız Şems değildir. Romanda Mevlâna da Şems gibi 

birtakım doğaüstü güçlere sahiptir. Örneğin bir dem sırasında aşka gelen 

Mevlâna‟nın tek bir “Hu!” demesiyle Muineddin‟in sarayının her yanındaki 

mumlar söner.  

Yine Şeyh Mecdeddin Cendî adlı Konya‟nın ileri gelen şeyhlerinden biri, 

Şems‟le birlikteliklerine kadar Mevlâna‟yı sevip saymasına rağmen daha sonra 

onun her sözünün yalan olduğunu düşünmeye ve çevresini de bu yönde 

etkilemeye başlar. Bir gün Gevhertaş Medresesi‟nde toplanıldığı bir sırada 

Mecdeddin, yanındaki kadıya Mevlâna ne derse desin herkesin içinde onu rezil 

etmek için söylediklerinin tersini söyleyeceğini belirtir. Aradan pek zaman 

geçmeden Mevlâna toplanılan yere gelir ve hiçbir yere uğramadan 

Mecdeddin‟in karşısına geçip “La ilâhe illallâh- Muhammed Resûlullah” der 

(Araz, 1985, s. 138). Burada ise Mevlâna, karşısındakinin düşüncelerini bile 

okuyabilen bir psişik gibi mistikleştirilir.  

Yazarların estetik anlayışının, tarihe yaklaşımlarının ve romanlarını yapılandırış 

özelliklerinin farklılıklarından dolayı kimi zaman menkıbeleri farklı olarak ele 

aldıkları ve kendi pencerelerinden baktıkları görülür. İncelememizde bu 

farklılıkları da belirlemeye çalışacağız.  

Aşk Peygamberi‟nde özellikle Elif Şafak‟ın Aşk‟ından farklı olarak, Şems 

Konya‟ya geldiğinde bilinmezlik içindedir. Oysa Aşk‟ta özellikle Rumi‟yi 

bulmaya geldiği üzerinde ısrarla durulur. Hatta ileride göreceğimiz gibi Aşk 

Peygamberi‟nin mistik ve destansı yönü ağır bastığı için Aşk romanında gönül 

yoldaşı Rumi‟yi bulması için Şems‟i Konya‟ya gönderen Baba Zaman‟ın yerini 

Şems‟in “rüyalar”ı almıştır. Rüyalarında onu Mevlâna‟ya zorlayan ilahî bir güç 

vardır. Şems‟in Makalat‟ında ise durum şöyle geçer: “Şems Tanrı‟ya yalvardı: 

Senin has kullarından biri var mı ki benim sözlerime tahammül edip beni 

anlayabilsin? Gaip âleminden ona işaret geldi: „Aradığın kişi Rum (Anadolu) 

tarafında, oraya git.‟ Bunu üzerine Şems şehir şehir dolaşarak öyle bir zatı 

aramaya başladı” (Türkmen, 2009, s. 20). Bütün romanlarda Mevlâna‟nın ve 

Şems-i Tebrizî‟nin birbirlerine kavuşmadan önce içlerindeki bitmeyen ve 

doldurulamayan eksiklikten dem vurulur, bir gönül yoldaşı aradıkları belirtilir. 

Ancak bu arayışın biçimleri biraz farklılık taşır. Aşk Peygamberi‟nde Şems bir 

duasında Allah‟a şöyle yakarır: 

Rabb‟im! Kendi örtünle örtülü olan!...Kendi sırrınla sırlamış olduğun 

sevgililerden birini…Bir ermiş, bir aşk ustası seçilmişini bana bildir. 

Bunu senden isterim! İsterim ki senin özünü, aslını, gerçeğini onda 

seyredeyim. Onu bana göster, benden esirgeme. Esirgeme, senin şanından 

değildir (Araz, 1985, s. 61). 

Görüldüğü üzere Şems‟in asıl sorunu, Allah‟ı daha yakından tanımak için Allah 

aşkına benzer bir aşkı dünyada da yaşamak istemesidir. Keşfine aracı ister. Tam 
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bu noktada Ahmed Eflâkî‟nin Ariflerin Menkıbeleri kitabının dördüncü bölümü 

“Şemseddin-i Tebrizî”nin 8. bölümünde (s. 472) ve hatta başta Makalat‟ta 

olmak üzere bütün kaynaklarda aşağı yukarı aynı cereyan eden,  Şems ve 

Mevlâna‟nın Konya‟da ilk karşılaştıkları zaman Şems‟in Rumi‟ye ariflerin 

sultanı olarak bilinen Beyazıt-ı Bestamî (848-874)
3
 ile Hazret-i Muhammed‟den 

hangisinin daha üstün olduğunu sorduğu hikâyeyi anmak gerekir. Bu soru 

üzerine Mevlâna, Hazret-i Muhammed‟le herhangi birini kıyaslamak cüretinde 

bulunan yabancıya kızar. Fakat yabancının Hazret-i Muhammed‟in Allah‟ı hep 

aradığını, Bestamî‟nin ise onu her zaman içinde bulduğunu hatırlatması üzerine 

öfkesinden kurtulup yabancının ne demek istediğini anlar ve ona hayranlık 

duymaya başlar. Bütün romanlarda yer alan bu karşılaşma sahnesindeki soru ile 

Şems, -tüm romanlarda da aynı şekilde vurgulandığı üzere- Allah‟ın kendi 

içimizde olduğu gerçeğini duyumsatmak ister. Bu hikâye bütün romanlarda aynı 

yapı içinde hiç değiştirilmeden yer alır. 

Bab-ı Esrar ve Tebriz’in Kış Güneşi‟nde yer almayan bir hikâye ise Aşk 

Peygamberi ve Aşk‟ta iki ayrı şekilde yer alır. Şems‟in herkesin inanç 

özgürlüğünde serbest olduğu ve asıl ibadetin gönül temizliği olduğu felsefesini 

hatırlatan bu hikâye şöyledir: 

Şems, Şeyh Evhededdin Kirmânî‟yi orada buldu ve “Ne ile meşgulsün?” 

diye sordu. “Ayı leğendeki suda görüyorum” diye buyurdu o da. 

“Boynunda çıban yoksa, niçin başını kaldırıp onu gökte görmüyorsun. 

Kendini tedavi ettirmek için bir doktor bul. Böylece neye bakarsan 

gerçekten bakılmaya değer olanı onda görürsün” dedi Şems. “Tam bir 

arzu ile bugünden itibaren senin kulluğunda bulunmak istiyorum” dedi 

bunun üzerine Evhededdin. “Sen benim arkadaşlığıma tahammül 

edemezsin” dedi Şems; ama “Beni kulluğuna ve arkadaşlığına kabul et!” 

diye ısrar etti Evhededdin. “Bağdat pazarının tam ortasında herkesin gözü 

önünde benimle birlikte nebiz (hurma şarabı) içmek koşuluyla kabul 

ederim” diye sordu Şems. “Bunu yapamam” dedi Evhededdin. “Benim 

için özel bir nebiz bulup getirebilir misin?” diye sordu Şems. “Hayır bunu 

da yapamam” dedi Evhededdin. “Ben içerken, benimle arkadaşlık edebilir 

misin?” diye sordu Şems. “Edemem” dedi Evhededdin. “Erlerin 

huzurundan ırak ol!” diye bunun üzerine ona bağırdı Şems ve “Ben sana 

benimle birlikte arkadaşlık etmeye sabredemezsin demedim mi?” 

(Kehf,18, s. 72) ayetini okuyup şöyle dedi: 

“Sen bunu yapacak adam değilsin, çünkü sende bu güç yok. Tanrı‟nın 

sana bu gücü vermediğine ve hasların gücüne sahip olmadığına sevin. O 

                                                 
3
 Beyazıt-ı Bestami, Feridüddin Attar‟ın Evliya Tezkireleri’nde “Ariflerin sultanı, 

hakikatin peşinde olanların burhanı, ilahi halife, sonsuzluk sütunu, mahrumiyet 

âleminde pişen, vaktin şeyhi Ebu Yezîd Bistâmî (r.a.) şeyhlerin en ulusu, evliyanın en 

büyüğü, Allah‟ın delili, halife bi‟l-Hak, âlemin kutbu ve dörtlerin mercii olup birçok 

riyazet ve keramet vardı.” (Atar, 2007, s. 171) şeklinde geçer.  
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hâlde benimle arkadaşlık senin işin değildir. Bana arkadaş olamazsın. 

Bütün müritlerini ve dünyanın bütün namus ve şerefini bir kadeh şaraba 

satmalısın. Bu, (aşk) meydanı erlerinin ve bilenlerin işidir ve şunu da bil 

ki ben mürit değil, şeyh istiyorum. Hem de rastgele bir şeyh değil,  

gerçeği arayan olgun bir şeyh” (Eflâkî, 2006, s. 471). 

Yukarıdaki hikâye Aşk Peygamberi‟nde aynen geçerken Aşk‟ta değiştirilmiştir. 

Olayın özü ve felsefesi aynı olmakla beraber burada Evhededdin‟in yerini 

Bağdat‟ta kaldığı dergâhta Şems‟e her hâliyle hayran olan ve ona mürit olmak 

isteyen irşada yeni başlamış bir çömez alır. Şems, Evhededdin‟e uyguladığı 

sınamayı Aşk romanında Çömez‟e uygular. Tebriz’in Kış Güneşi‟nde ve Bab-ı 

Esrar‟da da Aşk Peygamberi‟nde olduğu gibi mürit olmak isteyen İranlı 

mutasavvıf şair Evhededdin Kirmani‟dir. 

Aşk Peygamberi, Mesnevi‟nin yazılış süreci ve bir ramazan günü bitişi, 

Rumi‟nin Şems-i Tebrizî, Hüsameddin Çelebi, Alaeddin Çelebi gibi 

çevresindekiler hakkında görüşlerini taşımasının yanında daha pek çok ayrıntısı 

ile diğer romanlardan ayrılır. Örneğin Şems‟ten sonra Selahaddin Zerkubî‟nin 

(Romanda Selahaddin Zerkubî‟nin çocukluktan itibaren hayatına dair ayrı bir 

bölüm de vardır) Mevlâna‟da benzer bir etkisinin olduğu ve hatta Mevlâna‟nın 

onu Şems‟le aynı görmesi, Hüsam Çelebi ile –ki Mesnevi‟yi Rumi söylemiş o 

yazmıştır- dostluğu, Konya‟ya gelen bir Hint prensesinin çadırında bir gece 

geçirmesi, Gürcü Hatun‟a kendi resmini yaptırması (s. 242), Sahip Isfahani 

Hanı önünde bir fahişeye “Rabia” diye seslenmesi (s. 244), Tavus Çengi‟yi 

beğendiğini dost meclislerinde dile getirmesi (s. 244) gibi pek çok ayrıntı diğer 

romanlarda yer almamıştır. 

İncelememize esas olan ikinci roman, Nefrin Tokyay‟ın Tebriz’in Kış Güneşi, 

tarihî roman sınıfında değerlendirilebilecek bir çalışmadır. Romanda Mevlâna 

ve Şems-i Tebrizî‟nin yaşadıkları dönem ve öncesinin, 12 ve 13. yüzyıl 

Anadolu‟sunun siyasi ve toplumsal yapısını ayrıntıları ile bulmak mümkündür. 

Romanın 155 sayfa olduğu düşünüldüğünde 40-50 sayfalık giriş bölümünün 

sadece bu siyasi ortamdan bahsetmesi bile ayrıntıya verdiği önemi ortaya 

çıkarır. Selçuklu-Moğol egemenlik savaşı ile başlayan eser, Anadolu‟nun bu 

dönemdeki kaotik düzenini özellikle vurgular. Böylesine bir düzensizlik içinde 

Mevlâna‟ya, onun hoşgörü felsefesine duyulan ihtiyaca ve bu anlamda 

toplumsal işlevine parmak basmak ister.  

Roman, adından da anlaşılacağı üzere daha çok Şems-i Tebrizî üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Onun öğretilerinden, felsefesinden, Mevlâna‟nın şair olmaya 

giden yoldaki rolünden bahsedilse de romanın asıl amacı Tebrizî‟nin 

ölme/öldürülme nedenlerini aramak, katillerin izini sürmektir. Bu anlamda 

romanın entrik unsuru bizzat bu sorudur. Bunun dışında Şems ve Mevlâna 

ilişkisinin gelişimi noktasında diğer romanlarla benzerlik içindedir. 
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Tebriz’in Kış Güneşi‟nin diğer romanlardan en temel farkı, Şems ve 

Mevlâna‟nın daha az mistikleştirilmesidir. Gerçekçi bir bakış açısına sahip olan 

yazar, diğer romanlardaki kadar bu iki evliyanın doğaüstü yanlarına inmemiştir. 

Bunun da ötesinde bazı konularda sert ve keskin yorum, çıkarım ve 

tanımlamaları vardır. Örneğin diğer romanlarda Mevlâna‟yı kendilerinden 

kopardığı gerekçesiyle Şems‟in Konyalılarca sevilmediği üzerinde sıklıkla 

durulur. Ancak burada sert mizaçlı çizilen Şems, Konyalılarca kaba olarak da 

telakki edilir (Tokyay, 2010, s. 101). Bunun da ötesinde Şems de Konyalılardan 

hiç hazzetmez. Hünerleri çıkar, duaları küfür olan bu insanlar, kendi 

dünyalıkları peşinde Mevlâna‟nın eteğine pîr aşkına değil, hesapsız bir servet ve 

yenilmez bir iktidar aşkına yüz sürmektedir (Tokyay, 2010, ss. 101-102). 

Benzer şekilde Aşk‟ta da Şems‟in isyankâr tarafı üzerinde ısrarla durulur (Şafak, 

2009, s.115). 

Romanın en keskin yorumlarından biri de “Alaeddin” konusundadır. Rumi‟nin 

küçük oğlu Alaeddin, ağabeyi Sultan Veled‟le bütünüyle zıt bir kişilik yapısına 

sahiptir. Bütün romanlarda kindar, öfkeli, kaba ve anlayışsız bir kişilik yapısı 

içinde değerlendirilen Alaeddin‟in, Şems geldiğinden itibaren ona duyduğu öfke 

ve babası ile bu yüzden aralarının açılması meselesinden dem vurulur. Ancak 

hiçbir romanda bu öfke Tebriz’in Kış Güneşi‟nde olduğu gibi psikolojik 

temelleri ile birlikte güçlü çizilmemiştir. Romanda birkaç kere diğer 

romanlardan farklı olarak sonradan Şems‟in karısı olacak Kimya ile Alaeddin‟in 

aşkları karşılıklıymış gibi gösterilir (Tokyay, 2010, s. 93).
4
 Özellikle Şems-

Kimya evliliğinden sonra Alaeddin‟in öfkesi dindirilemeyecek bir boyut alır. 

Zaten kandırılmaya ve çabuk öfkelenmeye müsait bir mizacı olan Alaeddin, 

bundan sonra babasının bile onu reddetmesine sebep olacak denli kötü şeyler 

yapar. Ona göre bir Alamut Daisi olan Şems, bin bir tertip ve hile ile içlerine 

kadar sokulmuş, şehirlerin gözbebeği babasını büyülerle bir cadı gibi 

afsunlayarak Dar‟ül Mülk‟ün maskarasına çevirmiştir (Tokyay, 2010, ss. 113-

114). Bunun da ötesinde Alaeddin, Kimya‟yı Şems‟in boğarak öldürdüğünü 

düşünür (Tokyay, 2010, s. 114). Diğer romanlarda Kimya‟nın hastalıktan veya 

Şems‟in ona kızması ve beddua etmesi sonucu geçirdiği bunalımdan dolayı 

öldüğü vurgulanırken burada katilin Şems olabileceği sorusu akıllara 

getirilmiştir.  

Aslında tüm romanlarda üzerinde ısrarla durulduğu üzere Şems‟e karşı olanlar 

Alaeddin‟i kullanmıştır ve yine romanların ortak özelliği Şems-i Tebrizî‟nin 

öldürülmesi işinde Mevlâna‟nın küçük oğlu Alaeddin‟in dolaylı ya da doğrudan 

dahli olduğudur. Yukarıda belirttiğimiz gibi asıl amacı Şems‟in katillerinin izini 

sürmek olan Tebriz’in Kış Güneşi‟nde ise Alaeddin, Şems‟i öldüren yedi 

                                                 
4
 Aşk ve Aşk Peygamberi‟nde Kimya Alaeddin‟e ilgi duymazken Bab-ı Esrar‟da da 

buradakine benzer şekilde Kimya‟nın Alaeddin‟e meyli olduğu hissettirilir. 
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kişiden biri, suçüstü yakalanmış bir katildir. Nefrin Tokyay, Şems-i Tebrizî‟yi 

öldürmeye giden yedi kişiyi metaforik bir yapıda son derece şiirsel çizer: 

Yedi kişi karanlık kanatlı kargalar gibi, sokakların ıssızlığını bir bela 

kılıcı gibi biçerek geçti. Yedisinin de birbirine karışan soluklarından ve 

yalnız kendi soğuk rüzgârlarda savrularak hışırdayan cübbelerinden başka 

sesleri yoktu. Elleri bir akrep gibi kuşaklarının kıvrımlarına gizlenmiş, 

hançerlerin sapında, döktükleri kanın kızıl ayak izlerinde koşuyorlardı 

(Tokyay, 2010, s. 109). 

Alaeddin‟in ise mutlak olarak bu işin içinde olduğunu şu sözlerle kesinler: 

Kuşağına sokulu hançerin sapını hâlâ sımsıkı tutan Alaeddin, suçüstü 

yakalanmış gibi elini telaşla hançerden çekti. Fırtına asabımızı bozmuş 

besbelli diye karanlığa kafa tutarak aklındaki kemirgen kuşkuları 

yatıştırmaya çalıştı. Daha ceset soğumadan asılsız sesler duyar olmasına 

içerledi… “En az üç kez vurdum” diye bağıran kendi sesindeki yabanıl 

haykırıştan irkilerek sıçradı. Evlerin kerpiç duvarlarını sallayarak döven 

rüzgâr “Neyi vurdun Alaeddin? Neyi vurdun?” diye diye başının etrafında 

dönerek dolaşıyordu  (Tokyay, 2010, s. 111). 

Her ne kadar Bab-ı Esrar ve Aşk‟ta Alaeddin, Şems‟in öldürülmesi konusuyla 

ilişkilendirilse de görüldüğü gibi burada doğrudan suçlanmakta ve cinayetin 

içinde tasvir edilmektedir. Aşk Peygamberi‟nde ise Alaeddin bu kadar açıktan 

olayla ilişkilendirilmez. Bu olaydan sonra Alaeddin derin bir boşluğun içine 

düşer. Babasının olayla ilişkisi olduğunu öğrenmesinin ardından Konya‟yı terk 

etmek zorunda kalır ve bir süre sonra ölür. Dört romanda da durum aynıdır. 

Bab-ı Esrar ve Aşk Peygamberi‟nde ise Mevlâna‟nın oğlunun cenazesine bile 

gitmediği üzerinde durulur. Ancak Bab-ı Esrar‟da Konyalı bir mütedeyyin olan 

İzzet Efendi‟nin ağzından çıkan şu sözler, aslında Mevlâna‟nın oğlunu affettiği 

yolundadır: 

Mevlâna Hazretleri böyle bir şey yapar mı? Nasıl ki yüce dağların 

doruklarından süzülerek ovalara dökülen tertemiz kar suyu önüne çıkan 

çeri çöpü, kiri pası sürükleyip götürür de  pislik tutmazsa, o yüce insanın 

gönlü de kin tutmaz? Hiç kuşku yok ki oğlunu affetti, Alaeddin 

Çelebi‟nin mezarının üzerindeki sandukaya şöyle yazmıştı: „Ey Kerim 

olan Allah! Eğer sen yalnız iyileri kabul ediyorsan, suçlular kime yalvarıp 

yakarsın? Neden böyle yazdığını söyleyen dostlarına da şu açıklamayı 

yaptı: Gayb âleminde o gül yüzlü Şems‟le konuştum. Bana, Alaeddin 

Çelebi‟yi affettiğini, bütün suçlarını bağışladığını söyledi.‟ Büyük şeyhi 

Alaeddin‟i bağışlayınca Mevlâna Hazretleri de bu hayırsız oğlunu bağrına 

bastı (Ümit, 2009, s. 353). 

Son iki roman Bab-ı Esrar ve Aşk, teknik açıdan birbirlerine benzerler. Her iki 

romanda da Mevlâna-Şems ilişkisi alt metin olarak geri plandadır. Buna rağmen 

günümüzde geçen ana olaya doğrudan etki etmektedir. Bab-ı Esrar‟da iki 
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metin-öykü arasındaki ilişki daha bağlantılıdır. Bunun nedenlerini aşağıda 

belirleyeceğiz. 

Patasana (2000) romanında biri arkaik iki metni aynı anda geliştirip romanın 

sonunda her iki metni ortak bir noktada buluşturma tekniğini başarıyla 

uygulayan Ahmet Ümit, Bab-ı Esrar‟da da benzer bir teknik kullanmıştır. 

Romanda Konya‟ya daha önce birkaç kez gelmiş ve babası Türk olduğu için 

Türkçeyi ve Türk kültürünü iyi bilmesine rağmen, yıllardır Türkiye ile irtibatı 

kesmiş, Karen adlı İngiliz sigorta müfettişinin, bir otel yangını ile ilgili geldiği 

Konya‟da yaşadıkları ile bundan yüzlerce yıl önce yaşamış Şems ve Mevlâna ile 

hayatının kesişmesine tanık oluruz.  

Bir polisiye yazarı olarak diğerlerine oranla daha gerçekçi olmasını 

beklediğimiz Ahmet Ümit, Bab-ı Esrar‟da diğer romanlarında da zaman zaman 

gördüğümüz telekinezi, ruh göçü gibi pek çok metafizik olguya yer verir. 

Karen, babası Mevlevi olduğu için Mevleviliğe ve Mevlâna‟ya az çok aşinadır. 

Şems‟i tanıması ise Konya‟ya geldikten sonra olacaktır. Bu tanıma süreci 

öylesine bir boyut alacaktır ki sonunda Şems‟in ruhu Karen‟in vücuduna 

girecek ve Karen, Şems-i Tebrizî-Mevlâna ilişkisinin içinde Şems olarak yer 

alacaktır.  

Özellikle Şems‟in ölümü ile ilgili sır perdesinin aralanma sürecinde Şems‟in 

başına gelenler ile Karen‟in başına gelenlerin benzerliği dikkat çekicidir. Ahmet 

Ümit, bir anlamda Tebrizî‟nin katillerinin izini Karen aracılığıyla sürmüştür. 

Henüz Konya‟ya yeni gelmişken bir yabancının –ki daha sonra Şems olduğu 

anlaşılır- Karen‟e verdiği yüzükle başlayan macera, Karen‟in trans hâlinde 

Şems‟e dönüşmesine kadar varır. Karen rüyalarında kimi zaman Şems‟le 

konuşur, uzun sohbetler eder, kimi zamansa Şems olur. Öyle ki Karen‟in 

Konya‟da gaspa uğradığı yer bile Şems-i Tebrizî ile Mevlâna‟nın ilk 

karşılaştıkları yer olarak kabul edilen “Merec-el Bahreyn”dir. Aşk 

Peygamberi‟nde Şems‟e rüyalarında Mevlâna‟nın müjdelendiğini belirtmiştik, 

burada da Karen Şems‟le rüyalarında ya da trans hâlindeyken buluşur. Hatta 

çocukluğunun hayalî kahramanı Sunny de Şems‟le Karen‟in bir rüyasında 

buluşur. Aslında Sunny de -İngilizce güneşli anlamına gelen “sunny”- 

sözcüğünü düşünürsek Şems‟ten başkası değildir. 

Ahmet Ümit‟in romanının amacı Mevlâna ve Şems arasındaki “aşk”ı 

tanımlamak ve Şems‟in ölüme giden yoldaki sırlarını aralamaktır. Bu nedenle 

yazar eserinde bu süreci yeniden oluşturmak, modern dünyanın sınırları içinde 

bu konuları yeniden irdelemek ister. Bunun için de ilişkinin asıl kahramanlarını 

bugüne taşıyan simgesel karakterler yaratır. Buna benzer bir yapıyı Aşk‟ta Elif 

Şafak da kuracaktır. Örneğin bir Mevlevi olduğunu belirttiğimiz Karen‟in 

babası Mevlâna gibi düşünülür. Daha Karen bir çocukken babası ailesini yeni 

tanıştığı bir arkadaş, bir dost için terk etmiştir. Bu terk edilişin travmasını 
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üzerinden yıllar geçtikten sonra bile atamayan Karen, Kimya‟nın bir 

yansımasıdır ki Karen‟in ilk adı da zaten Kimya‟dır. Önceleri bu yabancı ile 

eşinin dostluğuna karşı çıkan, hatta anlamlandıramayan ve evliliğinin, ailesinin 

dağılmasına neden olan bu adama öfke duyan, daha sonra ise boş veren 

Karen‟in annesi ise Mevlâna‟nın ikinci eşi Kerra Hatun‟dur: 

Annem çıldırmış gibiydi, kendi evinde, kendi kocasının odasına bile 

sokmamıştı adam onu, ama öfkesini içine atmıştı annem, en azından ben 

okula gidinceye kadar. Sonra Şah Nesim bir daha evimize gelemez 

olmuştu. Belki de bu yüzden babam evi terk etmişti… Nedeni ne olursa 

olsun babam bir başka adam için bizi bırakıp gitmişti (Ümit, 2009, s. 20). 

Fikirleriyle babasının evi terk etmesine yol açan yabancı, Şah Nesim ise her 

yönüyle Şems‟le büyük benzerlik içindedir. Bu durum zaten Karen‟in kendi 

ağzından dile getirilir: “Şah Nesim, Şems-i Tebrizî‟ydi, babamsa Muhammed 

Celaleddin” (Ümit, 2009, s. 156). Bu psikolojisi ve genç bir kadın olarak yıllar 

sonra bile babasını affetmediği düşünüldüğünde, Karen‟in, babasının kendilerini 

Şems için terk ettiğine inanan Alaeddin‟le de büyük benzerlik taşıdığı 

görülecektir. 

Bab-ı Esrar‟da Şems‟in katilleri içinde Alaeddin‟i doğrudan değil dolaylı olarak 

buluruz. Konyalı bir sigorta acentesi olan ve Konya‟da Karen‟e her anlamda 

yardımcı olan Mennan‟ın konuyla ilgili Karen‟e aktardığı bazı rivayetler 

cinayeti Alaeddin‟le ilişkilendirmemize ve soru işaretlerinin oluşmasına yol 

açar. Mennan‟ın bu bilgileri, okumakta olduğu Ariflerin Menkıbeleri adlı 

kitaptan öğrendiğini belirtmesi de ilginçtir: 

Şems Konya‟ya dönüp Kimya‟yla evlendikten kısa bir süre sonra, ne 

yazık ki o kıskanç insanlar yeniden başlamışlar kötülük yaymaya. 

Konya‟nın her yanında dedikodu meclisleri kurmuşlar, kimseye zararı 

olmayan bu iki ermiş hakkında akla hayale gelmez iftiralar yaymaya 

koyulmuşlar. Ne yazık ki Mevlâna‟nın ortanca oğlu Alaeddin Çelebi de 

katılmış bu fitne çetesine. Kimileri Alaeddin Çelebi‟nin Kimya Hanım‟a 

âşık olduğunu yazıyor, kimileri ise bu isyankâr çocuğun, Şems‟in, babası 

Mevlâna  ile ağabeyi Sultan Veled‟e bu kadar yakın olmasını kıskandığını 

söylüyorlar (Ümit, 2009, s. 320). 

Romanın bir başka yerinde ise Karen, Kimya‟nın ölümü ile ilgili meraka düşer. 

Genel Ağ‟dan (İnternet) konuyla ilgili Eflâki‟nin görüşlerine ulaşır ve Ariflerin 

Menkıbeleri‟nde Kimya‟nın ölümü ile ilgili aynı Aşk Peygamberi‟nde olduğu 

gibi bir yere izinsiz gittiği için Şems‟in Kimya‟yı öfkesi ile öldürdüğü 

yazmaktadır. Oysa Karen‟in rüyalarındaki Şems, Kimya‟yı bizzat elleri ile 

öldürmüştür (Ümit, 2009, s. 314). Bu duruma şahit olan Karen, Mevlâna‟nın on 

sekiz yaşını bile doldurmamış bir genç kızı, altmış yaşındaki bir adama eş 

olarak vermesinin ve hatta bu kızın ölümü karşısında sessiz kalmasının 

nedenlerini bir türlü anlayamaz. Ancak babasının, Konyalı mütedeyyin İzzet 



Modern Türk Romanında Şems-i Tebrizî ve Mevlâna Celaleddin-i Rûmî 

 

21 

 

Efendi ve Mennan‟ın kuşkusuz buna vereceği cevap bellidir: “Aşk için” (Ümit, 

2009, ss. 314-315). Bu noktada önemli olan romanlarda ilk defa olmak üzere 

Kimya‟nın ölümü konusunda Şems‟in doğrudan suçlanıyor olmasıdır. Şems-i 

Tebrizî, Bab-ı Esrar‟da Kimya‟yı Alaeddin‟le buluştuğu için boğarak 

öldürmüştür: 

“Sana onunla görüşmeyeceksin demedim mi?” 

Öpülmekten kızarmış dudaklarını araladı. 

“Ben kimseyle görüşmedim ben ayakyoluna gitmiştim”. 

“Yemin edeceksin!” diyerek pencerenin önündeki rahlenin üzerinde duran 

Kuran‟a sürüklemeye çalıştım onu. “Allah‟ın huzurunda yemin 

edeceksin”. Korkmuştu, karşı koydu. “Bırak!” diye döndü. “Bırak beni.” 

Sesi yüksek çıkmıştı, böyle giderse bütün ev halkı başımıza yığılacaktı. 

Elimle ağzını kapamaya çalıştım. Başını geriye atarak bağırdı.  

“Yetişin, yetişin beni öldürecek!” 

Ağzını kapatamayınca boğazına sarıldım. “Sus!” diye fısıldadım. “Sus, 

bağırma.” Beni dinlemedi, elimden kurtulmak, herkesi başımıza toplamak 

istedi. Buna izin vermedim, onu odanın ortasına sürükledim, minderin 

üstüne yığıldık, boğazını daha güçlü sıkmaya başladım. “Sus, Allah 

aşkına sus.”  

Dinlemiyordu, beni üzerinden atmak için çırpınıp duruyordu. Ellerim 

boğazında öfkeyle sarstım. Bir çıtırtı sesi duyuldu, vakitsiz kopartılan bir 

gülün dalından ayrılırken çıkardığı ses… (Ümit, 2009, s. 291). 

Yukarıdakilerle birlikte Bab-ı Esrar‟ın diğer romanlarda yer almayan başka 

menkıbelere de yer verdiği görülür. Bunlardan kuşkusuz en önemli olanı 

“kanayan yüzük”tür. Romanın başında bir yabancının Karen‟e hediye ettiği 

yüzüğün esrarı roman boyunca çözülmeyi bekleyen bir konudur. Bab-ı Esrar‟ın 

roman yapısı içinde işlevsel rolü büyük olan bu olgu, Tebrizî‟nin Makalat‟ında 

bahsettiği bir yüzükten esinlenerek oluşmuştur (Ümit, 2009, s. 267). 

Bab-ı Esrar‟ın önemli farklılıklarından bir tanesi de ruh göçü, telekinezi gibi 

metafizik olgulara yer vermesinin karşısında bir taraftan da tasavvufu bile 

sorgulamasıdır. Mistik dünyanın karşısında materyalist bir evren kurarak 

dengeyi sağlamasıdır. Bu da Karen‟in anarşist ve maddeci biri olan “her zaman 

isyankâr, her zaman kavgaya hazır” (Ümit, 2009, s. 315) annesi aracılığıyla 

gerçekleşir. Karen, tasavvuf ve dinler karşısında şöyle bir konum alır: 

Ben basit yaşama inanırım. Dünya görüşüm de, ahlakım da son derece 

basittir. Ayrıcalık istemeden, iktidar olmadan, en doğru benim 

düşüncemdir demeden yaşamak. Yeryüzünün annemiz olduğuna inanırım, 

toprağın, suyun, gökyüzünün bütün canlılara ait olduğunu düşünürüm. 

Tıpkı toprak gibi, su gibi, gökyüzü gibi bilginin de hepimize ait olduğuna 

inanırım. Birilerinin öğrendiklerini sır adı altında kendilerine saklamasını 
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ayrıcalık sayarım, bunu kabul edemem. Birilerinin nefislerini terbiye adı 

altında, yaşamı küçümsemelerini kabul edemem (Ümit, 2009, s. 363). 

Diğer romanlarda tasavvufun herhangi bir boyutuyla sorgulanmadığını 

biliyoruz. Burada ise moderniteyi ve laik cepheyi temsil eden Karen‟in annesi 

aracılığıyla, dergâha girenlerin bile bir şekilde kendilerine ayrıcalık sağladığı 

gibi kesin bir sonuca varılır. Romanda buna benzer bir keskinlik Şems‟le 

tanışmasının ardından Mevlâna‟da meydana gelen değişim noktasındadır. Bütün 

romanların hemfikir olduğu konu Şems‟ten önce Konya‟nın saygı duyduğu bir 

din adamı iken, onunla tanıştıktan sonra Mevlâna‟nın muhteşem bir şaire 

dönüştüğüdür. Şems‟in ona eskileri tekrar etmekten vazgeçmesini söylemesi, 

Mevlâna‟nın babası Bahaeddin Veled‟in Maarif‟ini bile atarak, kendisinin yeni 

şeyler söylemesi gerektiğini ona salık vermesi ve bu sürecin sonunda 

Mevlâna‟nın asıl kişiliğine kavuşması silsilesi romanların değişmez kurgusudur. 

Ancak Bab-ı Esrar‟da Mevlâna‟nın geçirdiği değişim konusunda çok farklı 

yorumlar vardır. Hiç kuşkusuz bunlardan en önemlisi Şems-i Tebrizî ile 

tanıştıktan sonra Rûmî‟nin namazı niyazı bıraktığı düşüncesidir: 

Biliyorsunuz Celaleddin Rumi, Şems‟le karşılaşmadan önce önemli bir 

mutasavvıftı. Namaz kılar, oruç tutar, camide vaaz, medresede ders 

verirdi. Ama Şems‟le karşılaşmasının ardından bunları bıraktı; şiir 

okumaya, aşktan bahsetmeye, şehir halkının hazır olmadığı konuları dile 

getirmeye merak sardı… (Ümit, 2009, s. 239). 

Cihan Okuyucu‟nun İçimizdeki Mevlâna romanı ise bu anlamda hepsinden 

ayrılır ve Mevlâna için Şems‟ten sonra hiçbir şeyin değişmediği tezini ileri 

sürer: “Şems gitsin zararı yok, değil mi ki kendi gönlünde bin Şems doğmuştu” 

(Okuyucu, 2009, s. 9). 

Mevlâna ve Şems-i Tebrizî‟yi konu edinen son roman Aşk da, Bab-ı Esrar‟a 

benzer şekilde biri günümüzde birisi ise ilişkinin geçtiği dönemde olmak üzere 

iki ayrı metinden oluşur. Roman, Aziz adlı bir gezgin yazarın yazdığı Şems ve 

Mevlâna‟yı anlatan bir romanın, bir yayınevinde yeni göreve başlayan Ella‟ya 

düzenleme için verilmesi ile başlar. Bir yandan Ella ve incelemekte olduğu 

romanın yazarı Aziz arasında genel ağ (internet) aracılığı ile uzaktan gelişen bir 

aşkın bir yandan da Mevlâna ve Şems arasındaki aşkın ve dostluğun gelişme 

süreci anlatılır. Elif Şafak‟ın böyle bir roman kurgusunu seçmesinin sebebi 

Mevlâna ve Şems arasındaki ilişkinin derinliklerine inebilmek, böylesine bir 

aşkın nasıl doğabildiğine anlam verebilmektir. Aziz ve Ella arasında birbirlerini 

görmeden, birbirlerinin fiziki özelliklerine dair en ufak bir bilgileri olmamasına 

rağmen salt ruhsal ve düşünsel düzlemde bir aşk meydana gelmesi bir anlamda 

modern dünyada Şems ve Mevlâna‟nın aşklarının olabilirliğini sorgulamak 

içindir. Yüzey yapıda “Ella ve Aziz” ile “Mevlâna ve Şems” ilişki dairelerinin 

hikâyesi varken aslında eserin derin yapısında bizzat “aşk”ın kendisi 



Modern Türk Romanında Şems-i Tebrizî ve Mevlâna Celaleddin-i Rûmî 

 

23 

 

sorgulanmaktadır. Zaten romanın adının da diğer romanlarda olduğu gibi 

doğrudan Rumi-Şems hikâyesini imlememesi de bunun bir göstergesidir. 

Bab-ı Esrar‟da olduğu gibi bu romanda da Şems ve Mevlâna‟yı temsil eden 

kişiler vardır. Şems, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş ve kendini 

tanımlamak ve keşfetmek için dünyayı gezmekte olan Aziz‟dir. Zaten Aziz ve 

Şems arasındaki benzerlik romanda bizzat Ella aracılığıyla dile getirilir: 

“Elbette ya! Aziz Z. Zahara şaşırtıcı ölçüde Şems-i Tebrizî‟yi andırıyordu” 

(Şafak, 2009, s. 234). Çocukları ve mutsuz evliliği ile yeni bir hayat, yeni bir 

mutluluk kapısı arayan ve Aziz‟le tanışmasından sonra bu mutluluk kapısından 

geçip yavaş yavaş değişim geçirmeye, mutlu ve güzel bir kadına dönüşmeye 

başlayan Ella ise Mevlâna gibi düşünülmüştür. Yine de yazarın tüm bu simgesel 

paralellikler karşısında derin yapıda duyumsatmak istediği modern dünyanın 

sınırları içinde Şems ve Mevlâna aşkının yaşanabilirliğinin mümkün 

olmadığıdır. Bu nedenle yazarın duyumsatmak istediği -haklarında çıkarılan pek 

çok dedikoduyu da düşünürsek- modern dünyanın düşünce yapısı içinden bu 

aşkı anlayamayacağımızdır. Bu aşkı, dostluğu anlayabilmek için herhangi bir 

kişiyi Şems gibi Mevlâna gibi kayıtsız şartsız sevmemiz gerekmektedir. Aziz ve 

Ella‟nın günlerce uzaktan birbirlerini tanıması, sevmeye başlaması ve en 

sonunda karşılaştıklarında özellikle Aziz‟in iradesiyle fiziksel bir birliktelik 

yaşamadan Ella‟nın yaşadığı bambaşka aşk deneyimi modern dünyadaki 

boyutun ancak bu dereceye kadar olabileceğinin göstergesidir: 

Aziz kolyeyi boynuna takarken Ella‟nın kalbi hızla çarptı. Bu adamda 

açıklayamadığı bir tılsım vardı. “Beni sevebilir misin?” diye sordu.  

“Seni zaten seviyorum” dedi Aziz gülümseyerek.  

“Ama daha beni tanımıyorsun bile…” 

“Seni tanıyorum” diye üsteledi Aziz emin bir sesle. 

Benimle ilgili bilmediğin o kadar çok şey var ki…” 

“Seni tanımak için çok şey bilmeme gerek yok. Senin özünü görüyorum.” 

dedi Aziz. 

Bu zaman zarfında Aziz‟in gözleri kapalı, dudakları kıpır kıpırdı. 

Mırıldandığı kelimeler Ella‟ya esrarengiz bir lisan gibi geldi ilk başta. 

Ama sonra hayret içinde anladı ki Aziz dua etmekteydi. Ne dediğini 

anlamasa da kendisi için dua ettiğini kavradı. Bir anda Ella‟nın avuçları, 

dirsekleri, omuzları ve dahi tüm bedeni yoğun bir enerji bulutuyla 

karıncalanmaya başladı. Sanki ılık bir havuzda suyun üzerinde kıpırtısız 

duruyor, bedeninin ağırlığını taşıyamıyordu. Sınırları kalkmıştı. “Ben” 

nerede başlıyor, nerede sona eriyor, kestiremiyordu. Bir ışık içinde yüzer 

gibiydi. Bu hayatında yaşadığı en ruhani andı. Ve tuhaf bir şekilde içinde 

cinsellik hem var hem yoktu (Şafak, 2009, s. 368). 
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Elif Şafak‟ın Aziz ve Ella‟nın ilişkileri için “Ruhları birbirine yakınken, 

bedenleri uzak kaldı” (Şafak, 2009, s. 385) ifadesi aynı şekilde Rumi ve Tebrizî 

ilişkisi için de geçerlidir. Ahmed Eflâkî‟nin “Her ikisi halvethanede tam üç ay 

gece ve gündüz visal orucu ile oturdular; hiç dışarı çıkmadıkları gibi kimse de 

yanlarına girmeye cesaret edemedi” (Eflâkî, 2006, s. 473) sözleriyle işaret ettiği 

– Elif Şafak 40 gün 40 gece der- duruma bugün bazı yorumcular farklı bakar. 

İki erkeğin bu kadar süre bir arada bulunmasında tensel başka amaçlar ararlar. 

Aşk romanının derin yapısı ve tezi tam da bu noktada belirir. Yukarıdaki 

alıntılardan da anlaşılacağı üzere iki karşı cins bile cinsellikten bağımsız sadece 

ruhsal ve düşünsel boyutla, ilahî bir düzlemde birbirlerine âşık olabiliyorsa, bu, 

işi gönülleri fethetmek olan Şems ve Mevlâna için son derece sıradan bir şeydir. 

Kaldı ki Mevlâna da Şems de kainatın anlamını “aşk”ta bulan iki sufidir. 

“Sufilere göre kâinatın yaratılış nedeni aşktır. Bu yüzden varoluşun merkezinde 

aşk yer almaktadır. Tasavvufi anlayış, “Allah‟ın zatından başka hiçbir varlığın 

hakikatte mevcut olmadığını, geçici bir süre için varlık suretine bürünmüş olan 

eşyanın, aslı hiçlik ve mutlak yokluk olan bir görüntüden ibaret olduğunu” dile 

getirir. Buna göre aslında aşk da, âşık da, maşuk da Allah‟ın kendisidir. Çünkü 

mutlak varlık bir ve tektir. O hâlde insanın Hakk‟a duyduğu aşk, hakikatte 

Hakk‟ın kendi zatına duyduğu aşktır. Aşkın ve muhabbetin, İslami tasavvuf 

anlayışının merkezine oturtulması bu yüzdendir” (Örs, 2007, s. 209). 

Dolayısıyla Elif Şafak‟ın derin yapıda tasavvufu ve onun aşk ilkesini 

sorguladığı ve anlamlandırmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Aslında 

romanın henüz ikinci sayfasında Ella‟nın evliliği üzerinde dururken Elif 

Şafak‟ın evlilik ve aşkı yaşanabilir ve mümkün kılan değerleri “karşılıklı 

hoşgörü, şefkat, anlayış, saygı, sabır, affedicilik” gibi kavramlarla sabitlediğini 

görürüz. Romanın başındaki bu tespit bir taraftan Mevlâna ve Şems-i Tebrizî 

aşkını anlama noktasında romanın sonunda varılan değerlerdir. 

Sonuç 

Türk tasavvuf düşüncesinin iki önemli ismi Mevlâna Celaleddin Rûmî ve  

Şems-i Tebrizî‟nin özellikle de Mevlâna‟nın felsefeleri üzerine yüzlerce çalışma 

yapılmış olmasına rağmen, Türk romanı içinde son yıllara gelinceye kadar bu 

iki düşünürü ele alan ciddi bir çalışma yapılmadığını gördük. İncelediğimiz 

eserlere yeniden genel hatlarıyla bakacak olursak, bu romanların yapılarının 

büyük ölçüde Şems-i Tebrizî‟nin mistik, destansı ve entrika yüklü hayatı 

üzerinde şekillendiğini, Mevlâna‟nın ise genellikle felsefi ve psikolojik yönüyle 

tematik düzlemde yer aldığını söylemek mümkündür. Yine romanların hemen 

hepsinde yüzey yapıda Mevlâna ve Şems ilişkisinin gelişim evreleri varken 

derin yapıda “aşk ve tasavvuf” kavramlarının yüceliğine bir gönderme vardır. 

Bugüne kadar pek çok kez tanımlaması yapılmış ve üzerinde durulmuş 

kavramlar olmasına rağmen, beşerî, ilahî, mecazi ve hakiki yönleriyle tasavvuf 

içinde “aşk”ın sorgulanması esastır.  
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Sonuç olarak bahsi geçen romanların farklı yönleriyle Mevlâna ve Şems-i 

Tebrizî‟yi ele aldıklarını, Aşk Peygamberi‟nde olduğu gibi kiminin 

menkıbelerdeki ayrıntılarla, Tebriz’in Kış Güneşi‟nde olduğu gibi kiminin 

tarihsel gerçeklik zemininde her iki düşünürü ele almasıyla, Aşk ve Bâb-ı 

Esrar‟da olduğu gibi kimininse modern ve post-modern teknikleri kullanmadaki 

başarısıyla önemli adımlar attıklarını söyleyebiliriz. Özellikle son iki roman, 

Aşk ve Bâb-ı Esrar‟ı tam anlamıyla roman sanatı ve estetiği içinde iki düşünürü 

ve felsefelerini değerlendirmeleri bakımından ayrı bir yere koyabiliriz. 

İncelememizin en başında da belirttiğimiz üzere son dönemde Mevlâna‟ya olan 

ilginin artmasının sebebi, çeşitli ülkelerinde dini, dili, ırkı farklı diye insanların 

horlandığı hatta öldürüldüğü, her gün savaşlarla kıtlıklar ve yoksulluklarla 

boğuşan dünyamızın, onun hoşgörüsünü hatırlayarak biraz olsun nefes almak 

istemesidir. 
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THE INFLUENCE OF VOWEL HARMONY ON TURKISH SPEAKERS 

LEARNING AN ARTIFICIAL LANGUAGE
*
 

 

Aslı ALTAN 

Abstract 

In this study, the acquisition of an artificial language that is constructed 

according to vowel harmony (VH) rules is investigated. There were three groups 

of participants that took part in the experiments: the first group was trained in 

vowel harmony condition, the second group in vowel disharmony and the third 

group in a mixed condition. The results of the experiment suggested that 

participants can learn both vowel harmony and vowel disharmony conditions 

that they were trained on. They obeyed the phonological rules of the condition 

even in their speech errors. The harmony subjects maintained VH in their errors. 

At the end of the experiment phase, the participants from three groups were 

presented with twenty pairs of words, one of which had vowel harmony and the 

other vowel disharmony. The participants trained in VH chose the words that 

had vowel harmony. In view of the data and analysis of speech errors, it was 

revealed that vowel harmony and disharmony are tools that can aid in learning a 

language. 

Key words: Vowel harmony, artificial language learning, constraints on speech 

sounds, speech errors. 

Yapay Bir Dil Ediniminde Ünlü Uyumu Kuralının Türkçeyi Ana Dil 

Olarak Konuşanlardaki Rolü 

Özet 

Bu çalışmada Türkçe konuşan bireylerin ünlü uyumu kurallarına göre 

oluşturulmuş yapay bir dili deneyler aracılığıyla nasıl öğrendikleri 

incelenmektedir. Katılımcılar üç sınıfa ayrılmış, birinci gruba ünlü uyumu, ikinci 

gruba ünlü uyumsuzluğu ve üçüncü gruba da karışık sözcükler içeren yapay bir 

dil gösterilerek, ekranda gördükleri sözcükleri okumaları istenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların hem ünlü uyumu hem de ünlü 

uyumsuzluğunu öğrendiklerini göstermiştir. Katılımcılar sesletim hatalarında 

bile gördükleri koşulun kurallarını korumuşlardır, örneğin ünlü uyumu 

grubundaki katılımcılar sesletim hatalarında da ünlü uyumu kurallarına 

uymuşlardır. Deneyin sonunda üç farklı gruptaki katılımcılara biri ünlü uyumu 

içeren biri içermeyen yirmi çift sözcük sunulup hangisinin deneyde gördükleri 

                                                           
* This article is part of my doctoral thesis at Hacettepe University, written under the 

guidance of  Doç.Dr. Işıl Özyıldırım. 
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sözcüklere benzediği sorulmuştur. Bu bölümde de, ünlü uyumu görmüş olan 

katılımcılar ünlü uyumu içeren sözcükleri seçmişlerdir. Yapılan sesletim hataları 

ve verilerin incelenmesi sonucunda, ünlü uyumu ve hatta ünlü uyumsuzluğunun 

yapay bir dili öğrenmekte yardımcı bir olgu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ünlü uyumu, yapay dil edinimi, sesletim konusundaki 

kısıtlamalar, sesletim hataları, Türkçe. 

1. Introduction 

Languages utilise many different speech sounds and these can be combined in 

order to form words. However, not all sound combinations are possible. For 

example, the combination /ks/ would never occur at the beginning of a native 

Turkish word. The set of all such restrictions are known to be phonotactic 

constraints. Among the sound combinations that do occur, some are more 

common than others. These patterns are referred to as phonotactic probabilities.  

There is a large body of research demonstrating the role of phonotactics in 

language processing in learning an artificial language. Vitevich and Luce 

(1999) found faster processing for nonwords with high compared to low 

phonotactic probability in a judgement task. There is also some evidence that 

non-words with high phonotactic probability are retained better in short term 

memory (Gathercole, Pickering, Hall and Peaker, 1999; Majerus, Linden, 

Mulder, Meulemans and Peters, 2004). Pylkkanen, Stringfellow and Marantz 

(2002) reported a different timecourse of brain activity for listening to words 

with high versus low phonotactic probability. Speakers are more likely to make 

speech errors that change a low probability combination of sounds into a high 

probability combination than vice versa (Motley and Baars, 1984) that is, if a 

sound combination does not often occur in the language, speakers are more 

likely to change it to a more frequently attested combination in their speech 

errors. In general, speakers rarely produce speech errors that violate the 

phonotactics of their native language (Fromkin, 1971; Sofu, 2001), that is, even 

the speech errors follow the sound patterns of the language spoken.  

Dell et al. (2000) proposed that phonotactic constraints may be acquired via a 

mechanism of implicit learning, based on experience with the language. That is, 

producing or hearing certain combinations of sounds tunes the language 

processing system to favor those combinations and disfavor others. They tested 

this claim in a series of four experiments in which English speakers pronounced 

sequences of nonsense words, where some consonants were always onsets and 

some codas, e.g. „feng keg hem nes‟. These nonsense words were constructed 

according to a novel phonotactic constraint that is not valid for English. For 

example, a given participant might see sequences in which /f/ only appeared at 
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the beginning of the syllable, while /s/ only at the end (note that English 

normally allows both sounds in both positions). Speakers were required to 

pronounce the nonsense words at a rapid rate, with the result that they 

sometimes made errors. The critical finding was that within these errors, 

speakers almost always obeyed the phonotactic properties of the language they 

were trained on and never pronounced /s/ at the beginning of a syllable and /f/ 

at the end. This experiment demonstrated that speakers can learn a phonotactic 

constraint in an artificial language that is different from those in their native 

language and even obey that new constraint in their speech errors.  

Following Dell et al. (2000) and other studies in artificial language learning and 

speech errors, this study aims to investigate whether native Turkish speakers 

would learn vowel harmony (VH) in an artificial language system, presented by 

an experiment to be described in detail in the method section, and to account for 

their speech errors based on different language systems they are subject to, by 

adopting a psycholinguistic approach. The ultimate aim is to tell whether vowel 

harmony is a more natural phonological system compared to vowel disharmony 

or no coherent pattern. If Turkish speakers are found to be sensitive to VH, then 

they would have less difficulty pronouncing the words in the vowel harmony 

sets and they would learn the rules of the artificial system more easily.  

This study further seeks to discover whether vowel harmony facilitates speech 

production. It is speculated that, if found, the facilitative effect is likely 

attributable to economy in motor articulation or economy in speech planning. A 

facilitative effect is to be found if made up of words with harmonic vowel 

combinations can be produced more quickly or with fewer errors. Specifically, 

whether back harmonic vowel combinations can be produced more quickly or 

with fewer errors (or both) than vowel combinations that are disharmonic with 

respect to those features will be tested. If the answer is yes, it is likely that the 

benefit to production lies in reduced muscular effort in articulation of harmonic 

vowel sequences or in advantages in speech planning related to production. 

Last but not least, the goal of the experiment conducted is to explore whether 

the ease of articulation could be a factor in the development of vowel harmony. 

Lewis (1967) asserts that such is the case, saying that vowel harmony is 

attributable to a reduction of muscular effort. Pulleybank (in press) argues that 

articulatory inertia leads to vowel harmony and VH arises because languages 

try to minimize the resetting of articulators. Given these findings, trying to learn 

if vowel harmony does indeed facilitate speech production is quite justified. 

However, facilitation — if exists — may not be solely attributable to the 
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physical fact of the ease of articulation. It is possible that a facilitative effect 

derived from vowel harmony can be traced to economy in speech planning. 

Thus, the artificial language experiment intends to demonstrate whether Turkish 

speakers find it easier to learn VH in an artificial language and explain the 

possible phonotactic and articulatory reasons behind it. My prediction was that 

participants would produce harmonic words more quickly or with fewer errors 

compared to disharmonic words. Such a finding would be evidence of the 

facilitative effect of vowel harmony.  

This facilitative effect of vowel harmony was also attested for Turkish 

speakers‟ speech errors in natural language production, since as noted by Sofu 

(2001) they preserved vowel harmony even in their speech errors (such as 

benim-banım). Previous studies on the acquisition of vowel harmony (Altan, 

2009) also demonstrated that Turkish children do not experience any problems 

with the vowel harmony rules, they do not make any mistakes with the rule, and 

they overgeneralize the rule to apply it to exceptions and can even apply those 

rules to pseudo-words.  

This would be easy to predict since VH is a very strong phonological 

phenomenon in Turkish, and probably the most widely known phonological 

characteristic of Turkic languages. In general terms, vowel harmony can be 

defined as a set of constraints on the co-occurrence of vowels; these constraints 

are valid both within a morpheme and across morpheme boundaries. The 

vowels /e/, /i/, /ö/ and /ü/ belong to one class, while the vowels /a/, /ı/, /o/, and 

/u/ belong to another. Turkish has backness (palatal) and rounding harmony 

applying to roots and suffixes (Inkelas et al., 2001). Palatal harmony is defined 

as a vowel agreeing in backness with the preceding vowel; rounding harmony, 

on the other hand, is defined as a high vowel agreeing in roundness with the 

preceding vowel. There have been many previous studies on the theoretical 

perspective of vowel harmony. One among these is Clements and Sezer (1982) 

who defined vowel harmony in Turkish as all vowels agreeing in their 

specification for backness and all high vowels agree with preceding vowels in 

their specification of roundness. In this paper, two experiments are presented 

investigating the acquisition and representation of a VH constraint not exactly 

the same but similar to that in Turkish. 

2. Overview of the experiment 

In this experiment, whether vowel harmony is a phonotactic property that can 

be learned in an artificial language system will be tested. The logic of the 

experiment presented here parallels that of Dell et al. (2000), except that the 

focus is on speech errors involving vowels, rather than consonants. In the 
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experiment, speakers pronounced sequences of four disyllabic nonsense words 

under time pressure, a procedure which results in many vowel errors. The 

nonsense words were designed so that they either obeyed a typical vowel 

harmony constraint, observed a reverse VH constraint (disharmony) or reflected 

no vowel constraints (mixed). Knowledge of the harmony constraints was 

assessed both via an explicit forced-choice test and by examining the nature of 

the speech errors that were produced.  

3. Method  

3.1. Participants 

36 undergraduate students, between ages 18-24, from Hacettepe University 

participated in the experiment. There were 12 participants in each condition 

(harmony, disharmony and mixed). All participants were native speakers of 

Turkish.  

3.2. Materials 

The experimental items consisted of CVCV nonsense words. For all of these 

words, the consonants were drawn from [p], [b], [t], [d], [k], [g], [f], [v], [s], 

and [z], with the constraint that the voiceless consonants ([p], [t], [k], [f], and 

[s]) were only used in the word-initial position. This was done to keep the 

features of the consonants constant among all items since a voiceless consonant 

between two vowels was very likely to be pronounced as its voiced counterpart. 

The consonants were limited to stops and fricatives because these had a 

minimal impact on the pronunciation of the adjacent vowels. Theoretical 

support comes from Frisch et al. (2000) whose similarity metric suggests that 

the liquids are phonologically more similar to each other than the high vowels. 

This is why liquids were avoided when constructing the words. 

Consonants were not repeated within a word. Each consonant was used once in 

a made up word. The strings were formed such that two words beginning with 

the same consonant would never follow each other. 

As mentioned above, languages with vowel harmony generally require that all 

vowels within a word belong to the same vowel class. Vowels are defined in 

terms of articulatory features, such as backness, height and rounding. In the 

current study only backness harmony is used. The vowels used in experiment 1 

are presented in Table 1:  
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Table 1. Vowels used in the experiment 

  Front  Back 

 High  [i]  [u] 

 Mid  [e]  [o] 

The vowels were drawn from the set [e], [o], [u], [i], with the constraint that 

both vowels in a word must come from the same “class”. In backness harmony 

condition, the classes were ([e], [i]) and ([o], [u]). So, [e] and [i] were used in a 

word and [o] and [u] was used in another word. These words constituted the 

backness harmony items, as the vowels within a class had the same value for 

both backness and rounding. The only variable that differentiates [e] from [i] 

and [o] from [u] is height. For the backness disharmony items, the classes were 

([e], [u]) and ([i], [e]), where vowels within a class had different values on both 

the backness and the rounding features. The use of [i] and [u] or [e] and [o] in 

the same word for backness disharmony words was avoided since that would 

result in height harmony. These four vowels were used since the same 

experiment was conducted to English native speakers (see Altan, 2004 for 

details) and English generally does not allow lax vowels in CV syllables, only 

tense vowels were chosen. In both backness harmony and disharmony 

conditions the vowels differed in height. As with consonants, vowels were 

never repeated within a word. 

The words generated from this template were used to construct three lists, as 

follows: of the 180 possible words respecting backness/rounding harmony, 20 

(five for each of the four possible pairings of vowels) were randomly chosen to 

be used in the test phase of the experiment (see below). The remaining 160 

harmony words were used to generate a harmony list of 80 quadruples, a total 

of 320 words. In order to provide adequate exposure to the vowel harmony 

constraints, each word occurred in two separate quadruples. Each quadruple 

contained one word representing each of the four possible pairings of vowels, in 

pseudo-random order. The order of quadruples within the list was also 

randomized. An analogous procedure was used to generate a disharmony 

training list containing 180 unique words each used twice, again setting aside 

20 words to be used in the test phase of the experiment. Finally, a mixed list 

was created which contained all 320 words that appeared in the harmony and 

disharmony training lists, combined into 40 harmony quadruples and 40 

disharmony quadruples, again arranged in random order. Four examples of 

quadruples from each of the three lists are shown in Table 2:  
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Table 2. Sample items (in the same transcription as presented to the 

participants) 

 Harmonic items  Disharmonic items  Mixed items 

 (harmony&disharmony) 

 sebi zogu fuzo vize  vezu fuze vizo kogi  bive fevi dogu tuzo 

 guvo dize tegi vozu  segu fude zivo godi  kuvo give tebi bovu 

 zibe bezi bogu vugo  dezu tuve bido fogi  fube bido zobi pegu 

 pide febi vobu budo  kube zido vobi sedu  kigo fegu bozi kude 

Finally, twenty test items were created by pairing one harmony word and one 

disharmony word (drawn from the set of words set aside earlier), such that each 

combination of vowel classes was represented by five pairs. None of the test 

words were contained in any of the training lists. 

3.3. Procedure 

Stimuli were presented on a laptop computer running the FLXlab experiment 

software. Each experimental session consisted of a training phase and a test 

phase (forced-choice task). During the training phase, participants were 

presented with a quadruple at a time on a computer screen, and were asked to 

read them aloud. A timing bar was also presented under the word pair to 

indicate how quickly the words should be pronounced; the timing bar filled up 

in four steps, one step for each word in the quadruple. Once the timing bar filled 

up, the quadruple was removed from the screen and the next quadruple was 

presented.  

At the beginning of the list the participants were given 4.2 seconds to 

pronounce each quadruple (a comfortable speaking rate); the time allotted was 

gradually decreased over the course, ultimately reaching 2.6 seconds per 

quadruple (a rapid speaking rate). To help participants with the procedure, five 

practice quadruples were presented at the beginning of the training phase, 

followed by a brief break to allow participants to ask questions.  

At the conclusion of the training phase, participants immediately moved on to 

the test phase. The test phase consisted of 20 trials. On each trial, two nonce 

words (one exhibiting backness/ rounding harmony and one exhibiting 

disharmony) appeared on the screen. Participants were instructed to say each 

word aloud, and press one of the two buttons to indicate which word sounded 
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more similar to the words that were encountered during the training phase. The 

same test items were used for all three conditions. 

4. Analysis and Discussion  

4.1. Speech Errors  

After the audio tapes recorded in each session were played back, each trial was 

coded by the experimenter as either successful or having an error. Then, the 

speech errors of participants were transcribed by the experimenter. In order to 

avoid any possible errors, two native speakers of Turkish also transcribed 80% 

of the recordings. Furthermore, to avoid any bias that can be caused by the 

phonology of Turkish, 40% of the tapes were also transcribed by a Polish 

speaker.  

Responses were categorized as vowel errors if one or both of the vowels in a 

word were replaced with another vowel, and as to whether or not the consonants 

were produced correctly. The words that were not pronounced within the time 

limit were excluded from the analysis.  

For the analysis of errors, comparisons were made between the harmony 

condition and the harmony quadruples of the mixed condition, and between the 

disharmony condition and the disharmony quadruples of the mixed condition. 

This allowed a comparison of attempts at producing the exact same words when 

the training contained a systematic pattern to when it did not.  

4.1.1. Consonant errors 

Consonant errors included changing the phonetic properties or the order of 

consonants, repeating the first or the second consonant. The results indicated 

that harmony participants had a higher rate of speech errors with consonants. 

Whereas backness disharmony participants made a total of 71 consonant errors, 

backness harmony participants made 149 errors with consonants, which pointed 

out to the negative effect of the native language. A common feature in all 

consonant errors was that the consonant that replaced the original consonant 

was always a member of the set of consonants used in the experiment: [p], [b], 

[t], [d], [k], [g], [s], [f], [v] and [z]. This indicates that the participants learned 

the phonetic inventory of the artificial language. Voicing was one of the most 

commonly changed features in errors with consonants. This result is parallel to 

the study conducted on natural language speech errors in Turkish (Sofu, 2001) 

and other languages (Shattuck-Hufnagel, 1986). Participants in all three groups 

made more errors with plosive sounds than they did with fricative sounds. The 

reason for this may be that the production of plosives required more phonetic 

effort than fricatives.  
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4.1.2. Vowel errors 

A comparison of the speech errors of participants among the three conditions 

revealed that participants trained on the mixed condition made more number of 

errors with vowels. Whereas the participants trained in backness harmony and 

disharmony made 18 and 16 vowel errors, respectively; mixed condition 

participants made a total of 39 errors with vowels. This was parallel with the 

predictions of the experiment in that a lack of pattern is confusing for the 

participants and even a disharmonic pattern was easier than no pattern.  

Once the vowel errors of participants trained on different conditions were 

compared with each other, it was observed that the vowel errors shared some 

common properties. Harmony and disharmony participants made switch errors 

more than other errors. Switch errors are not really vowel harmony errors since 

the properties of the vowels are constant and only the order varies. This is 

evidence that harmony participants were more likely to maintain the rules of the 

conditions they are trained on even in their speech errors. There was only a 

single error in the data where a harmony participant violated VH.  

The reason for backness harmony subjects‟ making fewer errors may be that 

backness harmony is simpler. Since by definition the back vowels used in the 

experiment were round, backness harmony also meant rounding harmony. The 

fact that vowels were phonetically similar to each other both in backness/ 

frontness and in rounding features, may have eased their pronounciation even 

under time constraints. Furthermore, since backness harmony condition was 

similar to VH in Turkish this might be another factor to ease their speech 

production.  

It can also be observed from the vowel errors that harmony participants were 

more likely to create identical vowels. No speech error resulted in identical 

vowels in the speech errors of disharmony participants. It is also worth noting at 

this point that there were also two instances of vowel identity attested by 

participants trained in mixed condition. A closer look at the properties of these 

type of errors reveal that the mixed condition participants created vowel identity 

from harmonic roots, which also confirms that harmony is closer to vowel 

identity. This conclusion also comes from the nature of the vowels, since 

participants only needed to change one feature of a vowel to get identity. Non-

sense words which happen to be real words in Turkish (e.g: bezi, pide, vize) 

were also analyzed to see if they were easier or more difficult to pronounce, 

however statistically no such effect was attested. 
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The mixed condition also showed a different pattern in that those participants 

made comparatively much less vowel switch errors. This may be due to the fact 

that harmony and disharmony participants almost always did not disrupt the 

condition they were trained on. On the other hand, participants trained on the 

mixed condition showed their confusion about the lack of a systematic pattern 

by the errors they made: they created height harmony from disharmony, they 

created backness harmony from disharmonic roots and they created disharmony 

from backness harmonic roots. Since mixed condition was formed by 

combining words from the list of harmony and disharmony lists, the words were 

actually the same but the problem was that there was no system. The exact same 

word was mispronounced in the mixed condition, whereas it was correctly 

pronounced in the harmony or disharmony condition. This lack of systematic 

pattern to the phonetic properties of the words was the reason for more speech 

errors among mixed condition participants. The fact that there were also 

instances where mixed condition participants inserted a fifth vowel other than 

the vowels used in the experiment, [ü], also clearly confirms the predictions that 

the lack of a pattern is indeed confusing. Neither the harmony nor the 

disharmony participants inserted a vowel that is not used in the experiment.  

The findings of Sofu (2001) established that Turkish participants tended to 

switch the initial phonological units with other initial segments. The speech 

errors participants made in these current experiments also indicated that they 

substituted the initial sound of the next word as the initial sound of the word 

they made a speech error with. Another finding of Sofu (2001) was that vowels 

tended to switch place with other vowels and consonants with other consonants. 

This was also confirmed by the speech error data in the artificial language 

system that was used in our study. Participants never substituted vowels for 

consonants and consonants for vowels. They still conformed to the 

phonological properties of the system. That is, even in their speech errors they 

followed the CVCV pattern of the language and they still used a sound from the 

limited set of phonemes that they were given in the artificial language. This 

finding is also supported in natural language speech errors, since as Sofu (2001) 

also demonstrated in her research that even if a word that is not a part of the 

language‟s lexicon is created as a result of a speech error, the word still 

conforms to the phonological rules of the language in question. Sofu (2001) 

noted that Turkish speakers preserved vowel harmony even in their speech 

errors. Our data analysis also showed that harmony participants maintained VH 

in their utterances. Moreover, as indicated by their speech errors, participants 

trained on disharmony also maintained disharmony in their speech errors. 

The CVCV pattern of the artificial language system used in the experiment may 

also have had an effect on the consonant errors. The consonants that the 
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participants produced were always next to vowels due to the characteristic of 

the artificial system. It is also known from natural languages that vowels have 

an effect in the surrounding consonants. Wilson (2007) found that post- velar 

consonants have an effect on vowels in Nuuchahnulth. Coleman (1994) and 

Koenig & Fuchs (2007) can also be referred to as some of the many studies 

showing the effect of vowels on the neighboring consonants in natural 

languages. This effect of vowels coupled with the time constraint on the 

production in the experiment may be the reason of consonant errors. 

4.2. Analysis of the results of the forced-choice task 

As was discussed before, participants were asked to choose between two words 

in the forced-choice task. One of the words was constructed so that it obeys the 

condition they were trained on and the other word violated the condition. That 

is, if a participant was trained on backness harmony condition, then one of the 

two words she/he saw would have backness harmony and the other word 

violated the harmony. Her/his choosing the word containing harmonic sounds 

thus meant that the participant learnt the rules of the condition he was trained 

on. For the forced-choice task, planned comparisons were conducted to 

compare both the harmony and the disharmony conditions against the mixed 

baseline. Mixed condition eliminated the effect of training and was used to 

show whether participants had any bias towards harmony or disharmony.  

Harmony participants chose harmony 14.3 times out of 20 items (71.5%). This 

showed that they preferred harmony over disharmony since their training had 

vowel harmony as well.  

The average mean of disharmony participants choosing the word with harmony 

was 7.25 times out of 20 items (36.25%), as can be observed from the table 

below. This meant that, they chose disharmony more, at an average of 12.75 out 

of 20 items. This again showed the participants‟ preference towards the 

condition they were trained on. 

Mixed condition participants chose harmony 9.75 times out of 20 items 

(48.75%). That is, they chose the word with disharmony at an average of 10.25 

words out of 20 words. This showed that they almost did not have a preference 

towards any of the condition. If the participants chose according to chance, they 

would pick words with harmony 10 out of 20 times, and the actual results were 

very close to that. 
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Graph 1. Comparison of results in different conditions for backness harmony 

participants 

 

 

 

 

 

 

As can be observed from the graph 1 above, Turkish participants seemed to 

master the backness vowel harmony condition they were presented with. It can 

also be said that Turkish participants trained on vowel disharmony learnt the 

condition they were trained on, as indicated from their choice of disharmony in 

the test condition. It is also noteworthy that Turkish participants did not have a 

preference for harmony when they were not presented with a consistent pattern, 

as illustrated from the responses of participants trained in mixed harmony 

condition.  

Kruskal-Wallis test was used to test whether there were significant differences 

between the three groups trained in the backness harmony condition and 

revealed that the results were significant (Asymp. Sign <.05) The non-

parametric, two independent samples test Mann-Whitney-U test was also 

conducted to evaluate whether the medians on attest variable differed 

significantly between two groups. The results showed that the difference 

between backness harmony and backness disharmony groups was significant.  

5. General Discussion 

The comparison of speech errors made by participants trained in different 

conditions showed that the properties of the condition they were trained on had 

an effect on the property of speech errors. Both harmony and disharmony 

groups adhered to the properties of the condition they were trained on even in 

their speech errors. The participants followed the phonological rules of the 

system but they needed a consistent pattern. As can be observed from the 

speech errors of mixed condition participants, they fail to generalize the vowel 

harmony rule if they are exposed to both a harmonic and disharmonic system. 

As long as the system has a pattern that was consistent, the participants master 
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that pattern that is not even found in their native language, as can be observed 

from the data of the disharmony participants.  

The results of the current experiment provide strong support for the claim that 

speakers of Turkish can acquire a novel vowel harmony constraint from brief 

exposure to words embodying that constraint. First, speakers in both the 

harmony and disharmony conditions were able to identify novel harmonic and 

disharmonic words, respectively, more accurately than speakers in the mixed 

condition. It is important to note that this forced-choice task was a measure not 

just of learning but of generalization since all the test items were novel words 

never presented during training. 

Second, speakers in both the harmony and the disharmony conditions showed a 

tendency to produce speech errors respecting harmony and disharmony 

constraints, respectively, more often than speakers in the baseline mixed 

condition. Following Dell et al. (2000), we would argue that this is evidence 

that the production system was „tuned‟ to favor production of the vowel 

pairings present in the training stimuli.  

The results of the same experiment when conducted with height harmony 

(Altan, 2008) rather than backness/ rounding harmony provided different 

results. In the height harmony experiment, speakers showed a much lower 

tendency to respect the pattern they saw in their speech errors. This was true for 

both speakers of Turkish and of English (Altan, 2004). However, the effect of a 

consistent pattern facilitating learning was still present since across two 

experiments, speakers showed evidence of successful acquisition of backness/ 

rounding harmony, height harmony and a disharmonic system. This clearly 

suggests that whether or not speakers have vowel harmony in their native 

language; or whether the vowel harmony is the same type or not, they master 

VH in another system. Hence, these results add to a growing body of data 

showing that, implicit learning from hearing and/ or speaking words in a 

language may be sufficient to account for acquisition of phonotactic knowledge. 

Conclusion 

This work showed that vowel harmony is a pattern that was easy to master for 

Turkish speakers. In the artificial language used, the back harmonic forms were 

also obeying rounding harmony by definition, since the back vowels used in the 

experiment were also rounded. It is possible that the ability to recycle two 

features, backness and rounding made it easier. This is parallel to the findings 

of Linebaugh (2007), where English and Spanish participants were reported to 

have more difficulty with height harmony when compared to backness 
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harmony. However, the fact that the same effect was found for Korean speakers 

(Oh and Cole, 2006) only on backness harmony items but not on height 

harmony items suggested that it cannot be attributed to the sharing of two 

feature values as opposed to sharing one feature value. These results lead out to 

the conclusion that there is a facilitative affect for back harmonic sequences, 

which is not dependent on the number of features shared. It appears that back 

harmony provides a benefit that is not found for height harmony. 

The divergent findings which were also attested in our study with respect to the 

two different types of vowel harmony are more understandable when looking at 

potential benefits related to economy in the movement of articulators. If the 

influence of vowel harmony in facilitating speech production derives from ease 

of articulation, facilitation would be expected when features have clear 

articulatory correlates. Compared to the [high] feature, the articulatory 

correlates for the [back] feature are much more isolable and, therefore, back 

harmonic sequences may facilitate speech production in a way that height 

harmonic sequences do not (Linebaugh, 2007). The results of this study also 

indicate that back vowel harmony facilitates speech production. Fewer errors 

were made when words contain back harmonic vowel combinations. This study 

was conducted using Turkish speakers. But similar results have been found for 

English speakers (Cole, Dell, & Khasanova, 2002), Spanish speakers 

(Linebaugh, 2007) and Korean speakers (Oh & Cole, 2006) pointing out to the 

finding that vowel backness harmony is easier for speakers than height 

harmony. 

The finding that harmony participants also did not insert a vowel other than the 

four vowels used in the experiment in their speech errors supports previous 

studies done on artificial language learning by Dell et al. (2000). In their study 

they also found that speech errors obey language-wide phonotactic constraints, 

so all the errors lead to possible sound sequences in the language. Another point 

they underlined is that there is an effect of recent experience, that is recently 

experienced sound forms are more accessible. This is also valid for the current 

study since participants obeyed the vowel harmony rules of the artificial 

language rather than the actual rules of vowel harmony in their native language.  

In a more general framework, this experiment supports both Walker (2005) and 

Kaun (2004) in that vowel harmony was found to facilitate both production and 

perception, respectively. The finding that participants trained on vowel 

harmony made fewer speech errors support the claim that VH facilitates 

language production. As Walker suggested, harmony acts to increase the 

similarity of nearby phonemes and facilitate speech production. One possible 

reason for this is that making certain types of articulatory gestures consistent 
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across a word allows a speech production system to focus on the remaining 

variable aspects of the word. This was the case for the backness/ rounding 

harmony words used in the experiment, where the same lip shape can be 

maintained throughout a word. Kaun (2004) has argued that vowel harmony 

may facilitate the identification of certain contrasts (such as round versus 

unround) by introducing redundancy into the speech signal. For example, in a 

language with rounding harmony it is only necessary to identify the rounding 

feature of one of the vowels in the word; this feature can then be deduced for 

the remaining of the vowels. This seemed to help harmony participants in the 

task since they performed better on the forced-choice task, which illustrates that 

VH was a phenomenon that helped in learning and remembering the artificial 

language system. 

In conclusion, previous work has demonstrated both that novel phonotactic 

constraints can be acquired in an implicit learning paradigm, and that listeners 

can acquire non-adjacent dependencies between phonemes and speech stream. 

However, these findings have involved relatively simple constraints or a 

relatively small number of items. It was therefore unclear whether these results 

would scale up to a situation that more closely approximates the complexities of 

natural language. The current study found evidence for learning of a complex 

non-adjacent constraint of a type that commonly occurs in the world‟s 

languages, based on exposure to a training set that contained a large number of 

words. Furthermore, participants were able to generalize knowledge of this 

constraint to novel items. These findings provide further evidence that a process 

of „tuning‟, as proposed by Dell et al. (2000), may play an important role in the 

acquisition of phonotactic knowledge. 

These results are in line with the phonological properties of languages. Speakers 

use the phonotactics properties of the language system they are exposed to. 

They do not tend to violate the basic properties of the system. It thus appears 

that the task is sensitive to the properties speakers use in speech.  
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ÂRİFZÂDE ÂSIM’IN “TUHFETÜ’Z-ZENÂN” MESNEVİSİ 

Fatma Şennur ARSLAN 

Özet 

Türk edebiyatında XVIII. yüzyılda mahallîleşmenin etkisi ile mesnevi konuları 

da değişmiş, daha çok sosyal hayatın içinden, mahallî konulara yer verilmiştir. 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan ve bir Lâle Devri şairi olan Ârifzâde 

Âsım‟ın Divançe’sinde yer alan “Tuhfetü‟z-zenân” adlı mesnevisi mahallî bir 

konuyu içermesi bakımından tamamen yerli ve özgün bir manzumedir. Bu 

çalışmada, mesnevi şekil, günlük konuşma dilinde görülen kullanımlar, deyimler 

ve argo kelimelerle ilgili dil hususiyetleri, muhteva ve içerdiği sosyal unsurlar 

bakımından değerlendirilmeye çalışılmış; ayrıca, mesnevinin transkripsiyonlu 

tam metni verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ârifzâde Âsım, Nedîm, mesnevi, Tuhfetü‟z-zenân, yerel 

üslûp, XVIII. yüzyıl Divan şiiri, argo. 

Ârif-zâde Âsım’s Masnavi “Tuhfetü’z-zenân” 

Abstract 

In Turkish literature, as a result of localization in the 18th century, the themes of 

„masnevi‟, poems made up of rhymed couplets each couplet being of a different 

rhyme, have been changed and become the social life and local subjects. Ârif-

zâde Âsım‟s has lived at the first half of the 18th century and he was a poet of 

Tulip Era.  The „masnavi‟ Tuhfetü‟z-zenân, which was in his Divançe, is totally 

a native and an original one. In this study, the form, the features of everyday 

spoken language, the language features of idioms and slang in masnavi have 

been tried to be evaluated from the points of content and included social 

elements. Besides, in this study, the masnavi‟s transcribed complete text have 

been given.   

Key words: Ârifzâde Âsım, Nedim, masnavi, Tuhfetü‟z-zenân, local style, 

XVIII
th

 century Divan poetry, jargon. 
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1. Giriş 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Arifzade Âsım
1
, Nedîm’le çağdaştır. 

Devrinde yaşamış pek çok şair gibi Nedîm’in üslubundan çok etkilenmiş olan 

Âsım, şiirlerinde mahallî-folklorik üslubu kullanmıştır. Dolayısıyla 

Divançesinde yer alan “Tuhfetü’z-zenân” adlı mesnevisinde de mahallî-

folklorik üslubun etkisini görmek mümkündür. Âsım, eserinde idealize edilmiş 

soyut bir aşkı değil, daha gerçekçi bir aşkı anlatmıştır. “Tuhfetü’z-zenân”ın bazı 

beyitlerinde argo kelimelere yer verilmesi müstehcenliğin sınırlarını zorlamış 

olsa da eser, dönemin sosyal hayatını, günlük konuşma dilinin unsurlarını 

yansıtması bakımından dikkate değerdir. 

2. Mesnevinin Şekil Özellikleri 

Tuhfetü’z-zenân, 80 beyitlik kısa bir mesnevidir. Aruzun fe‘ilātün mefā‘ilün 
fe‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. Mesnevide çoğunlukla cinaslı kafiye kullanılmıştır. 

Özellikle halk edebiyatında çok sık kullanılan cinas, söylenişleri bir, anlamları 

farklı iki veya daha fazla kelime arasındaki benzerliktir. Ancak cinas, 

kelimelerin Arap harflerine göre yazılışları açısından türlere ayrılır (Dilçin, 

1983, s. 467). Şairin cinaslı kafiyeyi sık kullanması anlatımına mizahi bir hava 

vermiştir. Cinas, mizahi konularda okuyucuyu oyalar, nükte ve zarafete yol 

açarak hoş bir fikir oyunu yaratır (Karaalioğlu, s. 1980, 71). Mesnevinin bazı 

beyitlerinde tespit edilen cinaslı kafiyeler şunlardır: başına/ķaşına (b.4), āş/baş 

(b.5), hūşun/gūşun (b.9),  ferācesine/bahānesi ne (b.10), yaġlıķ/ śaġlıķ (b.12), 

nigāh/gāh (b.15), maŧara/ħaŧara (b.18), ķuşaġı/aşaġı (b.19), ‘ām/hengām (b.20), 

bende/bende (b.21), śāfında/nāfında (b.23), ķolundadır/yolundadır (b.26), a 

ķız/saķız (b.28), sizde/dizde (b.31), çelebi/lebi (b.37), kāküldür/güldür (b.41), 

eller/eller (b.44), ķaśdı/ķaşbaśdı (b.45), araladı/yaraladı (b.46), niyāz/piyāz 

(b.54), hemān/zemān (b.55), atlatdı/çatlatdı (b.60), meh/peh (b.62), 

ķaśdıñ/baśdıñ (b.65), bunda/şunda (b.66), çoķdan/yoķdan (b.67), söyle/böyle 

                                                           
1
 Hayatı ile ilgili bilgiler kaynaklarda oldukça sınırlıdır. Asıl adı Mehmed’dir (Erdem, 

1994, s. 206; Tuman, 2001, s. 616). Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Rumeli 

Kadılarından Pîrî-zâde’nin dairesinden olup, ilim irfan sahibi, yetenekli bir şair iken 

içki ve keyif verici maddelere düşkünlüğü nedeniyle gözden düşmüş; hayatının geri 

kalan kısmını maddi sıkıntı içinde geçirmiştir (Erdem, 1994, s. 206; Türk Şairleri, s. 

104; Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, 2002, s. 469). Ramiz Tezkiresi’nde, 

Damat İbrahim Paşa’nın mezar taşındaki tarihin Âsım’a ait olduğu belirtilmektedir 

(Erdem, 1994, s. 206). Bilinen tek eseri Divançe’sidir. Divançesinde 7 murabba, 8 

tahmis, 1 müseddes, 5 tarih, 2 mesnevi, 48 gazel, 4 rubai, 11 kıt‘a, 3 nazm, 35 matla 

ve 8 müfred olmak üzere toplam 132 manzume vardır. Çağdaşı olan Nedim’in şiir 

sanatından çok etkilenen ve lirik bir şair olan Âsım,  şiirlerinde halkın günlük 

konuşma diliyle ilgili unsurlara, argoya, atasözü ve deyimlere çok fazla yer vermiştir. 

H. 1150 (M. 1737) tarihinde vefat etmiştir. 

 



Ârifzâde Âsım’ın “Tuhfetü’z-zenân” Mesnevisi 47 

(b.68), n’edelim/edelim (b.69), yemįn/emįn (b.76), āhı/nigāhı (b.78), 

buraya/araya (b.79), oynunuza/boynunuza (b.80). 

3. Mesnevinin Dil Özellikleri 

3.1. Âsım’ın Şiir Dilinde Nedîm Etkisi 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Nedîm, şiir sanatıyla devrinin en 

büyük temsilcisi olup hem çağdaşlarını hem de kendisinden sonra yaşamış 

şairleri önemli ölçüde etkilemiştir. Âsım’ı da en çok etkileyen şair şüphesiz 

çağdaşı Nedîm olmuştur. Nedîm, İstanbul Türkçesini, halkın konuşma dilini, 

mahallî ifadeleri, deyim ve atasözlerini, günlük hayattan tabloları, İstanbul’un 

mesire yerlerini ve semtlerini, sosyal hayatı, divan şiiri geleneği ve anlayışı 

içinde şiirinde büyük bir ustalıkla kullanmıştır (Mazıoğlu, 1957, ss. 49-63).  

Devrinin birçok şairi gibi Âsım da şiirlerinde Nedîm’in söyleyiş tarzını 

yakalamaya çalışmıştır. Bu bağlamda mesnevisinin bazı beyitlerinde Nedîm’in 

kullandığı kelime ve ifadeler dikkat çekicidir. Nedîm’in şiirleri ile ilgili 

aşağıdaki örnek beyitler, Nedîm Divanı’ndan (Macit, 1997) alınmıştır:  

Nedîm: 

Merĥabā etdiğin ellerle revā mı göreyim 

Eller emsin o şeker lebleri de ben durayım (Mr. 35/II-1,2) 

Âśım: 

N’eyleyim būs edip raķįb eller 

Āh efendim pamuķ gibi eller (b.44) 

Nedîm: 

Germ olup oġlun bize bir būse ikrār eylemiş 

Dün ķızın da çiġnedi ey pįr-i mey ol saķızı (G.158/3)  

Âśım: 

Ķanı va‘d ü kerem ilāhį a ķız 

Çignedigiñ nic’oldu dünkü saķız (b.20) 

Nedîm: 

Başında ķar śaçaġı śarıķ arķada sāde 

Nice gezer bu soġuķlarda bilmezem ‘ar‘ar (Ks. 13/2) 

Âśım: 

Ķar śaçaġı başında destārı 

Doñdururdu gören dil-efgārı (b.39) 

Nedîm: 

Yetmez mi sana bister ü bālįn ķuzucaġım 

Serd oldu hevā çıkma koyundan ķuzucaġım 

Āteşlik eder saña bu sinemdeki dāġım 

Serd oldu hevā çıķma ķoyundan ķuzucaġım (Mr. 26/I) 
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Âśım: 

Ķuzucaġım beni dolaşdırma 

 Giyme süt mā’įsi ķavuşdurma (b.30) 

3.2. Günlük Konuşma Dili Unsurları 

Eserde dikkati çeken günlük konuşma dilindeki Türkçe bazı ifadeler şunlardır:  

a (T.): şaşma edatı (Türkçe Sözlük) 

Ķanı va‘d ü kerem ilāhį a ķız 

 Çignedigiñ nic’oldu dünkü saķız (b.28) 

bölük (belik) / örük (T.): saç bölüğü, saç örgüsü (Tarama Sözlüğü, 

Derleme Sözlüğü) 

Çuķadār ķamçısı örük śaçlar  

 Dūş-ı cānānede bölük śaçlar (b.20) 

ko- (T.): bırak, koy (Derleme Sözlüğü) 

Yeter etdiñ ķo lāfı ey ħāme  

Erdi zįrā sitāyiş encāma (b.51) 

yürü var (T.): haydi, durma (Tarama Sözlüğü) 

Ĥasretiz birbirimize çoķdan 

 Yürü var engel olma hįç yoķdan (b.67) 

Günlük konuşma dilinin unsurları olan ikilemeleri de çok kullanan Âsım, 

böylece mesnevisinin iç ahengini artırmıştır. Mesnevide kullanılan 

ikilemelerden bazıları şunlardır: ufacıķ tefecik/aķça pakça (b.2), ķatārį ħatārį 

(b.13), yanlı yancıķlı (b.18), telli pullu (b.24), emān zemān (b.55), fış fış (b.27), 

peh peh (b.62). 

Kısa bir mesnevi olmasına rağmen eserde deyimlerin fazlalığı dikkat çekicidir. 

Atasözünü sadece bir beyitte kullanan şairin bilhassa bazı beyitlerde birden 

fazla deyimi ustalıkla kullandığı görülmektedir. Bu da dilin nispeten 

sadeleşmesine yol açmıştır. Örneklerdeki atasözü ve deyimlerin birçoğu 

günümüzdeki anlamlarıyla kullanılmıştır. Ayrıca atasözü ve deyimler, Ömer 

Asım Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ve E. Kemal Eyüboğlu’nun On 
Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve 
Deyimler adlı eserlerinden kontrol edilmiştir.  

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü: “Kendin hakkındaki kötü 

düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme.” (Aksoy, 1984,  

s. 113; Eyüboğlu, 1973, s. 3) 
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ayağını çek-: “ilgiyi kesmek, vazgeçmek” (Eyüboğlu, 1973,  s. 38) 

Etme evśāf-ı zenne çek ayaġıñ 

‘Āśımā açma ķuŧunuñ ķapaġıñ (b.34) 

aklını al-:  “düşünemez duruma getirmek” (Aksoy, 1984,  s. 555; 

Eyüboğlu, 1973,  s. 18) 

kulağını bur- (bük-): “yapacağı işte dikkatli davranması için uyarıda 

bulunmak”  (Aksoy, 1984,  s. 943; Eyüboğlu, 1973,  s. 319) 

‘Āşıķı aldırır idi hūşun 

Küpesi burmasa eger gūşun (b.9) 

aş yer- (aş er-): “gebelikte kimi yemeklerden tiksinip kimi şeyleri yemek 

için aşırı istek duymak” (Aksoy, 1984, s. 588) 

baş bağla-: “kendini bir yere bağlamak” (Aksoy, 1984, s. 616; Eyüboğlu, 

1973, s. 52) 

Niçe ‘uşşāķ-ı zārı yermeye  āş
 

 Baġlamış bir felek ŧabancesi baş (b.5) 

hatır sor-: “bir kimseye “nasılsınız, ne durumdasınız” anlamında nezaket 

sorusu sormak (Aksoy, 1984, s. 846; Eyüboğlu, 1973, s. 239) 

üstün(m)e iyilik sağlık: “iyi dilek sözü” (Aksoy, 1984, s. 1089; Eyüboğlu, 

1973, s. 407) 

Ħāŧırım śordu verdi bir yaġlıķ 

Dedi eylik hem üstüñe śaġlıķ (b.12) 

aman zaman verme-: “göz açtırmayarak ve yardım almaya fırsat 

bırakmayarak kıyasıya hırpalamak” (Aksoy, 1984, s. 571; 

Eyüboğlu, 1973, s. 26) 

Birbirine meded hemān diyerek 

 Vermeyelim emān zemān diyerek (b.55) 

ant iç-: “bir şey yapacağına ya da yapmayacağına kutsal bir şeyi tanık 

göstererek söz vermek" (Aksoy, 1984, s. 576; Eyüboğlu, 1973, 

s. 27) 

Ķuzumuñ ķoç başına and içeyim 

‘Āşıķıñ gözyaşına and içeyim (b.75) 

araya gir-: “daha önce başlanmış bir işin ya da olayın yapılmasını 

geciktirmek” (Aksoy, 1984, s. 579; Eyüboğlu, 1973, s. 29) 

Gelmişem keyfe-mettefaķ buraya 

 Girmezem ‘įşi telħ edip araya (b.79) 
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can evi: “yürek, gönül” (Aksoy, 1984, s. 672; Eyüboğlu, 1973, s. 94) 

‘Āşıķıñ cān evini ŧırnaķlar 

Āh o yüksük ĥınālı parmaklar (b.8) 

canını ver-: “bir şey uğrunda en değerli varlığını feda etmeye hazır 

olmak” (Aksoy, 1984, s. 675; Eyüboğlu, 1973, s. 107) 

 ‘İşve maġrūru bir güzel çelebi 

Cān-ı dįger verirdi śırf lebi (b.37) 

dilde gez-: “herkesçe konuşulmak” (Aksoy, 1984, s. 719; Eyüboğlu, 

1973, s. 136). 

Güm-reh-i deşnesi gezer dilde 

Dolanıp yankesici-veş belde (b.47) 

el-aman (çağır-): “bıkıp usandığı, rahatsız olduğu şeyden, kişiden çok 

yakınır olmak” (Aksoy, 1984, s. 748; Eyüboğlu, 1973, s. 157) 

Dediler baña el-emān ‘Āśım 

Eyleme ‘įşimiz fiġān ‘Āśım (b.64) 

elinden gel-: “yapabilmek” (Aksoy, 1984, s. 758; Eyüboğlu, 1973, s. 170) 

Elimizden gelir ise n’edelim 

Her ne ise merāmıñı edelim (b.69) 

fink at-:  “keyfince eğlenmek, oynayıp zıplamak” (Aksoy, 1984, s. 784; 

Eyüboğlu, 1973, s. 182) 

Ķıvırıp fink urup o mekkāre 

Nāz u şįve ederdi hemvāre (b.7) 

haber al-:  “kendisine haber ulaşmak” (Aksoy, 1984, s. 833) 

Kimden aldıñ ħaber bizi bunda
2
 

 Kimdir āyā ki söyleyen şunda (b.66) 

kaş(larını) çat-: “kaşlarını birbirine yaklaştırarak öfkesini belli etmek” 

(Aksoy, 1984, s. 915; Eyüboğlu, 1973, s. 296) 

Śalar ‘uşşāķa himmeti yasın 

Zülfü çöreklenip çatar ķaşın (b.14) 

 

                                                           
2
 Bu beyitte “şunda, bunda” kelimeleri, çocukların oyun oynarken söyledikleri “ya 

şundadır ya bunda” tekerlemesini hatırlatmaktadır. Tekerleme söyleyicisi vezin, 

kafiye, aliterasyon ve seciden faydalanarak hisleri, hayalleri güldürmeye, şaşırtmaya 

dayalı birtakım söz kalıpları içinde ard arda sıralar ve yuvarlar (Elçin, 1986, s. 589). 
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sakız çiğne
3
-: “bir sözü veya düşünceyi sık sık tekrarlamak” (Eyüboğlu, 

1973, s. 367);  

Ķanı va‘d ü kerem ilāhį a ķız 

 Çignedigiñ nic’oldu dünkü saķız (b.28) 

sįne-ber-sįne  ol-: “göğüs göğse ol-” yüz yüze gelmek (Aksoy, 1984, s. 

798; Eyüboğlu, 1973, s. 191) 

Sįne-ber-sįne olalım yatalım 

Gel senįñle yaġı bala ķatalım (b.56) 

söz yok: “hakkında söylenecek bir şey yok” (Aksoy, 1984, s. 1047; 

Eyüboğlu, 1973, s. 378) 

Vuślat-ı źevķe gerçi ĥālet çoķ 

 Gizlice ķoç ķaçımına söz yoķ (b.61) 

üstüne (üzerine) varmak: “bir şeyin yapılması sırasında üstüne gelmek” 

(Aksoy, 1984, s. 1092; Eyüboğlu, 1973, s. 408) 

Vardım añsız üzerlerine hemān   

Beni gördükde oldular lerzān (b.63) 

vebali boynuna: “Bu bir suç ise sorumlusu odur.” anlamında bir söz 

(Aksoy, 1984, s. 1096; Eyüboğlu, 1973, s. 409) 

Māni‘ olmam ne ise oynunuza 

İşte gitdim vebāli boynunuza (b.80) 

Mesnevinin genelinde gündelik konuşma dili hâkimdir. Mesnevide en çok 

dikkat çeken hususlardan biri de konuşma dilinin unsurlarından olan argo 

kelimelerin kullanılmasıdır. Bu kelimelerin kullanılması eserde yer yer 

müstehcenlik yaratsa da Âsım bu kelimelerle mesnevisine mizahî bir üslup 

vermeyi başarmıştır.  

2.3. Mesnevide Yer Alan Argo Kelimeler 

‘įş (Ar.): “cinsel ilişki” (Aktunç, 2008, s. 155) 

‘Įş ü ‘işretde iken ol iki meh 

 Görünüp dedim anlara peh peh (b.62) 

                                                           
3
 “Sakız çiğnemek” deyimi ile ilgili olarak Süreyya Beyzadeoğlu (2002, ss. 350-358), 

Nedîm’in şiirlerinden örnek vererek “Nedîm’in   

Germ olup oġlun bize bir būse ikrār eylemiş /  

Dün ķızın da çiġnedi ey pįr-i mey ol saķızı (G.158/3)  

beytini örnek göstererek kullanılır” şeklinde değerlendirme yapmaktadır.  
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kestānesini çatlat- (Rum.+T.): “cinsel ilişkide bulunmak” (Aktunç,  2008, 

s. 246) 

Ŧoplu igneyi ya‘nį atlatdı 

Śoñra kestānesini çatlatdı (b.60) 

ķırıķ (T.): “çapkın; kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak 

ilişki kurduğu erkek veya kadın; dost, metres” (Aktunç, 2008, s. 

185) 

Şehr içinde henūz olup peydā 

Bir ķırıķ duħter-i semen-sįmā (b.1) 

ķız (T.): “ilgi duyulan genç hanım, sevgili” (Aktunç, 2008, s. 188) 

Ķanı va‘d ü kerem ilāhį a ķız 

 Çignedigiñ nic’oldu dünkü saķız (b.28) 

ķoç ķaçımı (T.): “evlilik dışı cinsel ilişki” (Dankoff, 2008, s. 152) 

Vuślat-ı źevķe gerçi ĥālet çoķ 

 Gizlice ķoç ķaçımına söz yoķ (b.61) 

kuzu (T.): “deneyimsiz, toy kimse; genç kız” (Aktunç, 2008, s. 199) 

Ķuzucaġım beni dolaşdırma 

 Giyme süt mā’įsi ķavuşdurma (b.30) 

piyāz doġra- (Fr.+T.): “pohpohlamak, yalandan övmek” (Aktunç, 2008, s. 

246) 

Eylediler o deñlü nāz u niyāz 

Doġradı birbirine ħayli piyāz (b.54) 

yancıķlı (T.): “sağrısı büyük olan” (Tarama Sözlüğü) 

matara (Ar.): “su kabı” (Tarama Sözlüğü); argo sözlüklerde yer 

almamakla birlikte Âsım, sevgiliyi şeklen mataraya 

benzetmektedir.  

Yanlı yancıķlı ol güzel maŧara 

Teşnegānın śavar reh-i ħaŧara (b.18) 
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yat- (tr.): “cinsel ilişkide bulunmak” (Aktunç, 2008, s. 310) 

Sįne-ber-sįne olalım yatalım 

Gel senįñle yaġı bala ķatalım (b.56) 

3. Mesnevinin Muhtevası 

XVIII. yüzyılda mahallî-folklorik üslubun etkisiyle mesnevilerin de 

konuları değişmiş, klasik mesnevi konuları bırakılmış yerli hayattan 

alınmış din, ahlak ve nasihatleri içeren, daha beşerî konulara yer 

verilmiştir (Horata, 2007, ss. 449-533, ss. 546-547). “Tuhfetü’z-zenān”, 

eski dönemin ahlak anlayışının kurumlaşmış bir uygulaması olan mahalle 

baskınını tam olarak yansıtmasa da âşıkların gizlice buluşmaları sırasında 

Âsım tarafından yapılan bir baskın konusunu içermesi bakımından özgün 

bir eserdir. Osmanlı toplumunda yapılan mahalle baskınlarını Abdülaziz 

Bey şu şekilde açıklamaktadır:  

(…) mahalleye biri kiracı gibi gelir, edep terbiye ve ahlaka aykırı 

hareketlerde bulunduğu, hanesine şunun bunun girdiği komşuları 

tarafından gözlenerek anlaşılır ya da sezilir veya önce mahalle 

delikanlıları duyar ve yakın komşulara bildirirlerse durum mahalle imamı 

efendi ile muhtar ve ihtiyarına açılır. Onlar da eve yabancı birinin girdiği 

görülür veya anlaşılırsa derhal haber verilmesini bildirip önce o haneyi 

basarak giren adamı ve alan kimlerse onları hükümete teslim ve haneyi 

tahliye etme kararını alırlar. Bu işi bir an evvel bitirmek ve mahalleyi bu 

fuhuştan temizlemek için mahalle bekçisine, mahallenin delikanlılarıyla 

civardaki komşulara dikkatli olmaları tembih edilir. Böyle bir haneye 

gizlice bir adamın girdiği görülür veya haber alınırsa durum bütün 

mahalleye bildirilir. Mahalle kahvesinde toplantı yapılır, evin basılması 

kararlaştırılır. Civarda bulunan zabıta kolluğuna haber gönderilir, oradan 

yollanan adamlar, imam efendi, muhtar ve mahallenin ileri gelenlerinden 

gerekenlerle bekçiler sopalarıyla, mahalle delikanlıları da ellerinde sopa 

hatta silah olduğu hâlde yola çıkılır. Öne fener taşıyan bekçiler geçer, 

arkada cemaat vardır. Önce hanedeki adamın kaçabileceği yerler 

gözaltına alınır, bütün halk hanenin önüne toplanır. Koparılan bir şamata 

ve gulgule ve her kafadan çıkan çeşitli seslerle mahallede böyle şeye razı 

olunamayacağı, mahalleye şimdiye kadar böyle bir leke ve ayıp 

getirilmediği, ırz ve namus erbabının yeri olan bu kibar mahallesinde 

böyle namussuzluk yapılamayacağından, şöyle kırıp böyle keseceklerini 

yüksek sesle bağrışırlarken bir taraftan da bekçi kapı halkalarını çalar, 

hemen kapının açılması söylenirdi. Kapı açılmazsa imam efendinin 

“kırınız” diye verdiği emir üzerine tekmelerle kapı açılır, herkes birbirini 

iterek içeri dolar, her yer aranır ve bir adam yakalanırsa evden alınır ve 

don, paça yalın ayak, hakaret dolu sözlerle en büyük zabıta memurunun 

bulunduğu daireye kadar götürülüp teslim edilirdi (Abdülaziz Bey, 2002, 

ss. 339-340). 
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“Tuhfetü’z-zenān”da Abdülaziz Bey’in anlattığı şekliyle mahalle baskınından 

söz edilmese de yasak bir aşk ilişkisi, Âsım’ın yaptığı bir baskınla mizahî bir 

üslupla kurgulanmıştır. Mesnevi, genel bir plan dâhilinde giriş, gelişme ve 

sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bakımdan küçük bir hikâye gibi olan 

mesnevide, klasik mesnevilerde görülen besmele, tevhîd, münâcât, na‘t, 

mi‘râciyye, padişah ya da devlet büyüğüne övgü, sebeb-i telif” gibi bölümlere 

yer verilmemiştir. Mesnevinin kahramanları anlatıcı (Âsım), sevgili ve âşık 

(Emnî) olmak üzere üç kişidir. Zaman yoktur. Mekân belli değildir, sadece “bir 

yer” (b.53) olarak geçmektedir. Dili oldukça sadedir.  

Mesnevinin giriş bölümünde, önce sevgilinin sonra âşığın kişilik ve giyim-

kuşam özellikleri; gelişme bölümünde, iki sevgilinin gizlice buluşmaları ve 

buna bağlı gelişen olaylar; sonuç bölümünde ise, Âsım tarafından baskına 

uğramaları konu edilmiştir. Osmanlı toplum hayatında, Abdülaziz Bey’in de 

anlattığı gibi, baskına uğrayan kişiler adalete teslim edildiği hâlde, Âsım 

âşıkları kendi hâllerine bırakır ve oradan ayrılır. 

Âsım, 1-34 beyit arasında sevgilinin özelliklerini bir tablo gibi tasvir eder. Giriş 

bölümünün ilk beytinde sevgilinin şehre yeni gelmiş, semen yüzlü, kırık bir 

güzel olduğunu söyler. Argoda “dost, metres”; sözlüklerde “hoppa, hafif; 

çapkın” anlamına gelen Türkçe “kırık” sözcüğünü özellikle kullanmıştır. 

Böylece, dikkati bu kelimeye çekerek sevgili ile ilgili vermek istediği mesajı 

okuyucunun düşüncesinde canlandırır: 

Şehr içinde henūz olup peydā 

 Bir ķırıķ duħter-i semen-sįmā (b.1) 

Sevgili, çok güzel, ufacık tefecik, akça pakça; yaşmak, yemeni içinde, çekme 

(düzgün biçimli) burunlu, kalem kaşlı bir güzeldir. Agâh Sırrı Levend (1984, s. 

504), Âsım’ın bu beytini örnek göstererek Divan şiirinde burunla ilgili 

benzetmelere pek rastlanmadığını söylemektedir:  

Ufacıķ tefecik velį ammā 

 Aķça pākça ĥasende bį-hemtā (b.2) 

Yaşmaķ içinde baķ fiŧas
4
 başına 

 Çekme burunla hem ķalem ķaşına (b.4) 

Sevgilinin vücudu o derece naziktir ki şöyle hafifçe dokunulduğunda topuğuna 

kadar titrer: 

                                                           
4
 Agâh Sırrı Levend, “kuŧas” şeklinde okumuştur. Derleme Sözlüğünde (2009) “fiŧas” 

olarak tespit edilmiştir.  
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Cismi nāzük o rütbe kim derler 

 Fiske ursañ ŧopuġuna ditrer (b.6) 

Elleri yüksük kınalı olan bu güzel, nazik ve işvelidir. Nazı ve işvesiyle âşıkları 

can evinden vurur, onların aklını başından alır: 

Ķıvırıp fink urup o mekkāre 

Nāz u şįve ederdi hemvāre (b.7) 

‘Āşıķıñ cān evini ŧırnaķlar 

 Āh o yüksük ĥınālı parmaķlar (b.8) 

‘Āşıķı aldırır idi hūşun 

 Küpesi burmasa eger gūşun (b.9) 

Topuğuna kadar uzun olan saçlarının âdeta her kılı rüzgâra naz etmektedir: 

Ŧopuġun dögmede o gįsūlar 

 Nāz eder rūzgāra her mūlar (b.16) 

Âsım, 35-50. beyitler arasında ise âşığın vasıflarından söz eder. Bu düzenbaz, 

işveli sevgilinin, Emnî adında bir âşığı vardır. Bu güzel işve mağruru, çelebinin 

sadece dudağı için insan canını bile verebilir. Sevgili için “kırık” kelimesini 

özellikle kullanmış olan Âsım, âşık için de “mağrur” ve “çelebi” kelimelerini 

özellikle kullanmıştır. “Mağrur” kelimesi hem “kibirli” hem de “bir şeye 

güvenip aldanan” anlamında tevriyeli kullanılmıştır:  

Vardı bir ‘āşıķı bu mekkārıñ 

 Nāmı Emnį idi dil-efgārıñ (b.35) 

‘İşve maġrūru bir güzel çelebi 

 Cān-ı dįger verirdi śırf lebi (b.37) 

Vefalı, naz ve şivesi boyunca kaftan olan âşığın, başında kar gibi beyaz bir 

destar, üstünde gül yaprağı nazikliğinde bir kabası vardır.  Başındaki kâkülleri 

âdeta siyah bir güle, gözleri baygın bakan iki ahuya, kaşları samur bir kürke, 

gerdanı ise billurdan bir kadehe benzemektedir:  

Nāz u şįve boyunca ķaftandır 

 Bį-vefālıķ o şūħa bühtāndır (b.38) 

Ķar śaçaġı başında destārı 

 Doñdururdu gören dil-efgārı (b.39) 
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Berg-i gülden ķabā-yı źį-şānı 

Çeşm-i bülbül idi nigehbānı (b.40) 

Kimisi der serinde kāküldür 

 Kimisi bir ŧutam siyeh güldür (b.41) 

 Gözleri ħaste iki āhūdur 

 Bį-dimāġ eyleyen beni budur (b.42) 

 Ķaşları añdırırdı semmūru 

 Gerdeni daħi cām-ı billūru (b.43) 

Pamuk gibi elleri olan âşığı, Âsım da beğendiğini ima ederek mizahi bir 

yaklaşımda bulunur. Bu yüzden sevgiliyi rakip olarak yorumlar. Başına siyah 

bir kaşbasdı bağlamış olan âşığın güzelliği, şehirde ün salmıştır:  

N’eyleyim būs edip raķįb eller 

Āh efendim pamuķ gibi eller (b.44) 

Ħaste mi ‘işve mi ‘aceb ķaśdı 

Baġlamış bir siyāh ķaş baśdı (b.45) 

Şöhret-i ĥüsnü şehri araladı 

Ceyb-i ‘uşşāķ-ı zārı yaraladı (b.46) 

Âşık ise Âsım’ın ilgisinden rahatsızdır. Âsım’a kin beslemekte olup hançerinin 

kabzasına dokunarak ona karşı tehditkâr bir tavır göstermektedir. Âsım için bu 

tehditkâr tavrın pek önemi yoktur. Ona göre, o hançere (kızgın bakışlara) şimdi 

kim vurulmaz, o hançere (kızdıkça güzelleşen o bakışlara) bir meyan balı gibi 

tatlı, güzel dese doğrudur: 

‘Āśım-ı zāra kibr ü kįn eyler 

Ķabża-ı ħançere yemįn eyler (b.48) 

Kim urulmaz o ħançere el’ān  

Bir meyān balıdır desem şāyān (b.49) 

Mesnevinin 50-53. beyitleri gelişme bölümüne geçiş beyitleridir: 

Yeter ‘Āśım o şūħu medĥ etdiñ 

 Nüsħa-ı ĥüsnü śanki şerĥ etdiñ (b.50) 

Yeter etdiñ ķo lāfı ey ħāme  

 Erdi zįrā sitāyiş encāma (b.51) 
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Eyle bezm-i maĥabbeti tertįb 

 Etme ol iki dil-beri ta‘zįb (b.52) 

Gelişme bölümü 54-61. beyitler arasını kapsar. Âsım, iki âşığın gizlice 

buluştuktan sonra aralarında geçenleri argo ve müstehcen kelimelerle anlatır:  

Bir yere geldi o iki ĥasret 

 Ķanźįl olunca etdiler ‘işret (b.53) 

 Eylediler o deñlü nāz u niyāz 

 Doġradı birbirine ħayli piyāz (b.54) 

Sįne-ber-sįne olalım yatalım 

 Gel senįñle yaġı bala ķatalım (b.56) 

62 ve 63. beyitlerde gizlice buluşan âşıkları şair görür ve onları basar:  

‘Įş ü ‘işretde iken ol iki meh 

Görünüp dedim anlara peh peh (b.62) 

Vardım añsız üzerlerine hemān  

Beni gördükde oldular lerzān (b.63) 

64 ve 73. beyitler arasında âşıklar, şaire kimseye bir şey söylememesi için 

yalvarırlar ve ona, cihanın duyulmadık sözler söyleyen son şairi olması için dua 

ederler:  

Elimizden gelir ise n’edelim 

Her ne ise merāmıñı edelim (b.69) 

Şā‘ir-i saġar-ı cihān olasın 

‘Āśım-ı nādire-zebān olasın (b.73) 

74 ve 80. beyitler arasında ise Âsım, kimseye bir şey söylemeyeceğine dair 

yemin eder; âşıkları yalnız bırakarak mesnevisini bitirir: 

Tįġ-i ebrūñuza yemįn edeyim 

Ħāŧır-ı pākiñiz emįn edeyim (b.76) 

Ķuzumuñ ķoç başına and içeyim 

‘Āşıķıñ gözyaşına and içeyim (b.75) 

Māni‘ olmam ne ise oynunuza 

İşte gitdim vebāli boynunuza (b.80) 
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4. Mesnevide Yer Alan Sosyal Unsurlar 

Tuhfetü’z-zenân, sanat yönü ön planda olmasa da toplumdaki sosyal bir konuyu 

yansıtması bakımından özgün bir eserdir. Mesnevinin en çok dikkat çeken yönü 

de dönemin âdetlerini, giyim kuşamını âdeta canlı bir tablo gibi yansıtmasıdır.  

4.1. Giyim-Kuşam ve Süslenme 

Mesnevide söz edilen giyim-kuşama ait unsurlar şöyledir: 

Altın zincir (T.+Far.): Âsım, giyim kuşamda süs unsurlarının başında gelen altın 

zincire mesnevisinin bir beytinde yer vermiştir. “Kadınlı erkekli Türk 
süslenmesinde, tuvaletinde bilezik, yüzük, küpe, iğne, gerdanlık, saat, saat 
kordonu, gömlek kol düğmesi, esvab düğmesi, esvab işlemesi olarak altının çok 
geniş bir yeri olmuştur…” (Koçu, 1967, s. 13). Aşağıdaki beyitte şair, güzelin 

boynundaki üç dizi altın zincirin göbeğine kadar uzandığını söylemektedir.  

Üç dizi zer gelū-yı śāfında 

Cāygāh eylemişdi nāfında (b.23) 

Fitās: Kadınların başlarına örttükleri yazmaya denir (Derleme Sözlüğü).   

Degirmi (T.): Yuvarlak; eni boyuna eşit olan; yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent 

veya mendile verilen addır (Derleme Sözlüğü).  

Yemeni (Ar.): Başa bağlanan örtüdür. “Alaca boyalı, üzerine kalıpla renkli 
çiçek resimleri basılmış ince bez ve yazma çenber adıdır. Vaktiyle Yemen ve 
Hind’de yapıldıkları için bu adı almıştır. Kadınların başlarını örttükleri 
yemeniyi erkekler de vaktiyle fesin üzerine, sarık tarzında sararlardı.” (Pakalın, 

1993, ss. 616-617). Aşağıdaki beyitte şair (on dört sayısının değirmi 

sözcüğünün niteleyeni olduğu göz önüne alındığında), sevgilinin yuvarlak 

motiflerle süslenmiş bir yemeni takmış olabileceğini düşündürtmektedir. 

Ayrıca, “on dört” kelimeleri ile sevgilinin yaşını dolayısıyla gençliğini, ayın on 

dördü gibi güzelliğini de ifade ederek kelimeyi tevriyeli kullanıyor. Güzelliği, 

gençliği, parlaklığı ve telli pullu yemenisiyle sevgili, şairin aklını başından 

alıyor. Değirmi, fitas ve yemeni kelimelerini de tenasüp içinde kullanıyor. Şair, 

beyitte kelimelerle âdeta bir resim yapıyor: 

Telli pullu fiŧāsla aldı beni 

 Āh o on dört degirmiden yemeni (b.24) 

Destār (Far.): Destar, başa giyilen takke, fes gibi şeylerin üzerine sarılan sarıktır 

(Pakalın, 1993, s. 431). Reşat Ekrem Koçu (1967, ss. 87-88) ise, “Kavuk, külah, 
fesin etrafına sarılan sarık; sarık’ın aydınlar ağzındaki adı idi…” şeklinde 

açıklamaktadır. Âsım, aşağıdaki beyitte kavuğun üzerine sarılan beyaz tülbenti, 

beyazlığı bakımından kara benzetmiş. “dondurmak” kelimesini şair, hem 

“beklenmedik bir durum karşısında hareketsiz kalmak” hem de “soğuktan 



Ârifzâde Âsım’ın “Tuhfetü’z-zenân” Mesnevisi 59 

dondurmak” anlamında tevriyeli kullanıyor:  

Ķar śaçaġı başında destārı 

Doñdururdu gören dil-efgārı (b.39) 

Ferāce (Ar.):  Bir çeşit üstlük olan ferace, “…çarşaftan evvel kadınların tesettür 
için giydikleri üstlüğün adıdır. Feraceler çuhadan, softan sonraları aynı 
zamanda fantezi kumaştan yapılırdı. Düz, süssüz ve sade olanları olduğu gibi 
cepleri ve yakaları işlemelileri de olurdu. Manto gibi feracelerin de düzleri ve 
kloşları vardır. Feraceyi mantodan ayıran cihet feracede manto tarzında geniş 
yakanın bulunmaması ve daha uzun olmasıdır. Feracelerin yakaları askerlerin 
giydikleri ceketlerin dik yakaları tarzında idi. Kolları da vardı.” (Pakalın, 1993, 

ss. 601-602). Reşat Ekrem Koçu (1967, s. 108) ise, “…Ferace başı-saçları örten 
yaşmak ile tanımlanan bir üstlüktür. Feracede yaka, bu üstlüğün bir ikinci 
parçası sayılacak kadar geniş ve omuzlardan, sırttan yere kadar dökülecek 
büyüklükte idi. Ferace kadimden İkinci Sultan Abdülhamid devri sonlarına 
kadar büyük şehirlerde, bilhassa İstanbul’da giyilmiştir ve yaşmakla beraber 
kullanılmıştır.” şeklinde açıklamıştır. Âsım’ın, aşağıdaki beytinden güzelin, 

çoban (dik) yakalı ferace giydiği, yaşının da küçük olduğu anlaşılıyor.     

Baķ şubān yaķalı ferācesine 

 Körpece ķuzudur bahānesi ne (b.10) 

Hançer (A.): Sözlüklerde ucu eğri, iki tarafı keskin büyük bıçak olarak 

tanımlanmaktadır. Reşad Ekrem Koçu (1967, s. 127) ise hançerle ilgili olarak 

edebiyatta güzel delikanlıların kaşlarının ve kızgın sert bakışlarının hançere 

benzetildiğini; ayrıca, Osmanlı toplumunda erkek giyiminin en önemli 

aksesuarlarından biri olduğunu söylemektedir. Âsım da aşağıdaki beyitte 

“hançer” kelimesini hem hançer hem de âşığın kızgın bakışları anlamında 

kullanmıştır.  

Kim urulmaz o ħançere el-ān 

Bir meyan balıdır desem şāyān (b.49) 

İstifan (Rum.): Aslı Rumca olan bu kelime “fes” anlamına gelir (Derleme 

Sözlüğü). Beyitte şair, konuşma dilinin doğallığını kullanarak âşığın fesine 

bağladığı yemenisinin her bir telinden etkileniyor. 

İstifanıñdaki fiŧas teller 

 Hele görseñ baña neler eyler (b.32) 

Kaba (Ar.): Üste giyilen kaftan nevinden elbiseye denir (Pakalın, 1993, s. 112). 

Çeşm-i bülbül, çizgili ve hareli yapılmış cam süs eşyasıdır. Bu camdan; yakut, 

zümrüt, la‘l renginde bardak, fincan, vazo gibi eşyalar yapılır (Pakalın,  1993, s. 
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354). Şair, beyitte âşığın üzerindeki kaftanı tazelik, nazlılık özelliği ile gül 

yaprağına, âşığın bakışlarını ise parlaklığı ve rengi bakımından çeşm-i bülbüle 

benzetiyor. Koku ve renk bakımından çok güzel olan gülün, yaprağı ve dalı da 

güzeldir. Tarâvet, tazelik, narinlik bunların da özelliğidir (Pala, 1995, s. 208):  

Berg-i gülden ķabā-yı źį-şānı 

Çeşm-i bülbül idi nigehbānı (b.40) 

Ķaftan (T.) 

Bir çeşit giysi olan kaftan, “…eskiden giyilen üst elbiselerin adıdır. Kaftanlar 
cins ve nevilerine göre murabba kaftan, keçe kaftan, çuha kaftan gibi isimler 
alırlardı…” (Pakalın, 1993, s. 134). Âsım’a göre naz ve işvesi boyunca kaftan 

(üzerinde giysi gibi) olan o şûha vefasızlık haksızlıktır:  

Nāz u şįve boyunca ķaftandır 

 Bį-vefālıķ o şūħa bühtāndır (b.38) 

Ķapama (T.): Astarlı kaftan, pamuklu hırka olan kapama, “Elbise takımı yerinde 
kullanılan bir tabirdir. Vaktiyle medrese talebesiyle yeniçerilere verilen 
elbiselere denilirdi. Kapama tabiri üstlük yani cüppe gibi üste giyilen bir nevi 
elbisenin de adı idi.” (Pakalın, 1993, s. 164). Reşat Ekrem Koçu (1967, s. 144) 

ise “hazırcının sattığı bir kat elbise; maruf libas” şeklinde açıklar. Şair, 

aşağıdaki beyitte sevgilinin giydiği kapamanın önünün açık, uzunluğunun da 

dizde olduğunu konuşma dilinin doğallığı ile nükteli bir şekilde söylüyor: 

Yeñi įcāda beñziyor sizde 

 Giymek öñsüz ķapamayı dizde (b.31) 

Ķaşbaśdı (T.): Başa bağlanan enli kumaştır. “Kordela makamında alın hizasında 
başa bağlanan enli şeritin adıdır. Bürümcek üzerine sırma ipekle işlenirdi. 
Hesap işi yapılmış kıymetli ve nadide olanları vardır.” (Pakalın, 1993, s. 211). 

Reşat Ekrem Koçu (1967, s. 148) ise kaşbasdıyı şöyle açıklamıştır:  

Kaşların üstünden sımsıkı bağlanan bir dülbent, çember, herhangi bir bez. 

Baş ağrılarında alın üzerine konmuş ve sirkede ıslatılmış bir pamuk veya 

bez üstünden bağlanırdı. Fakat büyük şehirlerde bilhassa İstanbul’da 

yakın geçmişe kadar kenarın yosması sürtük kadınların günlük tuvaletine 

girmişti; iki anlamda kullanılırdı: 1. Kocalarını yıldırmış, şirret, celalli 

kadınların alameti farikası idi, “eli maşalı” deyimi gibi “kaşbasdılı” 

denilirdi; 2. Bir bıçkın oynaşı olan kadınlar bağlardı; bu münasebet ile 

bıçkın yavukluya, kırığa, oynaşa da “Kaşbasdı” adı verilmişti, halk 

ağzında kadınlar arasında “ağrısız başa kaşbasdı” deyimi, gönül kuşunu 

bir dilber bıçkının perçemine kondurup başına dert açma anlamında 

kullanılırdı. Kadınların saç tuvaletinde kullandıkları “alın çatkısı”na 



Ârifzâde Âsım’ın “Tuhfetü’z-zenân” Mesnevisi 61 

kaşbasdı da denilirdi (Koçu, 1967, s. 148). 

Şair, aşağıdaki beyitte sevgilinin kaşbastı bağlamadaki amacını istifham 

sanatını kullanarak anlamaya çalışmaktadır. Âsım’ın birçok beytinde olduğu 

gibi burada da konuşma dilinin doğallığı ön plandadır: 

Ħaste mi ‘işve mi ‘aceb ķaśdı 

 Baġlamış bir siyāh ķaşbaśdı (b.45) 

Ķavuşdurma (T.): Erkek gömleği, yelek, iş gömleğidir (Derleme Sözlüğü). 

Aşağıdaki beyitte şair, konuşma dilinin doğallığı içinde sevgilinin süt mavisi 

renginde “kavuşdurma” giydiğini, onun peşinde dolanıp durduğunu mizahi bir 

dille söylüyor. 

Ķuzucaġım beni dolaşdırma 

 Giyme süt mā’įsi ķavuşdurma (30) 

Ķuşaġ (T.): Bele bağlanan kuşak, “Beli sıkı tutmak için sarılan uzun ve dar 
kumaş, şal ve benzeri eşyayı ifade eder. Eskiden hem erkekler hem de kadınlar 
kuşak kullanmışlardır.” (Şemseddin Sami, 1987, s. 1101).  

(…) Eski kıyafette kuşak, hem bir erkek süsü olmuş, hem de öne gelen 

kıvrımlarından ceb gibi istifade edilmiştir… Bilhassa İstanbul’da gençler, 

gençlerin de bıçkın takımı kuşaklarına ayrı bir nümayiş vermek için 

kuşaklarını lüzumundan uzun bir ucunu yere salarlardı, öyle ki “dayı 

revişi” denilen levendâne adımlarla yürürlerken yere sarkmış kuşak, yerde 

topuklarının yanı sıra sürünürdü…  Eski kadın giyim kuşamında da 

entariler üstüne sarılan dış kuşakları önemli yer almışdı, bilhassa şal 

kuşaklar o eski kıyafetlere pitoresk bir revnâk verirdi (Koçu, 1967, ss. 

160-161).  

Beyitte yürürken sağa sola sallanan kuşak, teşhis ve kapalı istiare sanatı 

yapılarak tellala teşbih yapılmıştır:  

Bir miyāncılıķ eylese ķuşaġı 

Ortalıķdan biraz daħi aşaġı (b.19) 

Peçe (İt.): Kadınların tamamen yüzünü örten örtüdür. “Kadınların tesettür 
maksadıyla kullandıkları yüz örtüsüne verilen addır. İtalyanca pezzetodan 
alınmadır. Çarşafla kullanılan ve yüze tutulan peçe, ilkin siyah kıldan kalınlı 
inceli yapılırken sonraları vualleri, ajorluları, nakışlıları çıkmıştır. Mutassıp 
olanlarla beraber süs düşkünü olanlardan çifte peçe kullananlar vardı.” (Pakalın, 

1993, s. 765). Beyitte, sevgilinin şerbetî (kırmızı) yaşmağı, peçesi şairin her 

zaman aklını başından almaktadır:  
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Şerbetį yaşmaġına eyle nigāh 

Peçesi öldürür beni her gāh (b.15) 

Semmūr (Far.): Bir kürk çeşidi olup, “sansar cinsinden bir hayvanın adı olan 
samur aynı zamanda kürk yerinde kullanılır bir tabirdir. Tüyü sarı olan bu 
deriden yapılan kürk makbuldü.” (Pakalın, 1993, s. 113). Türkçede “samur” 

olarak geçmektedir. “Kara samur ve sarı samur olarak iki cinsi vardır; karası 
sarısından makbuldür. Yüzyıllar boyunca Türk toplum hayatında samur, 
kürklük postların en kıymetlisi bilinmiştir.” (Koçu, 1967, ss. 201-202). XVII. 

yüzyılın ikinci yarısında, Sultan İbrahim (Deli İbrahim) döneminde yönetici üst 

sınıfın pahalı zevkleri, giyim ve teşrifat konusundaki israf öyle bir seviyeye 

ulaşmıştır ki bir sonraki asrın başında yaşanan lale çılgınlığına benzer bir samur 

kürk modası alıp başını gitmiştir. Öyle ki Lâle Devri adlı kitabıyla geniş 

kesimlerin ilgisini çeken Ahmet Refik, dönemi adlandırmak üzere “Samur 

Devri” adlı bir kitap yazmıştır. Şair, beyitte âşığın kalın kaşlarını samur bir 

kürke, beyaz gerdanını ise saydam, kristal bir kadehe teşbih yapmıştır. Şair, 

mesnevisinin hemen hemen her beytinde yaptığı gibi burada da kelimelerle 

âdeta resim yapıyor: 

Ķaşları añdırırdı semmūru 

 Gerdeni daħi cām-ı billūru (b.43) 

Serpūş (Far.): Başa giyecek şey, baş kisvesi” (Şemseddin Sami, 1987, s. 715). 

“Yüzyıllar boyunca memleketimizde erkekler ve kadınlar tarafından başa 
giyilen şeyler çok çeşitli olmuştur; bunların hepsi eski Türk giyim kuşamında 
çok önemli yer tutmuştur.” (Koçu, 1967, s. 204). Âsım, bu beyitte de kendinden 

geçmiş sarhoş bir insanın görüntüsünü kelimelerle okuyucuya âdeta resim gibi 

çiziyor. Beyitte “yine” kelimesi sık sık içki içen bir insanı düşündürmektedir. 

Şair, mesnevisinin birçok beytinde yaptığı gibi konuşma dilinin doğallığını 

burada da okuyucuya yansıtmıştır: 

Mey ü nābı nihānį içmişsiñ 

 Yine ser-pūşu kec-rev etmişsiñ (b.29) 

Şelvār (Far.): Ağı geniş, bol dondur.  “Hem erkeklerin hem kadınların giydiği 
bol ağlı geniş üst donu; erkek şalvarları ekseriya yünlü kumaşdan, kadın 
şalvarları da bazen ipekli kumaşdan olurdu.” (Şemseddin Sami, 1987, s. 765). 

Aşağıdaki beyitte şair, “fış fış” kelimeleriyle oluşturduğu yansımalı ikilemeyi 

kullanarak sevgilinin yürürken şalvarının çıkardığı sesin hoşa giderliğini âdeta 

okuyucuya duyurmak istemiş, bunu da mizahî bir şekilde vermiştir:  

Ħāŧıra nesneler gelir yañlış 

 Etmesin şelvārıñ emān fış fış (b.27) 



Ârifzâde Âsım’ın “Tuhfetü’z-zenân” Mesnevisi 63 

Yaġlıķ (T.): Bir çeşit işli mendildir.  

Yağlık, çevre, mendil ve yemeni gibi değirmi bir bezdir, bu yönden 

destimalden ayrılır; tıpkı çevreler, mendiller gibi süslenirdi. Yağlıklar, 

sofranın dışında, çevre ve mendil gibi yalnız erkekler tarafından 

kullanılırdı; fakat yağlığa el, yüz, burun silinmez, yağlık, nefis işlemeleri 

ile kuşağın bir kıvrımına sokularak süs gibi taşınır; sonra içine çarşıdan 

alınan öteberi konularak, zamanımızın eşya fileleri yerinde, cepte, kuşak 

kıvrımında taşınan bohça-mendiller gibi kullanılırdı. Yağlıklar el 

tezgâhlarında işlenir, süslenirdi (Koçu, 1967, s. 238).  

Aşağıdaki beyitte şair, sevgilinin hatır sorup bir mendil verdiğini söyleyerek 

üstüne iyilik sağlık deyimini diyalog içinde kullanmıştır.  

Ħāŧırım śordu verdi bir yaġlıķ 

Dedi eylik hem üstüñe śaġlıķ (b.12) 

Yaşmaķ (T.): Ferace ile birlikte kullanılan, gözleri açıkta bırakan, ince, beyaz 

yüz örtüsü,   
(…) iki parçadan mürekkep olan yaşmağın bir parçası baştan çeneye, 

öteki de çeneden başa doğru bağlanırdı. Yaşmak, fazla kısımları 

omuzlardan aşağı sarkmak üzere feracenin üstünden sarkıtılarak istimal 

olunduğu gibi o kısımlar feracenin yakasından içeriye alınarak da 

kullanılırdı. Zenginler ve bilhassa saraylılar yaşmağı kolalarlardı. Ferace 

ve yaşmak kullanan kadının gözü, burnu, kısmen de kaş ve ağzı 

görünmekte, hele kolalı yaşmaklar kadını başka bir güzellikte 

göstermekte idi (Pakalın, 1993, s. 606).    

Aşağıdaki beyitte şair, sevgilinin başındaki fitası ile onun yaşmaktan görünen 

çekme burnunun, kalem kaşlarının güzelliğinin görülesi olduğunu 

söylemektedir.    

Yaşmaķ içinde baķ fiŧas başına 

Çekme burunla hem ķalem ķaşına (b.4) 

Mesnevide süslenmeye ait unsurlara çok fazla yer verilmese de süs 

malzemesinin geçtiği beyitler şunlardır: 

Ĥınā (Ar.): Kına, günümüzde de süslenme unsuru olarak kullanılmaktadır. 

Saçlara ve parmaklara yakılır. “Günümüz sosyal hayatında önemli bir yeri olan 
kına yakma âdeti, Osmanlı toplumunda da yaygındır. Kına genellikle avuç içine 
ve parmaklara yakılır.” (Özkan, 2007, s. 341). “Arapça “hına”dan 
Türkçeleştirilmiş bir isim; bu adı taşıyan bir ağacın yapraklarının tozundan 
yapılmış karamtırak kırmızı bir boya ki Türk süslenmesinde çok önemli bir yer 
almıştı.” (Koçu, 1967, s. 157). Yüksük kınası ile ilgili olarak Türkçe Sözlük’te 

Refik Halit Karay’dan alınmış şu tanım vardır: “Bazıları bütün avuçlara değil, 
yalnız bir tek parmağın baş kısmına kına koyarlardı ki buna yüksük kınası tabir 
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olunurdu.” Aşağıdaki beyitte aşk acısı çeken âşık, sevgilinin yüksük kınalı 

parmaklarının güzelliğini gördükçe iç çekiyor, sevgiliye kavuşma isteği ile 

yanıp tutuşuyor.   

‘Āşıķıñ cān evini ŧırnaķlar 

 Āh o yüksük ĥınālı parmaķlar (b.8) 

Küpe (T.): “Kadınların kulağa asdıkları süs.” (Şemseddin Sami, 1987, s. 1189). 

Aşağıdaki beyitte sevgili öyle güzeldir ki eğer küpesi kulağını bükmese âşığın, 

aklını başından alacaktır. Beyitte küpe, kulak büken birine benzetilerek teşhis 

edilmiş. 

‘Āşıķı aldırır idi hūşun 

 Küpesi burmasa eger gūşun (b.9) 

Saç bağı (T.): Saça takılan madenden süs eşyasıdır (Derleme Sözlüğü, 2009). 

Sevgilinin güzelliği karşısında “nasıl âşık olmayam bende, saç bağını gören olur 

bende” diyen şair, “bende” kelimeleriyle oyun yapmaktadır. Dil-beste, bende, 

bağ kelimeleri tenasüp içinde kullanılmıştır: 

Nice dil-beste olmayam bende 

 Śaç baġın gören olur bende (b.21) 

4.2. İnanış ve Ritüeller  

Ķoç başına: Güç ve kuvvet; sağlık ve selamet isteği yerinde kullanılan bir 

tabirdir (Pakalın, 1993, s. 286). Aşağıdaki beyitte Âsım, sağlık ve selamet 

isteyerek ağlayan âşığın gözyaşı üzerine yemin etmektedir: 

Ķuzumuñ ķoç başına and içeyim 

 ‘Āşıķıñ gözyaşına and içeyim (b.75) 

Yaġı bala katmak: Şairler, sevgiliyle âşığın sohbetini bal ile yağ karışımına 

benzetmişlerdir (Özkan, 2007, s. 627). Aynı zamanda bu söz,  “araları çok iyi 

olmak” anlamına gelen “yağlı ballı olmak” deyimi ile de anlamca örtüşmektedir 

(Aksoy, 1984, s. 1100; Eyüboğlu, 1973, s. 412). Aşağıdaki beyitte de âşık, 

sevgilisiyle yüz yüze olmak ve onunla yakınlaşmak istemektedir. 

Sįne-ber-sįne olalım yatalım 

 Gel senįñle yaġı bala ķatalım (b.56) 

Yemįn etmek/And içmek: Bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya ant ile söz 

vermek, yemin etmektir. “Tanrı adına veya kutsal kitaba dair yemin etme halk 
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arasında sıkça görülen ve kaynağını dinsel geleneklerden alan bir davranıştır.” 

(Öztekin, 2006, 632). Aşağıdaki beyitte, ilgisinden dolayı Âsım’a çok kızan 

âşık, (tehditkâr bir şekilde) hançerinin kabzasını tutarak kin ve nefretle yemin 

etmektedir.  

‘Āśım-ı zāra kibr ü kįn eyler 

Ķabża-ı ħançere yemįn eyler (b.48, b.75, b.77) 

4.3. Osmanlı Toplumundan Çeşitli Kesimler 

Çelebi (T.): Sahip, efendi; kibar terbiyeli, nazik (Yeni Tarama Sözlüğü, 1983). 

İşve mağruru bu kibar, nazik çelebinin sadece dudağı için (insan) canını verirdi. 

‘İşve maġrūru bir güzel çelebi 

Cān-ı dįger verirdi śırf lebi (b.37) 

Çuķadār (Far.): Sarayda çalışan memurlara verilen ad olan çuķadār, “…sarayın 
büyük memurlarından ve padişahın hizmetlerinde bulunanlardan birinin 
unvanıdır. Kelime, ‘çuhadar’dan bozmadır.” (Pakalın, 1993, ss. 383-384). 

“Vüzera ve en büyük rical dairelerinde kapıların perdelerini açıp kapayan 
hademe; çuha (çuka) elbise giydikleri için bu adı almışlardır. Sonraları resmî  
dairelerin ayak hizmetlerini yapanlara da bu ad verilmiştir.” (Abdülaziz Bey, 

2002, s. 486). Beyitte, güzelin çuhadar kamçısı gibi örülmüş saçları omuzlarına 

değmektedir.  

Çuķadār ķamçısı örük śaçlar  

 Dūş-ı cānānede bölük śaçlar (b.22) 

Tepeli Tavşan (T.): Eskiden Rum delikanlılarına verilen ad olan tavşan, 

“adalardan gelen Rum delikanlılarına, ada tavşanları beyaz ve pek sevimli 
oldukları için ‘Rum tavşanları’ denirdi.” (Abdülaziz Bey, 2002, s. 390). Metin 

And (1983, s. 72) ise, tavşanların başlarında sivri küçük bir külah olduğundan 

bahseder: “…Tavşanlara gelince, köçeklerin etek giymesine karşın bunlar 
çuhadan şalvar giyer, üstüne camadan, bellerine alacalı renklerde şallar sarar, 
başlarını da köçekler gibi açık bırakmazlar, süslü, işlemeli ufak, sivri bir külah 
giyerlerdi.” Âsım, aşağıdaki beyitte, “Tepeli tavşan avare olsa tazı gibi zampara 

arardı.” diyerek o devirde köçeklerin varlıklı çapkınların peşinde olduğuna 

değinerek sosyal bir konuyu ifade etmiştir. 

Tepeli ŧavşan olsa āvāre 

 Zaġar-āsā arardı zen-pāre (b.20) 
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Yankesici (T.): Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler 

çalan kimseye denir (Türkçe Sözlük). Aşağıdaki beyitte belde taşınan hançerle 

âşık kastediliyor. Şair, “Yolunu kaybetmiş, şaşırmış hançer (âşık), belde dolanıp 

yankesici gibi sessizce gönülde gezer.” diyerek âşığı gönül hırsızı gibi 

düşünüyor. Beyitte, “dilde gezmek” sözlerinin deyim anlamı da göz önünde 

tutulmalıdır:  

Güm-reh-i deşnesi gezer dilde 

Dolanıp yankesici-veş belde (b.47) 

Zenne (Far.): Orta oyununda kadın rolü yapan erkek sanatkârlara verilen isim 

olan zenne, “Eskiden kadınlar oyunda rol alamadıkları için erkekler kadın 
kıyafetine girer, oyunda kadın rolü yaparlardı. Sanatkârlar arasında ‘gaca’ 
denilen zenneler, yapma saç takarlar, saçın üstüne kenarı oyalı yazmalar, 
mücevherlerle örtülü serpuş, arkalarına kenarları harçlı çuha ferace giyerlerdi. 
Feracelerin altında üç etekli, harçlı kalın entari bulunur; bu üç etek ikisi önde, 
biri arkada olmak üzere bele sokulurdu. Entarilerin altında da canfesten şalvar, 
ayaklarında kundura vardı...” (Pakalın, 1993, s. 653). Şair, tecrid sanatı yaparak 

“Ey Âsım, zennenin vasıflarından daha fazla söz etme; kutunun kapağını 

açma.” diyerek mesnevisinde sevgilinin vasıfları ile ilgili sözlerini 

bitirmektedir. Şair bu beyitten sonra mesnevisinde âşığın vasıflarını 

anlatmaktadır: 

Etme evśāf-ı zenne çek ayaġıñ 

 ‘Āśımā açma ķuŧunuñ ķapaġıñ (b.34) 
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5. Mesnevinin Metni 

Nüshalar: 

Millî Kütüphane Yz. A. 6868 (M1) 

Millî Kütüphane Yz. A. 8862 (M2) 

TUHFETÜ’Z-ZENÂN 

fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün  

1 Şehr içinde henūz olup peydā 

 Bir ķırıķ duħter-i semen-sįmā 

2 Ufacıķ tefecik velį ammā 

 Aķça pākça ĥasende bį-hemtā 

3 Nice vaśf eyleyem dü-ebrūsun 

 Bā-ħuśūśā sebįke-bāzūsun 

4 Yaşmaķ içinde baķ fiŧas başına 

 Çekme burunla hem ķalem ķaşına  

5 Niçe ‘uşşāķ-ı zārı yermeye āş
5
 

 Baġlamış bir felek ŧabancesi baş 

6 Cismi nāzük o rütbe kim derler 

 Fiske ursañ ŧopuġuna ditrer 

7 Ķıvırıp
6
 fink urup o mekkāre 

 Nāz u şįve ederdi hemvāre 

8 ‘Āşıķıñ cān evini ŧırnaķlar 

 Āh o yüksük ĥınālı parmaķlar 

9 ‘Āşıķı aldırır idi hūşun 

 Küpesi burmasa eger gūşun 

10 Baķ şubān yaķalı ferācesine 

 Körpece ķuzudur bahānesi ne 

                                                           
5
 āş: ‘āş M1, M2 

6
 Ķıvırıp: Ķoparıp M2 
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11 Hele utrunc-ı ġabġabı ter pek  

 Śaframı döndürür ol ayva göbek 

12 Ħāŧırım śordu verdi bir yaġlıķ 

 Dedi eylik hem üstüñe śaġlıķ 

13 Ol ķatārį7
(?) ħatārį8

 (?) mekkāre  

 Etdi üftādegānın āvāre 

14 Śalar ‘uşşāķa himmeti
9
 yasın 

 Zülfü çöreklenip çatar ķaşın 

15 Şerbetį yaşmaġına eyle nigāh 

 Peçesi öldürür beni her gāh 

16 Ŧopuġun dögmede o gįsūlar 

 Nāz eder rūzgāra her mūlar 

17 Āb u āvāylı
10

  diyerek o nigār  

 Baña biñ türlü mekr eder her bār 

18 Yanlı yancıķlı ol güzel maŧara 

 Teşnegānın śavar reh-i ħaŧara 

19 Bir miyāncılıķ eylese ķuşaġı 

 Ortalıķdan biraz daħi aşaġı 

20 Böyle etdi ķarār ħāśś ile ‘ām 

Göbeginden aşaġıdır hengām 

21 Nice dil-beste olmayam bende 

 Śaç baġın gören olur bende 

22 Çuķadār ķamçısı örük śaçlar  

 Dūş-ı cānānede bölük śaçlar 

 

                                                           
7
 ķatārį: ķaśśārį M1; Farsçadan Türkçeye geçmiş olabileceğini düşündüğümüz “ķatār”     

kelimesi Türkçede “odun, toprak yığını” anlamına gelmektedir.  
8 ħatār: Farsçadan Türkçeye geçmiş olabileceğini düşündüğümüz bu kelime de “ķatār” 

gibi Türkçede “odun, toprak yığını” anlamına gelmektedir. 
9
 ‘uşşāķa himmeti; ‘uşşāķına himmet M1, M2 

10
 āb u kelimesi ābū şeklinde de okunabilmektedir. ābū  ise “nergis” çiçeği ve argoda 

“zampara” anlamına gelmektedir. 
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23 Üç dizi zer gelū-yı śāfında 

Cāygāh eylemişdi nāfında
11

 

24 Telli pullu fiŧāsla aldı beni 

 Āh o on dört degirmiden yemeni 

25 Dedim ol ‘işve-bāz mekkāre 

 Müflis ‘ışķına acı bir pāre 

26 Seni cevri ķolundadır derler 

 Rāh-zenlik yolundadır derler 

27 Ħāŧıra nesneler gelir yañlış 

 Etmesin şelvārıñ emān fış fış 

28 Ķanı va‘d ü kerem ilāhį a ķız 

 Çignedigiñ nic’oldu
12

 dünkü saķız  

29 Mey ü nābı nihānį içmişsiñ 

 Yine ser-pūşu kec-rev etmişsiñ 

30 Ķuzucaġım beni dolaşdırma 

 Giyme süt mā’įsi ķavuşdurma 

31 Yeñi įcāda beñziyor sizde 

 Giymek öñsüz ķapamayı
13

 dizde 

32 İstifānıñdaki fiŧas teller 

 Hele görseñ
14

 baña neler eyler 

33 Tepeli ŧavşan olsa āvāre 

 Zaġar-āsā arardı zen-pāre 

34 Etme evśāf-ı zenne çek ayaġıñ 

 ‘Āśımā açma ķuŧunuñ ķapaġıñ 

35 Vardı bir ‘āşıķı bu mekkārıñ 

 Nāmı Emnį idi dil-efgārıñ 

 

                                                           
11

  nāfında: tā fesinde M2 
12

 nic’oldu: nice oldu M1, M2 
13

 kapamayı: kapaması M1, M2 
14

 görseñ: görsen M1, M2 
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36 Ser-i mū vaśfını beyān edeyim 

 Ħāmemi daħi tercemān edeyim 

37 ‘İşve maġrūru bir güzel çelebi 

 Cān-ı dįger verirdi śırf lebi 

38 Nāz u şįve boyunca ķaftandır 

 Bį-vefālıķ o şūħa bühtāndır 

39 Ķar śaçaġı başında destārı 

 Doñdururdu gören dil-efgārı 

40 Berg-i gülden ķabā-yı źį-şānı 

 Çeşm-i bülbül idi nigehbānı 

41 Kimisi der serinde kāküldür 

 Kimisi bir ŧutam siyeh güldür 

42 Gözleri ħaste iki āhūdur 

 Bį-dimāġ eyleyen beni budur 

43 Ķaşları añdırırdı semmūru 

 Gerdeni daħi cām-ı billūru 

44 N’eyleyim būs edip raķįb eller 

 Āh efendim pamuķ gibi eller 

45 Ħaste mi ‘işve mi ‘aceb ķaśdı 

 Baġlamış bir siyāh ķaşbaśdı 

46 Şöhret-i ĥüsnü şehri araladı 

 Ceyb-i ‘uşşāķ-ı zārı yaraladı 

47 Güm-reh-i deşnesi gezer dilde 

 Dolanıp yankesici-veş belde 

48 ‘Āśım-ı zāra kibr ü kįn eyler 

 Ķabża-ı ħançere yemįn eyler 

49 Kim urulmaz o ħançere el-ān  

 Bir meyān balıdır desem şāyān 

50 Yeter ‘Āśım o şūħu medĥ etdiñ 

 Nüsħa-ı ĥüsnü śanki şerĥ etdiñ 
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51 Yeter etdiñ ķo lāfı ey ħāme  

 Erdi zįrā sitāyiş encāma 

52 Eyle bezm-i maĥabbeti tertįb 

 Etme ol iki dil-beri ta‘zįb 

53 Bir yere geldi o iki ĥasret 

 Ķanzil
15

 olunca etdiler ‘işret 

54 Eylediler o deñlü nāz u niyāz 

 Doġradı birbirine ħayli piyāz 

55 Birbirine meded hemān diyerek 

 Vermeyelim emān zemān diyerek 

56 Sįne-ber-sįne olalım yatalım 

 Gel senįñle yaġı
16

 bala ķatalım 

57 Ħayli öpüşdüler ķucaķlaşaraķ 

 Birbirine śoķularaķ vararaķ 

58 Giricek pistere dedim ĥālā 

 Birden ol iki şūħ-ı bį-hemtā 

59 Mihr u meh gūyiyā ķırān etdi 

 Sünbüle burcunu mekān etdi 

60 Ŧoplu igneyi ya‘nį atlatdı 

 Śoñra kestānesini
17

 çatlatdı  

61 Vuślat-ı źevķe gerçi ĥālet çoķ 

 Gizlice ķoç ķaçımına söz yoķ 

62 ‘Įş ü ‘işretde iken ol iki meh 

 Görünüp dedim anlara peh peh 

63 Vardım añsız üzerlerine hemān  

 Beni gördükde oldular lerzān 

64 Dediler baña el-emān ‘Āśım 

 Eyleme ‘įşimiz fiġān ‘Āśım 

                                                           
15 Ķanzil: Ķanzili M2 
16  yaġı: baġı M2 
17  kestānesini; kestāresini M1, M2 
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65 Buraya gelmeden nedir ķaśdıñ 

 Saña n’etdik n’içün  bizi baśdıñ 

66 Kimden aldıñ
18

 ħaber bizi bunda 

 Kimdir āyā ki söyleyen şunda 

67 Ĥasretiz birbirimize çoķdan 

 Yürü var engel olma hįç yoķdan 

68 Her ne ise merāmıñı söyle 

 Demez iseñ ya şöyle ya böyle 

69 Elimizden gelir ise n’edelim 

 Her ne ise merāmıñı edelim 

70 Şā‘ir-i
19

 saġar-ı cihān olasın 

 ‘Āśım-ı nādire-zebān olasın 

71 Saña düşmez bu vaż‘-ı nā-hemvār 

 Görmedik biz seniñ gibi ġaddār 

72 Böyle evżā‘ degil saña lāyıķ 

 Kimseye olmadıñ mı hįç ‘āşıķ 

73 Saña etdik anıñ içün ta‘źįr 

 Bizi ġāyetde eylediñ tekdįr 

74 Dedim ey iki şūħ-ı bį-hemtā 

 Bozma źevķ ü śafāñızı aślā 

75 Ķuzumuñ ķoç başına and içeyim 

 ‘Āşıķıñ gözyaşına and içeyim 

76 Tįġ-i ebrūñuza yemįn edeyim 

 Ħāŧır-ı pākiñiz
20

 emįn edeyim 

77 Muśĥaf-ı ĥüsnüñüz ġarįm olsun 

 Ĥāce-i ŧab‘ıñız selįm olsun 

78 „Āşıķıñ dūd-ı āhı ĥaķķ içün 

 Zāhidüñ her nigāhı ĥaķķ içün 

                                                           
18  aldıñ: aldın M2 
19  Şā‘ir-i: Şā‘ir ü M1, M2 
20  pākiñiz: pākiñizi M2 
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79 Gelmişem keyfe-mettefaķ buraya 

 Girmezem ‘įşi telħ edip araya 

80 Māni‘ olmam ne ise oynunuza 

 İşte gitdim vebāli boynunuza 

Sonuç 

Kaynaklarda hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ârifzâde Âsım’ın 

“Tuhfetü’z-zenân” mesnevisi, XVIII. yüzyılın mesnevi konularındaki 

değişikliğin tipik bir örneğidir. Bu mesnevi, Osmanlı toplumunda sosyal bir 

konuyu ele alması bakımından da özgün bir eserdir. Küçük bir hikâye 

niteliğinde değerlendirilebilecek olan mesnevinin dili oldukça sadedir. Aruzu 

ustalıkla kullanan Âsım, cinaslı kelimelerle yaptığı fikir oyunları ile 

mesnevisine bir renk katmıştır. 80 beyit olan mesnevisinin toplam 32 beytinde 

cinaslı kafiye kullanmıştır. Şiirinde çağdaşı olan Nedim’in üslubundan çok 

etkilenmiş olan Âsım, onun ifade inceliğini yakalayamamış olsa da günlük 

konuşma dilinin unsurlarından, ikilemelerden, ulusal söz varlığımız olan 

deyimlerden çok fazla yararlanmış; argoyu da şiirine yerleştirerek yer yer 

müstehcenliğin sınırlarını zorlamasına rağmen bunu mizahi bir üslupla ifade 

etmeyi başarmıştır. Ayrıca Divan şiirinde erkeğin erkek; kadının ise kadınlık 

özellikleri ile tarif edildiği bir mesnevidir; eserde cinsiyet farklılığı hiçbir 

tereddüde yer vermeden belirtilmiştir.  
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TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYENLERİN KÜRESEL BİLGİ ÜRETME 

VE YAYMADAKİ KONUMLARI 

Gürcan Şevket AVCIOĞLU 

Özet 

Bu çalışma, Türkiye’deki akademisyenlerin internet (genel ağ) kullanma 

davranışlarını ortaya koymaktadır. Akademisyenlerin bilimsel amaçlı internet 

kullanmaları ve üretimlerini küresel iletişim aracı olan internet aracılığıyla 

paylaşıp paylaşmadıkları, çalışmanın odak noktasıdır. Saha uygulamasından elde 

edilen verilere göre, kuramsal çerçevede belirtilen küresel iletişim araçlarının 

eşitsiz kullanımı Türkiye’deki akademisyenleri de etkilemekte ve bilgi akışı tek 

taraflı görünmektedir. 

Anahtar kelimeler: Akademisyen, küresel iletişim, internet (genel ağ), bilginin 

asimetrik akışı, bilgi toplumu, Türkiye. 

Positions of Academics in Turkey in Production and  

Diffusion of Global Information 

Abstract 

The present study reveals behavioral characteristics of academics in Turkey in 

the context of internet use. The focus of the study concerns academics’ use of the 

internet for scientific purposes and whether they share their production through 

the internet, which is a global means of communication. According to the data, 

imbalanced use of global means of communication, which was referred to in the 

theoretical framework, also affects academicians in Turkey and flow of 

information seems to be one-sided. 

Key words: Academics, global communication, internet (general network), 

asymmetrical flow of information, information society, Turkey. 

Giriş  

Farklı ülkelerde akademisyenler üzerine yapılan araştırmalar internetten 

yararlanma davranışının benzer özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur (Uçak 

ve Al, 2000, s. 319). Yine araştırmalar küresel iletişimin entelektüeller arasında 

belirli ilişki kalıpları ortaya çıkardığını göstermektedir. Bunu kanıtlayan bir 

araştırma Avustralya’da yapılmıştır. Entelektüellerin uluslararası 

bağlantılarında, davranış ve tutumlar arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır 

(Connell ve Wood, 2005, ss. 15-22). Entelektüellerin uluslararası iletişim 

teknolojilerini yüksek oranda kullandıkları görülmektedir. Buna bağlı olarak 

Avustralyalı bilgi işçileri (entelektüeller) küresel bir görüşe, davranışa ve 

uyuma sahiptir. Bu uyum, görüş ve davranışın en yüksek olduğu iş grubu da 

üniversite elemanlarıdır (Connell ve Wood, 2005, s. 23).  

Meslek gruplarının interneti kullanma sıklıkları ve nedenleri farklılık 

göstermektedir. Akademisyenler, medya çalışanları, ticari piyasada çalışanlar 
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gibi bazı meslek gruplarında internet kullanma oranı daha fazladır. 

Akademisyenler özellikle interneti çalışma alanları itibarıyla daha sık 

kullanmaktadırlar. İnternet kullanma sıklığı ve nedenleri akademisyenlerin 

akademik üretim ve ilişkilerinde ve yaşam biçimleri üzerinde bazı etkiler 

yaratmaktadır. Bu konuda yapılan bazı araştırmalarda internet kullanma sıklığı 

ile sosyo-demografik özellikler (Baran, Burcu ve diğerleri, 2001), yaşam 

biçimlerinde oluşturduğu dönüşümler (Tarhan, 2001), akademik üretim ve 

ilişkilerindeki etkiler (Erjem ve Azman, 2001) ortaya konulmuştur. Erjem ve 

Azman’ın araştırmasında internet kullanma sıklığı ile yayın sayısı ve bilimsel 

etkinliklere katılma arasında güvenilir ilişki bulunmuştur. Bu tür bir ilişkinin 

varlığı internet kullanımının öğretim üyelerinin çalışmalarını ve akademik 

etkinliklerini etkilediği şeklinde yorumlanmıştır (2001, s. 133). Tarhan’ın 

araştırmasında da akademisyenlerin, internetin yaşamlarını değiştirip 

değiştirmediği şeklinde sorulan soruya verdikleri cevaplara bakarak, bilgiye 

hızlı ve kolay ulaşma imkânı sağladığı için genel düzeyde yaşam biçimlerinde 

dönüşüme yol açtığı konusunda ortak fikre sahip oldukları ortaya çıkmıştır 

(Tarhan, 2001, s. 152). 

Bu çalışmada akademisyenlerin interneti kullanma sıklık ve nedenleri ile 

akademik bilgi aktarımını ne ölçüde gerçekleştirdikleri üzerinde durulmuştur. 

Makalede kullanılan veriler 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında kabul edilen “Küresel Bilgi Teknolojileri 

ve Değerler: Ankara’daki Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama” adlı doktora 

tezinden alınmıştır.  

1. Küresel İletişimin Özellikleri 

Thompson’a göre (2000, ss. 159-160), küresel iletişimin veya uluslararası 

iletişimin birtakım kalıpları vardır; küresel iletişim sistemini ve bilgi dağılımını 

yöneten anahtar oyuncular vardır; yeni teknolojilerin sosyal etkileri özellikle 

uydu iletişimiyle ortaya çıkar; küresel sistem içinde bilgi ve iletişim asimetrik 

akış gösterir; iletişimin küresel ağına girme şartları değişiklikler ve eşitsizlikler 

içerir.  

Küresel iletişim araçlarının yanlı ve adil olmayan dağılımı, bireylerin küresel 

bilgi ve haber akışı sürecine olan güvenlerini yitirmelerine ve toplumsal 

dinamikleri açığa vurmada ana akım haber medyalarının yeterli olmadığı 

kanısının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle egemen basın 

modelinin muhalifleri kendi alternatif medyalarını oluşturarak ve iletişim 

sürecine doğrudan katılımı sağlayarak fikirleri, konuları ve toplumsal 

gerçeklikleri daha rasyonel biçimde elde edebilecekleri ve yayabilecekleri 

yargısına varmıştır (Dağdaş ve Derelioğlu, 1999, s. 65). Bu nedenle internet 

yayıncılığı bir alternatif gibi görünmektedir. 
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Fakat internetin bir demokrasi kanalı olarak kullanılmasından ziyade boyutları 

uluslararası düzeylere ulaşan bir ticaret aracı veya çok büyük bir ekonomik 

pazar olmaktan öteye gidemeyeceği varsayımları sözü edilen tartışmalar 

üzerinde ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca söz konusu tartışmalar internetin yeni 

bir kitle iletişim modeli ve alternatif bir medya olup olmayacağı hakkındaki 

kuşkuları da yansıtan bir metaforun oluşmasına yol açmaktadır (Dağdaş ve 

Derelioğlu, 1999, s. 79). 

Bu nedenle internet uluslararası erişebilirlik bakımından imkânlar sunmasının 

yanında birtakım eşitsizlikleri ve asimetrik bir bilgi akışını doğurabilmektedir.  

2. Bilgi Toplumu ve İletişim Ağları 

Son yüzyılda iletişim olgusuna verilen önemin ve iletişim araçlarının 

kullanımının artması, iletişim alanındaki teorik ve pratik araştırmalara hız 

verilmesine yol açmıştır. Enformasyon toplumu tartışmalarında da bu 

araştırmaların önemli bir yeri vardır. İletişim araçlarının toplumları ne şekilde 

ve hangi tekniklerle etkilediğine dair birçok kuram geliştirilmiştir. Bu 

kuramlardan bazıları iletişim araçlarının ideolojisinin, toplumun bilinç yapısını 

etkilediği görüşünü ileri sürmektedir.   

Enformasyon toplumu kuramcılarından Daniel Bell’e göre, Batı dünyası sanayi 

toplumundan sanayi sonrası topluma geçiş sürecindedir (Poloma, 1993, s. 326). 

Sanayi sonrası toplumun özelliklerinden bahsederken Bell’in üzerinde durduğu 

bir konu, sanayi sonrası toplumun teknolojiyle ilişkisinde, teknolojik gelişmeyi 

kendi başına bırakmak yerine onu planlama ve kontrol edebilme gücüdür. 

Planlama ve kontrol edebilme gücü bilgiyi üretme sürecinde izlenecek yöntem 

ve tavır ile ilgilidir. Buna bağlı olarak karar almayı ve yeni bir entelektüel 

teknolojinin yaratılmasını sanayi sonrası toplumun özelliği olarak gösterir. 

Bell’in entelektüel teknoloji dediği bu boyut şeylerin yeniden üretilebilir tarzda 

yapım yolunun belirlenmesidir (Poloma, 1993, s. 327). Entelektüel teknoloji, 

endüstri toplumunda stratejik ve dönüştürücü kaynağı emek ve sermayenin 

oluşturmasında olduğu gibi, endüstri sonrası toplumun stratejik ve dönüştürücü 

kaynağını bilgi ve enformasyonun oluşturmasının zeminidir (Bell, 2001, s. 317). 

Enformasyon toplumunu teorileştiren bu yaklaşımın daha açık ifadesi, sanayi 

toplumunun mantığının devamı olarak, bilişim toplumunda bilgisayarların 

enformatik üretim gücünü artırıp, bilginin kitle hâlinde üretilmesine, 

işlenmesine, dağıtılmasına, saklanmasına ve tüketilmesine işaret eder (Bayhan, 

2001, s. 52). Bu noktada önemli olan sanayi sonrası toplumun sanayi 

toplumundan bir kopuşu ifade etmemesidir; “Sanayi sonrası toplum biçiminde 

gözlenen değişim radikal bir yeniden yapılanmayı sergilemez, bu daha çok eski 

yapının karakterinde bir değişmedir” (Poloma, 1993, s. 334). Bell’in sanayi 

toplumu ve sanayi sonrası toplumunu karşılaştırdığı tabakalaşma ve güç 

şemasında da (Baran, 1992, s. 59) bu görülmektedir. Burada toplumsal yapıdaki 
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enstrümanlar ve roller değişmekte, bilgiye ve hizmet sektörüne dayalı bir yapı 

tasvir edilmektedir. Bu, Bell’in ifadesiyle, insan toplumlarının barışçıl işlemler 

yoluyla mal ve hizmetlerin bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden 

koordinasyonu çerçevesinde değerlendirilebilir (Bell, 2001, s. 310). Başka bir 

ifadeyle sanayi ve sanayi sonrası toplumun en açık farklılığı toplumların 

organizasyon ve koordinasyon farkıdır.  

Bilgiye ve bilginin aktarıldığı teknolojilere sahip olmak her zaman eşit şartların 

varlığını göstermemektedir. Bilginin belirli merkezlerde üretilmesi ve bilgi 

teknolojilerinin belli kişi ve gruplar elinde olmasıyla ilgili bu durum iletişim 

teknolojilerinden olumlu beklentileri azaltabilmektedir.  

Bilgi toplumu teorisyenleri teknolojinin gelişimine bağlı olarak bilginin 

paylaşımının yaygınlaşacağını ve bilgiye ulaşmada eşitliğin sağlanacağını iddia 

etmektedirler. Naisbitt’e göre enformasyon büyük eşitleyicidir. Enformasyonun 

herkese açık olması sanayi çağında önemli olan hiyerarşik yapının çözülmesine 

neden olmaktadır. Bunun yerine benzer zihniyetteki insanların ve grupların 

içinde olduğu, eşitlikçi ve kendiliğinden oluşan şebekenin kurulduğu iletişim 

modeli geçmektedir. Bu ağ, grup ve toplumları yatay bir akış hâlinde 

örgütlemektedir (Kumar, 2004, s. 27). Enformasyon toplumu kuramcılarının 

bilginin paylaşımındaki eşitliğe verdiği önem modernleşmeyle sağlanamayan 

gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için bir umudu ifade etmektedir, onlara 

göre geri kalmışlığı önlemenin yolu enformasyon eksikliğini ortadan 

kaldırmaktır (Geray, 2003, s. 134). Oysa iletişim araçlarına sahip olmak, 

ekonomik imkânlara sahip olmakla gerçekleşebileceğinden bu anlayışın 

geçerliliği tartışılır hâle gelmektedir.  

Ekonomik ve teknolojik varlıklara sahip olmadaki dengesizlikler bilginin 

eşitleyici özelliğini gerçekleştirmesine engel olmaktadır. Bilgi araçlarına sahip 

olmadaki dengesizlik ile bilginin üretilmesi ve aktarılmasındaki eşitsizlik, 

teknolojinin ve bilginin bir eşitleyici değil yeni bir egemenlik ilişkisinin aracı 

olduğu şeklinde eleştirilmesine neden olmaktadır. Bu eleştiri teknolojinin kendi 

yasası içinde gelişmiş olmasından değil ekonomik yapılarla ilişkisi nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır (Öztürk, 2002, s. 117). Siber optik kablolar, veri sıkıştırma, 

mikro elektronik ve yazılım uygulamaları enformasyon ağlarının doğmasını 

sağlamıştır. Enformasyon ağları da sanayi döneminde demiryolu ağlarında 

olduğu gibi kârı esas alan özel girişim modelinin parçasıdır (Öztürk, 2002, s. 

118). Bu sebeple iletişim alanı devletlerin ve uluslararası dev şirketlerin 

üzerindeki rekabetine sahne olmaktadır. Enformasyon ağlarının kurulması ve 

enformasyon teknolojileri kendi başına kâr amaçlı varlıklar olmakla birlikte, bu 

ağlardan geçen bütün bilgilerin arka planında büyük bir üretim alanı vardır. 

Enformasyon teknolojileri her tür sanayi veya teknolojik ürün için bir pazarlama 

aracıdır. Bunun dışında kültürel ürünlerin de yayılma aracıdır. Dolayısıyla 

iletişim teknolojilerine sahip olanlar hem ekonomik hem de kültürel bakımdan 
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avantaj sahibidir. Bilgi akışında belirleyici olmanın önemini ekonomik 

bakımdan gelişmiş devletlerin enformasyon teknolojilerini ellerinde 

bulundurma çabasında görmek mümkündür. Örneğin İngiltere’de British 

Telecom özelleştirilmiştir ama devlet tele-iletişim ağında oynadığı ayrıcalıklı 

rolü korur, Fransa’da enformasyon teknolojisi büyük ölçüde devletin elindedir, 

Japonya’da tele-iletişim devletin tekelindedir, ABD’de politik ve askerî 

planlama, iletişim teknolojileri üzerine kurulmuştur (Kumar, 2004, s. 44). 

Dolayısıyla bilgi ve iletişim kendiliğinden ya da başıboş bir şekilde 

akmamaktadır. Yönlendiricileri ya da belirleyicileri vardır. Bir stratejiye 

dayanır. Stratejilere dayalı iletişimin dünya ölçeğindeki genişlemesi, temelde 

ekonomik küreselleşmeyi besleyen enformasyon teknolojileri aracılığıyla 

kültürel küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır.  

Devletlerin ve kapalı ya da açık devletle ilişkisi bulunan uluslar arası şirketlerin 

bu alandaki hâkimiyetleri esasında, “bilginin üretimin asıl gücü olmasındandır” 

(Lyotard, 2000, s. 20). Bilginin dönemin asıl dönüştürücü gücü olması, 

devletlerin bu gücü denetimleri altında tutma mücadelesini bir savaş hâline 

getirecektir (Lyotard, 2000, s. 21). Diğer bir deyişle gelişmiş Batı ülkelerinde 

teknolojinin kullanılış biçimi denetim mekanizmasının aldığı yeni biçim, bir 

nevi denetim devrimidir (Kumar, 2004, s. 32). Denetimin kurulabilmesi bilgi 

akışını mümkün olduğu oranda tekelde bulundurmayı gerektirdiğinden dünya, 

iletişim ağlarıyla birbirine bağlanmaktadır. Bu iletişim ağlarından ise bilginin 

yanında kültürün de içinde bulunduğu yeni bir endüstri biçiminin ürünleri 

kitlelere aktarılmaktadır. Kitlelerin içinde akademisyenler de önemli bir grubu 

oluşturmaktadır. 

3. Akademisyenlerin Küresel Bağları 

Bilgi ile doğrudan bağlantılı olan, bilginin üretilmesinde ve iletilmesinde etkin 

olarak rol oynayan bir aydın sınıfı vardır. Akademisyen de zihin faaliyetleri 

yürütmesi nedeniyle aydın ya da entelektüel sınıflamasının içinde yer 

almaktadır. Öncelikle akademisyenin de içinde olduğu aydın sınıfının tanımını 

yapmak ve tipolojisini belirlemek gerekir.  

Aydın’ın tanımı, Fransız Akademi Sözlüğü’nde, “elle çalışan, elle iş yapanların 

aksine, zekâ kullanımının baskın olduğu kişiler” şeklinde yapılır (Bodin, 1984, 

s. 9). Bu tanıma göre, el ya da kas gücünün yerine zekâsını kullanan birçok 

meslek mensubu kişi aydın sayılabilir. Yine bu tanıma uygun olarak, 

Sovyetlerin Felsefe Sözlüğü’nde de aydınlar, kendini entelektüel çalışmalara 

veren mühendis, teknisyen, avukat, sanatçı, öğretmen, bilim emekçisi gibi 

meslek üyelerinden oluşan bir orta katman şeklinde tarif edilir (Bodin, 1984, ss. 

13-14). Günümüzde de bilginin üretilmesiyle ya da dağıtılmasıyla bağlantılı 

herhangi bir alanda çalışan herkes bir entelektüel olarak kabul edilmektedir 

(Said, 2004, s. 26). Entelektüellik, genel olarak kültür dünyasında aktif rol 
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yüklenen herkese atfedilmektedir (Birkök, 2000, s. 97). Bir grup düşünür, 

kültürü yaratan ve uygulayan herkese entelektüel demenin uygun olacağını 

düşünmektedir (Bodin, 1984, s. 15).  

Entelektüellik, yaygın kanaate göre, “evrenseli temsil eden bir sıfattır; 

entelektüel ahlaki, teorik ve siyasi seçimi nedeniyle evrenselliğin bilinçli ve 

gelişmiş bir görüntüsünü sergiler” (Foucault, 2005, s. 46). Aynı zamanda 

entelektüel, içinde yaşadığı toplumsal yapıyla birlikte gelişen, toplum içinde 

olan ve ondan etkilenen bir sınıftır, “Aydın, ancak toplum içinde ve kültüre göre 

tanımlanabilir” (Bodin, 1984, s. 18). 

Bu tanımlamalarda, bilgiyi ve kültürü üreten ve yayan, sosyal olarak toplumda 

bir yer işgal eden entelektüeller, bilginin ve kültürün kaynağı konusundaki 

tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Genel olarak entelektüeller, 

yaşadıkları toplumların kültürel yapıları içinde değerlendirilir. Bu nedenle 

bilginin üretildiği toplumun bir parçası olması ve bu bilgiyi geliştirip yine 

toplumun kullanımına sunması beklenir. Diğer yandan artan iletişim ve 

etkileşim göz önüne alınarak aydınların evrensel bilgiye sahip olmaları, bu 

evrensel bilgi ve değerleri içselleştirmiş olan aydınların kendi toplumlarının 

gelişme ve ilerlemelerini sağlaması da beklenir. Buradaki ayırt edici nokta 

modernleşme ile ilgili olan değerlerin aydınlar tarafından benimsenip kendi 

toplumlarının değişmesi için dinamik olmaları gerektiğidir. Entelektüellerin bu 

ikili işlevi, modernleşme ideolojisi ve küreselleşme ile gelen modernleştirici 

değerlere karşı temkinli olan veya modernleştirici değerlerin kabulünü 

benimsemiş olan iki aydın tipinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu iki 

aydın tipi sonuçta toplumuna yabancılaşmış aydın ile içine kapanmış aydın 

tipini temsil etmektedir. 

Toplumsal yapıyla birlikte gelişen, toplumun içinde olan ve ondan etkilenen 

aydının evrensel özelliklerini hâlâ taşıyıp taşımadığı konusunda birtakım 

tereddütler doğmuştur. Foucault’a göre, entelektüel artık evrensel olan ve bu 

evrensel niteliği örnek alınacak bir model değildir. Çünkü entelektüel artık 

uzmanlıkları gereği spesifik sektörlerde, belli yaşam ve çalışma koşullarının 

belirlediği durumlarda çalışmaya alışmıştır (Foucault, 2005, s. 47). Bu durum 

Foucault’a göre günümüz entelektüelini yani spesifik entelektüeli, evrensel 

entelektüelden ayırmaktadır. Zekâ faaliyetleri içeren birçok meslek alanının 

sanayi toplumu ve bilgi toplumu içinde, aşırı uzmanlaşması ve ancak aynı 

alanın diğer üyeleri tarafından kullanılabilen bir mesleki dil kullanmaları, buna 

karşılık bu dili uzmanlaşmamış olan halkın anlamaması aydının toplumdan 

uzaklaşması olarak yorumlanmaktadır (Said, 2004, s. 26).     

Aydının kullandığı uzmanlaşmış alan dili ve evrensel niteliği nedeniyle 

toplumdan uzaklaşması ve entelijansiya ile toplum arasındaki çatışma tüm 

toplumların problemidir. Nitekim Batı kaynaklarında entelektüel 
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değerlendirilirken Batı medeniyetinin kültürel köklerine bağlılık onun ayrılmaz 

bir parçası sayılmaktadır. Bazı Batılı yazarlar bu kültürel kimlikten 

uzaklaşmanın sorunlarını dile getirmektedir. Geleneklerin önemini kaybetmeye 

başlamasının sonuçlarıyla ilgilenmektedir (Birkök, 2000, s. 106). Örneğin 

“Fransa’daki aydınlar, bayağı (sıradan) halk gibi düşünmediklerine inanırlar… 

“Sıradan Fransız”lar gibi düşünmekten utanç duyarlar” (Bodin, 1984, s. 8). Bu 

tartışmalar aydınların kendi kültürlerini koruma ve o kültürün simgelerini 

aktarma dışında, çağdaş dünyanın simgelerinin aktarıcıları olduğunu bu nedenle 

değiştirme işlevlerinin daha belirgin olarak ortaya çıktığını göstermektedir. 

Böylece aydınların “koruma” işlevinin dışındaki “değiştirme” işlevi (Mardin, 

1997, s. 143) toplumdan farklılaşma sonucu yabancılaşmaya sebep olabil-

mektedir.  

Özellikle çevre ülkelerdeki bilim adamları, kitle iletişim araçlarından yayılan 

bilgi ve kültürel değerleri zaten küçük yaşlardan beri almaktadır. Bu değerleri 

almış olmanın Batılı kültürle temasta onlara kolaylık sağlayacağı 

düşünülmektedir. Berger’e göre, sosyologlar buna “önceden sosyalizasyon” 

(Berger, 2003, s. 11) demektedir. Önceden sosyalizasyon dışında meslek 

örgütleri ya da mesleki iletişimler, Batılı kültürün özelliklerinin çevre ülkelerin 

aydınlarına aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. Yani elit iş kültürüne katılacak 

Doğu Alman ve Hintli adaylar nasıl bu kültürün davranış biçimlerini ve 

onayladığı görüşleri öğrenmek zorundaysa, elit aydın kültürünün parçası olmak 

isteyen de bu kültürün davranış ve görüşlerini öğrenmek zorundadır (Berger, 

2003, s. 13). Bu noktada bazı Batı dışı toplumların entelektüellerinin 

modernleşmeyi nasıl algıladıkları konusunda örnekler bulunmaktadır. Bu 

örnekler Güney Amerika, Afrika, Asya ve Uzak Doğu gibi çeşitli kıta ve bölge 

entelektüellerini içermektedir. 

Küresel bilgi ve kültürün yayılmasına öncülük eden kesimler arasında en 

belirgin olanların iş elitleri ve entelektüeller olduğu görüşü Berger tarafından 

ileri sürülmekte, bunları iş dünyası ağları ve küresel akademisyenler kulübü 

olarak kavramlaştırmaktadır. 

Örneğin Çinli aydınlar ve araştırmacılar başarıya giden en iyi yolun Batının 

kuramlarını ve araştırma yöntemlerini ithal etmekten geçtiğini düşünmüşlerdir 

(Yan, 2003, s. 34). Bu açıdan Çinli aydınlar arasındaki ağırlıklı tutum, 

küreselleşme sürecini memnuniyetle karşılamak ve etkin olarak bu sürece 

katılmak olmuştur (Yan, 2003, s. 47). Aydınların çoğunluğu Çin’i dünyaya açık 

tutmak ve ilerleyen küreselleşme sürecine etkin olarak katılmaya itme 

hususunda görüş birliği içindedir. 1980’lerde Çinli aydınların büyük bölümü 

modernleşmede Batı modernliğinin evrenselliğine inanıyordu. Onlara göre 

Çin’in modernleşmesi için tek yol Batıdan öğrenmekti (Yan, 2003, s. 49). 

1980’lerin yeni aydınlanma hareketi adı verilen hareket sırasında ülkede her 

türlü batı düşüncesi yeşermiş, çok sayıda kitap ve makale çevrilmiştir. 
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Özgürlük, demokrasi ve piyasa ekonomisi modernliğin sihirli sözcükleri gibi 

Çin’e girmiştir (Yan, 2003, s. 34). 

Çin’de olduğu gibi Japonya’da da Japon akademisyenler arasındaki ana akım 

öteden beri Batı Avrupa’yı ve Amerika’yı örnek alan bir “modernleşme” ye 

dayanmaktadır ve akademisyenler kulübü kültürünü andıran bir aydınlar kültürü 

küreselleşmenin ortaya çıkmasından önce biçimlenmiştir (Aoki, 2003, s. 92).  

Japonya’da aydın söyleminde küreselleşmenin en büyük etkisinin ekonomik 

küreselleşme tartışmasında görüldüğü ileri sürülebilir. 1970’lerin başına kadar 

Japonya’da genel olarak ülkedeki şirket yönetimi tarzının eski zamanlardan 

kalma, hantal bir sistem olduğu düşünülürdü; hatta ekonomide baskın görüş bu 

sistemin ve geleneklerin modasının geçmiş olduğu ve ortadan kaldırılması 

gerektiğiydi. Savaş sonrasında Japon sosyal bilimlerine egemen olan 

modernizm paradigmasının bir ürünüydü bu. Ancak 1980’lerin başında 

Amerika ekonomisi gerileme sürecine girip Japon şirketleri büyük övgü 

kazandıkça Japon modeline gerek Japonya’da gerekse yurt dışında olumlu 

bakılmaya başlandı (Aoki, 2003, s. 94).  

Bugün Şilili akademisyenler ister doğa bilimlerinde, ister sosyal bilimlerde, 

isterse beşerî bilimlerde olsun akademik açıdan küreselleşme durumundadırlar. 

Aynı zamanda belirli konular ya da ilgi alanları çerçevesinde oluşmuş 

uluslararası ağların içinde yer almakta, uluslararası kongre ve seminerlere 

düzenli olarak katılmakta, uluslararası dergi ve yayınları izlemekte ve elektronik 

posta aracılığıyla ilişkilerini sürdürmektedirler (Talavera, 2003, ss. 298-299).  

Uluslararası kitle iletişim araçları, yeni düşünce biçimlerinin Tayvan’a 

girmesinde önemli bir rol oynamışsa da bu düşüncelerin yurt dışından asıl 

taşıyıcıları olarak işlev görenler, aydınlardır. Tayvan’da yön değiştirmiş beyin 

göçü ile geri gelen aydınlar günümüze değin birçok Batılı/küresel değerlerin 

“taşıyıcısı” ve yerelleştiricisi olmuştur (Hsiao, 2003, ss. 67-68). Bu kişiler 

Tayvan’ın akademik, toplumsal hizmet, medya ve başka kültür kurumlarında 

“yeni bir bilgi sınıfı” oluşturmuş, yurt dışında öğrendiklerini çalıştıkları yerlerde 

ve kamusal alanda yaymışlardır. Döndüklerinden beri yeni kavramları ve 

düşünce biçimlerini üniversitelerde verdikleri derslerde, gazete ve dergi 

yazılarında aktarmaktadırlar (Hsiao, 2003, s. 68). 

Bu örnekler uluslararası akademisyenler kulübü düşüncelerinin aydınlar 

arasındaki küresel ağlar aracılığıyla yayıldığı ve yerel politikaların 

oluşturulmasını etkilediğini gösteren kanıtlardır (Bernstein, 2003, s. 234). 

Özetle, akademisyenler kitle iletişim araçlarından özellikle internetin sunduğu 

küresel iletişimden büyük oranda yararlanmakta, bunun sonucunda dünyadaki 

gelişmelerden ve akademik konulardaki bilgilerden haberdar olmaktadırlar. 

Ancak sorun bu iletişimin dışarıdan öğrenme şeklinde mi yoksa karşılıklı 
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etkileşme şeklinde mi olduğudur. Aşağıdaki veriler bu konuda bir ipucu 

sağlamaktadır.  

4. Akademisyenlerin Bilgi Üretiminde İnternetin Rolü 

Bu veriler 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinden 

toplam 436 öğretim üye ve elemanına anket formu uygulanarak elde edilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı  

 Sayı Yüzde 

Kadın 255 58.5 

Erkek 181 41.5 

Toplam 436 100.0 

Araştırma dahilinde anket formunu cevaplayan öğretim üye ve elemanlarının 

%58.5’inin kadın, %41.5’inin erkek olduğu görülmektedir. 2007-2008 

verilerine göre Hacettepe Üniversitesinde 2439 kadın, 1906 erkek ve Başkent 

Üniversitesinde 671 kadın, 583 erkek öğretim üye ve elemanı görev 

yapmaktadır. Bu sayılara göre ankete cevap veren öğretim üye ve elemanlarının 

cinsiyet dağılımı anlamlı görünmektedir.      

Tablo 2. Yaş Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

23-27 47 10.8 

28-32 106 24.3 

33-37 75 17.2 

38-42 53 12.2 

43-47 57 13.1 

48-52 35 8.0 

53-57 22 5.0 

58 ve üstü 41 9.4 

Toplam 436 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim üye ve elemanlarının verdikleri cevaplara göre en 

küçük yaş 23, en büyük yaş 70 olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre beşerli yaş 

gruplamasıyla, 23-27 yaş grubu %10.8; 28-32 yaş grubu %24.3; 33-37 yaş 

grubu %17.2; 38-42 yaş grubu %12.2; 43-47 yaş grubu %13.1; 48-52 yaş grubu 

%8; 53-57 yaş grubu %5 ve 58 üstü yaş grubu %9.4 oranında dağılım 

göstermektedir. 23 ile 37 yaş aralığı toplam yaş dağılımının %52.3’ünü 

oluşturmaktadır. Burada olduğu gibi, genel olarak üniversitelerde, araştırma 

görevlisi sayılarının diğer öğretim üyelerinin sayılarına göre daha yüksek 

olması alt yaş gruplarının oranını artırmaktadır.  
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Tablo 3. Akademik Unvan 

  Sayı  Yüzde 

Profesör 96 22.0 

Doçent 56 12.8 

Yardımcı Doçent 40 9.2 

Araştırma Görevlisi 168 38.5 

Öğretim Görevlisi 55 12.6 

Okutman 8 1.8 

Uzman 13 3.0 

Toplam 436 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim üye ve elemanlarının unvanlarına göre dağılımı şu 

şekildedir: En yüksek oranda araştırma görevlisi %38.5; profesör %22, doçent 

%12.8; öğretim görevlisi %12.6; yardımcı doçent %9.2; okutman ve uzman 

birlikte %4.8’dir. Araştırma görevlisi ve profesör oranının yüksek olması 2007-

2008 öğretim yılı öğretim üye/elemanı sayıları ile uyumludur. Hacettepe 

Üniversitesinin 4345 akademik personelinin 2188’i araştırma görevlisi, 763’ü 

profesördür. Diğer öğretim üye ve elemanlarının sayısı bunların altındadır.  

Tablo 4. Akademik Çalışmalarda Başvurulan Kaynaklar   

  1. Kaynak 2. Kaynak 3. Kaynak 

S
ay

ı 

Y
ü

zd
e 

S
ay

ı 

Y
ü

zd
e 

G
eç

er
li

 

Y
ü

zd
e 

S
ay

ı 

Y
ü

zd
e 

G
eç

er
li

 

Y
ü

zd
e 

Türkçe kitap 

ve makaleler 

51 11.7 79 18.1 18.9 87 20.0 25.1 

Yabancı dilde 

kitap, 

makaleler 

314 72.0 87 20.0 20.8 14 3.2 4.0 

Türkçe internet 

siteleri 

9 2.1 8 1.8 1.9 24 5.5 6.9 

Yabancı 

kaynaklı 

internet siteleri 

58 13.3 182 41.7 43.5 73 16.7 21.1 

Uluslararası 

kongre ve 

sempozyumlar 

4 .9 56 12.8 13.4 120 27.5 34.7 

Ulusal kongre- 

sempozyumlar 

- - 6 1.4 1.4 28 6.4 8.1 

Toplam 436 100.0 418 95.9 100.0 346 79.4 100.0 

Cevapsız - - 18 4.1 - 90 20.6 - 

Toplam 436 100.0 436 100.0 - 436 100.0 - 
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Öğretim üye ve elemanlarının akademik çalışmalarında tercih ettikleri veya 

başvurdukları ilk kaynakların %72 oranında yabancı dilde kitap ve makaleler 

olduğu görülmektedir. Bunun ardından %13.3 oranında yabancı kaynaklı 

internet siteleri gelmektedir. İlk tercih olarak Türkçe kitap ve makaleleri 

kullanma oranın %11.7, Türkçe internet sitelerinin %2.1, uluslararası kongre ve 

sempozyumların %0.9 olduğu görülmektedir. Yabancı dilde kitap ve makaleler, 

yabancı kaynaklı internet siteleri ve uluslararası kongre ve sempozyumlar 

birlikte, akademik çalışmalarda başvurulan kaynakların %86.2’sini 

oluşturmaktadır. Bu yüksek oran akademisyenlerin küresel ölçekteki 

enformasyon ile irtibatının olduğunu göstermektedir.      

Akademik çalışmalarda tercih edilen ikinci kaynaklar geçerli yüzdelere göre şu 

şekildedir: yabancı kaynaklı internet siteleri %43.5, yabancı dilde kitap ve 

makaleler %20.8 Türkçe kitap ve makaleler %18.9, uluslararası kongre ve 

sempozyumlar %13.4, Türkçe internet siteleri %1.9, ulusal kongre ve 

sempozyumlar %1.4, ikinci kaynak belirtmeyenler %4.1’dir. Yabancı kaynaklı 

internet sitelerinin akademik çalışmalarda yüksek oranda (%43.5) tercih 

edilmesi, Batı ülkeleri özellikle de ABD kaynaklı ağ erişim (web) sitelerinin 

sayıca internet ortamındaki hâkimiyetiyle ilişkilidir. Akademik çalışmaların 

sayıca çok olduğu bu ülkeler internet ortamında da referans olma özelliklerini 

pekiştirmektedirler.       

Akademik çalışmalarda tercih edilen üçüncü kaynaklara cevap vermeyenlerin 

oranı %20.6’dır. Uluslararası kongre ve sempozyumlar %34.7, Türkçe kitap ve 

makaleler %25.1 yabancı kaynaklı internet siteleri %21.1, ulusal kongre ve 

sempozyumlar %8.1, Türkçe internet siteleri %6.9, yabancı dilde kitap ve 

makaleler %4’dür. Üçüncü tercihlerde de yabancı kaynakların daha fazla 

kullanıldığı görülmektedir. Akademisyenlerin ağırlıklı olarak yabancı kaynaklı 

bilgi sistemlerinden faydalanmakta olmaları, onların Batılı bilgi ve değer 

sistemiyle karşı karşıya olduğu fikrini vermektedir. İnternet kullanma ile ilgili 

aşağıdaki tablolar bu fikri güçlendirmektedir. 
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Tablo 5. İnternet Kullanma Saati 

  Sayı Yüzde 

Günde 1 saatten az 12 2.8 

Günde 1-2 saat 94 21.6 

Günde 3-4 saat 147 33.7 

Günde 5-6 saat 103 23.6 

Günde 7 saat ve üstü 61 14.0 

Haftada 1-2 saat 7 1.6 

Haftada 3-4 saat 5 1.1 

Haftada 5-6 saat 4 .9 

Haftada 7 saat ve üstü 3 .7 

Toplam 436 100.0 

Araştırmamıza katılan öğretim üye ve elemanlarının %33.7’si bir günde 3-4 saat 

internet kullandığını belirtmiştir. Günde 5-6 saat kullananların oranı %23.6’dır. 

Her gün internet kullanmayanları belirlemek için sorulan haftalık kullanma 

saatinde en yüksek oran 7 kişi ile %1.6’dır. Yani akademisyenlerin günlük 

internet kullanma saatleri oldukça yüksek görülmektedir. Burada bilgisayar 

kullanma dikkate alınmadan sadece internet kullanma saati sorulduğuna göre 

akademisyenler zamanlarının önemli bir bölümünü bilgisayar karşısında 

geçirmektedir veya bilgisayar karşısında geçirdikleri zamanın önemli bir 

kısmını internete bağlı olarak geçirmektedir.  

Tablo 6. İnterneti Kullanma Yılı 

  Sayı Yüzde 

1-2 yıl 2 .5 

3-4 yıl 17 3.9 

5-6 yıl 59 13.5 

7 yıl ve daha fazla 358 82.1 

Toplam 436 100.0 

Araştırmamıza katılan akademisyenlerin %82.1’i 7 yıl ve daha fazla bir süredir 

internet kullandığını belirtmiştir. Buna karşılık 1-2 yıldır internet kullananların 

oranı %0.5’dir. Tablodan anlaşıldığı gibi öğretim üye ve elemanları büyük 

çoğunlukla en az 7 yıldır internet kullanmaktadırlar. 
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Tablo 7. Akademisyenlerin İnterneti Kullanma Amaçları 

  1. 

Kullanma 

amacı 

2. 

Kullanma amacı 

3.  

Kullanma amacı 

S
ay

ı 

Y
ü

zd
e 

S
ay

ı 

Y
ü

zd
e 

G
eç

er
li

 

Y
ü

zd
e 

S
ay

ı 

Y
ü

zd
e 

G
eç

er
li

 

Y
ü

zd
e 

İnternet haber 

sitelerine ulaşmak 

33 7.6 73 16.7 17.5 40 9.2 11.3 

Akademik 

çalışmalarımı 

internette yaymak 

28 6.4 32 7.3 7.7 9 2.1 2.5 

Akademik yayın 

ve faaliyetleri 

takip edip bilgi 

toplamak 

318 72.9 71 16.3 17.0 11 2.5 3.1 

İletişim-sohbet 

forum sitelerine 

girmek 

17 3.9 28 6.4 6.7 27 6.2 7.6 

Eğlence 

(film,müzik, oyun 

indirmek) 

7 1.6 13 3.0 3.1 25 5.7 7.1 

Bankacılık 

işlemleri yapmak 

2 .5 58 13.3 13.9 81 18.6 22.9 

İnternet üzerinden 

alışveriş yapmak 

1 .2 3 .7 .7 10 2.3 2.8 

Alışveriş 

yapmadan önce 

ürün çeşitleri ve 

fiyatlarını 

karşılaştırmak 

2 .5 7 1.6 1.7 18 4.1 5.1 

Kültür-sanat 

faaliyetlerini takip 

etmek 

5 1.1 22 5.0 5.3 23 5.3 6.5 

Gazete, dergi gibi 

yayın organlarının 

sitelerine ulaşmak 

17 3.9 84 19.3 20.1 69 15.8 19.5 

Ticaret, yatırım, 

borsa işlemleri 

yapmak  

- - - - -  .5 .6 

Özel ve/veya 

resmi kurumlarla 

ilgili bilgi almak 

1 .2 22 5.0 5.3 25 5.7 7.1 

Elektronik posta 

alıp göndermek 

5 1.1 4 .9 1.0 14 3.2 4.0 

Toplam 436 100.0 417 95.6 100.0 354 81.2 100.0 

Cevapsız - - 19 4.4 - 82 18.8 - 

Toplam 436 100.0 436 100.0 - 436 100.0 - 
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Öğretim üye ve elemanlarına interneti en çok hangi amaçla kullandıkları 

sorulmuş ve üç tercihte bulunmaları istenmiştir. Buna göre internet kullanmada 

birinci tercih olarak en çok %72.9 oranında “akademik yayın ve faaliyetleri 

takip edip bilgi toplamak” belirtilmiştir. Akademisyenler interneti uzmanlık 

alanlarıyla ilgili akademik kaynaklara ve bilgilere ulaşmak amacıyla 

kullanmaktadır. İnternet, akademisyenler arasında en az “internet üzerinden 

alışveriş yapmak” ve “özel ve/veya resmî kurumlarla ilgili bilgi almak” 

amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte internet eğlence ve boş zaman 

değerlendirme aracı olarak daha az kullanılmaktadır. Bu durumun genel ya da 

kitlelerin internet kullanma eğilimi ile farklılık gösterebileceği düşünülmektedir. 

Öğretim üye ve elemanlarının internet kullanmadaki ikinci amacı en yüksek 

oranda %20.1 ile “gazete, dergi gibi yayın organlarının sitelerine ulaşmak”tır. 

Burada da en az kullanma amacı %0.7 ile “internet üzerinden alışveriş 

yapmak”tır. Tabloda da görüldüğü gibi internet kullanmada öncelik akademik 

bilgi toplamaya verilmekte ardından internetin haber aktarma işlevi 

gelmektedir.  

Araştırmamıza katılan öğretim üye ve elemanlarının internet kullanmadaki 

üçüncü amaçları en yüksek oran %22.9 ile “bankacılık işlemleri yapmak”tır. 

Bunun yanında ilk iki tercih arasında hiç belirtilmeyen ticaret, yatırım, borsa 

işlemleri yapma (%0.6) çok düşük oranda da olsa akademisyenlerin internet 

kullanma amaçları arasındadır. Tablolarda görüldüğü gibi öğretim üye ve 

elemanları interneti öncelikle akademik amaçlı daha sonra haber alma amaçlı en 

son da bankacılık, ticaret ve alışveriş gibi akçeli işler için kullanmaktadır. 

Eğlence ve iletişim amaçlı kullanım son tabloda artmış olsa da bunlar temel 

kullanma amacı olarak belirginleşmemektedir.       

Tablo 8. Ulusal Kaynaklı ve Türkçe Yayın Yapan İnternet Sitelerini Ziyaret 

Sıklığı 

  Sayı Yüzde 

Çok sık 63 14.4 

Sık 177 40.6 

Bazen 115 26.4 

Çok az 75 17.2 

Hiçbir zaman 6 1.4 

Toplam 436 100.0 

Araştırmamıza katılan öğretim üye ve elemanlarının %40.6’sının sık, 

%14.4’ünün çok sık ulusal kaynaklı ve Türkçe yayın yapan internet sitelerini 

ziyaret ettiği görülmektedir. Bu tür siteleri hiç ziyaret etmeyenlerin oranı ise 

%1.4’dür.  
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Tablo 9. Yabancı Kaynaklı ve Yabancı Dilde Yayın Yapan İnternet 

Sitelerini Ziyaret Sıklığı 

  Sayı Yüzde 

Çok sık 119 27.3 

Sık 192 44.0 

Bazen 84 19.3 

Çok az 37 8.5 

Hiçbir zaman 4 .9 

Toplam 436 100.0 

İnternet kullanmaya ayrılan zamanda yabancı kaynaklı ve yabancı dilde yayın 

yapan internet sitelerini sık ziyaret edenlerin oranı %44, çok sık ziyaret 

edenlerin oranı ise %27.3 olarak ortaya çıkmıştır. Bu tür siteleri hiç ziyaret 

etmeyenlerin oranı ise %0.9’dur. Ulusal kaynaklı ve Türkçe yayın yapan 

internet sitelerine erişim ile karşılaştırıldığında yabancı kaynaklı ve yabancı 

dilde yayın yapan internet sitelerine erişimin daha sık olduğu görülmektedir. Bu 

durum akademisyenler arasında akademik amaçlı internet kullanımının 

yaygınlığı nedeniyle, yabancı kaynaklara ulaşıma bağlı olarak açıklanabilir. 

Tablo 10. İnternette Farklı Milletlerden Kişiler veya Sanal Gruplarla 

Görüşme Sıklığı  

  Sayı Yüzde 

Çok sık 20 4.6 

Sık 49 11.2 

Bazen 99 22.7 

Çok az 116 26.6 

Hiçbir zaman 152 34.9 

Toplam 436 100.0 

Araştırmamıza katılan öğretim üye ve elemanlarının %34.9’u internet üzerinden 

farklı milletlerden kişiler veya sanal gruplarla hiçbir zaman görüşmediğini 

belirmiştir. İnternette farklı milletlerden kişiler veya sanal gruplarla çok sık ve 

sık görüşenlerin toplamı ise %15.8’dir. İnternet kullanmanın ve internet 

kullanma sırasında yabancı internet sitelerine erişimin sık olmasına karşılık 

yabancı milletlerden kişi veya sanal gruplarla görüşmenin oldukça az olması, 

Türkiye’deki akademisyenlerin, daha az karşılıklı bir etkileşime geçip, daha çok 

alıcı veya tek taraflı iletişim içinde oldukları yorumuna neden olmaktadır.  
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Tablo 11. Kişisel Ağ Erişim (Web) Sitesine Sahip Olma 

  Sayı Yüzde 

Kişisel web sitem yok 294 67.4 

Hazırlık aşamasında 23 5.3 

Var ama güncellemiyorum 45 10.3 

Aktif hâlde ve güncelliyorum 74 17.0 

Toplam 436 100.0 

Araştırmamıza katılan öğretim üye ve elemanlarının %67.4’ü kişisel web 

sitesinin olmadığını belirtmiştir. Aktif olan ve güncellenen kişisel web sitesi 

oranı ise %17’dir. Bu tablodan akademisyenlerin kişisel ağ erişim (web) sitesine 

sahip olmayı önemsemedikleri anlaşılmaktadır. Kurumsal ve resmî ağ erişim 

(web) siteleri içinde tanıtım amaçlı ve sınırlı bir şekilde bulunmak yeterli 

görünmektedir. Akademik ya da sosyal iletişim amaçlı olarak ve daha geniş bir 

alanı kapsayan kişisel ağ erişim (web) sitelerine ihtiyaç duyulmadığı 

anlaşılmaktadır.  

 Tablo 12. Kişisel Ağ Erişim (Web) Sitesini Kullanma Amacı 

   Sayı Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Hobi olarak, boş 

zamanlarımı  

değerlendirmek için 

9 1.8 5.7 

Akademik amaçlı iletişim 

için 

83 19.0 58.9 

Akademik çalışmalarımı 

yaymak için 

45 10.3 31.9 

Kültürel ürünleri tanıtmak 

için 

2 .5 1.4 

Kendimi tanıtmak için 3 .7 2.1 

Toplam 142 32.3 100.0 

Cevaplanamaz 294 67.7 - 

Toplam 436 100.0 - 

Kişisel ağ erişim (web) sitesine sahip olan akademisyenler arasında, sitelerini 

akademik amaçlı iletişim için kullanma oranı %58.9’dur. Kültürel ürünleri 

tanıtma amacıyla kullanma oranı ise %1.4’dür. Az sayıdaki, kişisel web sitesine 

sahip akademisyenlerin %31.9’u sitelerini akademik çalışmalarını yaymak için 

kullandığını belirtmiştir. Tablo 7 ile karşılaştırıldığında, internet kullanmada 

birinci amacını %72.9 oranında “akademik yayın ve faaliyetleri takip edip bilgi 

toplamak” ve %6.4’ünü “akademik çalışmalarını internette yaymak” olarak 



Türkiye’deki Akademisyenlerin Küresel Bilgi Üretme ve Yaymadaki Konumları 

 

91 

belirten akademisyenlerin internet teknolojisi alanında gerçekleştirilen iletişime 

eşit şekilde katılmadığı görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Akademisyenlerin internet kullanma sıklığı günde 3-4 saatte yoğunlaşmaktadır. 

İnternet kullanma sıklığı ile ilgili ortalama bir süre bulunmamakla birlikte, 

günde 3-4 saatin ortalamayı yansıttığı düşünülmektedir. 

Ankete katılan akademisyenlerin yabancı kaynaklı ve yabancı dilde yayın yapan 

internet sitelerine erişimi oldukça yüksektir. Buna karşılık ulusal kaynaklı ve 

Türkçe yayın yapan internet sitelerine erişim daha düşüktür. Yabancı kaynaklı 

ve yabancı dilde yayın yapan internet sitelerine erişimin yüksek oranda 

olmasına rağmen, internet üzerinden yabancılarla doğrudan ve karşılıklı iletişim 

kurma oranı oldukça düşüktür. Bu durum internet yoluyla doğrudan ve karşılıklı 

etkileşimin az olduğunu göstermektedir. 

Akademisyenlerin internet kullanma nedenleri arasında öncelik yüksek oranda, 

akademik yayın ve faaliyetleri takip edip bilgi toplamaktır. Bu durum internetin 

akademik çalışmalarda önemli bir bilgi toplama kaynağı olduğunu 

göstermektedir. Buna karşılık, akademisyenlerin interneti akademik 

çalışmalarını yaymak amacıyla kullanma oranı çok düşüktür. İnterneti 

bilgilenme amacıyla yüksek oranda kullanmaya rağmen bilgi paylaşımının 

karşılıklı olmadığı görülmektedir. 

Bilgi, enformasyon toplumlarının dayanağı ve temel gücü olarak görülür. Bilgi 

teknolojileri de, bu toplum yapısının üretim aracı olarak kabul edilir. Aynı 

zamanda eşitlik sağlayıcı hatta bazı toplumların geri kalmışlığının telafi aracı 

olarak düşünülür. Bilgi teknolojilerinin bu işlevlerini yerine getirebilmesi için 

bilgi ağının bütün noktalarının birbiriyle eşit derecede ilişkide olması gerekir. 

Oysa araştırmamızın verilerine göre, akademisyenler interneti en çok bilgi 

toplamak amacıyla kullanmaktadırlar. Akademisyenlerin kendi ürettikleri 

bilgiyi yaymak için interneti kullanmadıkları görülmektedir. Sadece akademik 

bilgi değil kültürel bilginin de internet üzerinden aktarılması son derece azdır. 

Teknolojik üstünlüğün yanı sıra bu teknolojiden aktarılan bilgi-değer akışı da 

tek taraflıdır. Tek taraflı bilgi-değer akışının uzun vadede yabancılaşma ile 

sonuçlanması kaçınılmazdır.  

Bilgi teknolojilerinin eşitleyici bir araç olması isteniyorsa bu araçlardan etkin 

şekilde bilgi aktarılması sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle, internet 

sitelerindeki çeviri içerikli yayınların yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. 

Haber kaynaklarındaki tekelleşme tek yönlü enformasyona sebep olmaktadır. 

Bu nedenle haber kaynaklarının çeşitlenmesi sağlanmalıdır. Ulusal düzeyde, 

yerli kaynaklarca üretilmiş ve kurumsal olarak yapılaşmış akademik bilgi 

bankaları kurulmalıdır. Bu noktada ULAKBİM bünyesinde kurulan ulusal veri 
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tabanlarının uluslararası kullanıma uygun şekilde geliştirilmesi, bilgi akışındaki 

dengesizlikleri giderme konusunda bir adım olabilecektir. Bireysel düzeyde ise, 

başta akademisyenlerin, kişisel ağ erişim (web) sitesi sahip olmaya yeterli 

önemi verip, akademik ve/veya kültürel ürünlerini paylaşmaları tek taraflı 

enformasyon akışını azaltacaktır.   
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KARAMANOĞULLARI MEDRESELERĠNE TARĠHSEL  

BĠR YAKLAġIM: ERMENEK TOL, KARAMAN HATUNĠYE/ 

MELEK HATUN VE NĠĞDE AK MEDRESELERĠ 

Nermin ŞAMAN DOĞAN- Ebru BİLGET FATAHA 

Özet 

Karamanoğulları Beyliği, Anadolu’da 14-15. yüzyıllarda varlık gösteren 

Anadolu Beylikleri içinde önce Ermenek, Karaman ve Konya, daha sonra tüm 

Orta Anadolu Bölgesi ile Akdeniz’deki bazı yerleşimlere yayılan geniş 

coğrafyaya sahiptir.  

Anadolu Beylikleri arasında en uzun hüküm süren Karamanoğulları’nın siyasi 

yaşamı Selçuklu, İlhanlı ve özellikle Osmanlı Beyliği ile yapılan mücadelelerle 

geçmiştir. Karamanoğulları’nın yerleşim merkezlerinde imar faaliyetlerinin 

çokluğu ve çeşitliliği dikkati çeker. Özellikle inşa edilen mimari yapıtlar aracılığı 

ile beyliğin kuruluş, gelişme ve dağılma süreçleri izlenir. Karamanoğulları’nın 

eğitimi önceledikleri, çok sayıda anıtsal medrese yaptırmalarından 

anlaşılmaktadır. Bu yapılara Ermenek Tol, Karaman Hatuniye/Melek Hatun ve 

Niğde Ak medreselerini örnek verebiliriz. Ermenek Tol ve Niğde Ak medreseleri 

dönemin beyleri, Karaman Hatuniye ise sultan eşi/ailesi tarafından yaptırılmıştır. 

Medreseler kitabe, vakfiye, bani, sanatçı, plan, mimari ögeler, malzeme- teknik 

ve süsleme anlayışları ile öne çıkar. Örneklerden Hatuniye Medresesi’nin tarihsel 

verileri Osmanlı, taç kapı süslemeleri ise İlhanlı yapıları ile kesişir. Orta Çağ 

Türk sanatının en anıtsal örneği Niğde Ak Medrese’nin ön cephe tasarımı ve 

bezemeleri Osmanlı yapıları ile örtüşür.  

Karamanoğulları medreselerinde ön cephe-taç kapı oran ilişkisi değişerek yeni 

uygulamalar ortaya çıkar. Medrese taç kapılarında daralma ve uzama, bir başka 

deyişle yükseklik etkisi artırılmıştır.  

14-15. yüzyıllarda inşa edilen medreselerin yaygınlığı dönemin eğitim ve 

kültürel yaşamına katkı sunar. Karamanoğulları’nın anıtsal medreseleri de eğitim 

politikası içinde önem taşır.  

Anahtar kelimeler: Karamanoğulları, Beylikler, eğitim, medrese, mimari, 

Anadolu, Osmanlı, İlhanlı, Ermenek, Tol Medresesi, Karaman Hatuniye/Melek 

Hatun Medresesi, Niğde Ak Medrese.  
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A Historical Approach on the Karamanids Medresses: Medresses of 

Ermenek Tol, Karaman Hatuniye/Melek Hatun and Niğde Ak 

Abstract 

Being one of the Anatolian emirates of the 14-15
th

 centuries, Karamanids ruled a 

wide landscape from Ermenek, Karaman and Konya and then the whole middle 

Anatolia and some settlements in Mediterranean region.  

The political life of Karamanids, which ruled the longest among the Anatolian 

emirates, was full of conflicts with Seljuks, Ilkhanids and Ottoman Emirate. In 

the settlements that belong to Karamanoğulları, the vastness and variety of 

construction activity is outstanding. It is possible to find traces of the early, 

middle, and final times of Karamanids Emirate by following the architectural 

designs. It is possible to understand that Karamanids Emirate prioritized 

education from the plenitude of monumental medresses that they constructed. 

Examples of such monumental medresses are Ermenek Tol, Karaman 

Hatuniye/Melek Hatun and Niğde Ak. The medresses of Ermenek Tol and Niğde 

Ak were constructed by the sultan of the day, and Karaman Hatuniye was 

constructed by the sultan’s wife/family. The Medresses are outstanding with 

their inscriptions, endowments, patrons, plans, architectural elements, materials 

techniques, and decorative approaches. The historical data from Hatuniye 

Medresse coincide with that of Ottoman, while portal decorations match with 

Ilkhanids buildings. The frontal design and decorations of Niğde Ak Medresse, 

the most peculiar example of Medieval Turkish art, share very similar properties 

with that of Ottoman buildings.  

The varying proportions of the front face and portal attest to the existence of new 

artistic implementations. In the portals of medresses, there are expansions, which 

means that the importance of height was accentuated.  

The plentitude of the medresses of the 14
th

 and 15
th

 centuries contributed to the 

educational and cultural life of the time period. The monumental medresses of 

Karamanids Emirates assume significance for education policy.  

Key words: Karamanids, emirates, education, medresse, architecture, Anatolia, 

Ottoman, İlkhanids, Medresse of Ermenek, Tol, Medresse of Karaman, Medresse 

of Hatuniye/Melek Hatun, Medresse of Niğde Ak. 

Bu çalışmada Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edilen medreselerin 

siyasi, sosyal ve kültürel ortamı içinde tanıtılması amaçlanmıştır. Beyliğin 

anıtsal örneklerinden Ermenek Tol Medresesi kuruluş, Karaman 

Hatuniye/Melek Hatun Medresesi gelişme, Niğde Ak Medrese ise dağılma 

süreçlerinde yaptırıldığı için bu örnekler üzerinden okuma yapılacaktır. Bu 

medreseler kitabe, vakfiye, bani, plan, mimari ve bezeme özellikleri ile dönemin 

siyasi yaşamını aydınlatırlar.   

Selçuklu Dönemi’nde yaklaşık 1228 tarihinden başlayarak varlığını bildiğimiz 

Karamanoğulları 14-15. yüzyıllarda Anadolu Beylikleri adı verilen süreçte geniş 
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bir coğrafyaya yayılan uzun süreli yaşamı ile güçlü bir beylik olmuştur
1
. Siyasi 

anlamda 1228-1489 yıllarını kapsayan yaklaşık 250 yıllık zaman diliminde 

Karamanoğulları Beyliği Selçuklular, İlhanlılar, Anadolu Beylikleri ve 

Osmanlılarla eş zamanlı hüküm sürmüştür.  

Kuruluş yıllarında Toroslar’ın güvenlik açısından en korunaklı bölgesi Ermenek 

ve çevresine yerleşen Karamanlılar Ermenek’i başkent yaparak ilk yıllarda dışa 

kapalı bir yaşam modeli/politika izlemişlerdir. Selçuklu-İlhanlı devletlerinin 

mücadele yıllarına rastlayan gerileme ve çöküş sürecinin yaşandığı ortamı fırsat 

bilen Karamanoğulları,  Karaman Bey idaresinde Larende/Karaman ve 

Konya’ya yönelerek ilerleme ve genişleme siyasetini öncelemiştir. Böylece 

Karamanoğulları ilk olarak Ermenek’ten Karaman ve Konya’ya uzanan, daha 

sonra Niğde ve çevresinin de eklemlendiği Orta Anadolu Bölgesi’ne hâkim 

olma yolculuğuna başlamıştır. Sözü edilen bu coğrafya Selçukluların 

topraklarıyla da örtüştüğü için, yapılan çalışmalarda Karamanoğulları’nın 

“Selçuklu kültürünün mirasçısı” olarak algılanmasına neden olur (Diez ve 

diğerleri, 1950, s. 195; Aslanapa, 1977, s. 36; Mülayim, 1991, s. 4; Emecan, 

1994, s. 7).  Bu bağlamda S.K. Yetkin (1960, s. 258) konuyu “Türk mimari 

tarihinde hiç şüphesiz önemli yerleri olmakla beraber Karaman (1256- 1483) ve 

Eşrefoğulları (?-1327)’nın yapı sanatı, Selçuklu sanat anlayışını devam 

ettirmişlerdir” şeklinde ele alır. Selçuklu-Karamanlı kültürel ilişkilerini O. 

Aslanapa (1977, s. 36) “Selçuklu Devleti’nin yerine geçmek için çok iddialı 

olduklarından, Selçuklu üslup ve geleneğini en çok onlar devam ettirmiştir.” 

olarak tanımlar. Araştırmacıların olasılıkla birbirlerinden etkilenerek yaptıkları 

bu ön kabuller Karamanoğulları sanatının doğru algılamasını güçleştirir. 

Özellikle beyliğin mimari ve bezeme diline nesnel yaklaşıldığında üretilen 

eserlerin özgünlüğü anlaşılır.   

1257 tarihini izleyen yıllarda Ermenek, Mut, Gülnar ve Silifke kalelerine 

yapılan saldırılar sonucu Ermenek’in alınarak başkent olması ve beyliğin 

başındaki Karaman Bey’in
2
 “Ermenek Beyi” ününü kazanması önemlidir 

(Şikari, 1946, ss. 14-15, Konyalı, 1967, s. 46).  

Selçukluların İlhanlılar ile mücadele yıllarında Karamanoğulları’nın Karaman 

ve Konya’ya ulaşan siyasi gücü mevcuttur. Bu bağlamda Karamanoğlu Mehmet 

                                                           
1
 Karamanoğulları Beyliği’nin ilk yılları için bk. Şikari, 1946, ss. 9-14; Tekindağ, 1955, 

ss. 316; Köprülü, 1988, ss. 35-38; Merçil, 1991, s. 301; İbn Bibi, 1996, s. 354; 

Uzunçarşılı, 1988, s. 1; Koca, 2002, s. 704; Turan, 2005, s. 528. 
2
 Nureddin Sûfi’nin beş yaşında bir oğlu vardı. Adına Karaman derlerdi. Muhlis Paşa 

Karaman adlı bu oğlanı kendi eliyle tahta geçirip Hicret’in 679 (M. 1280/81) yılında 

padişah yaptı. Muhlis Paşa “Bunun nesli bu vilayeti tutsun, padişah olsun” diye dua 

etti. Karaman vilayetine Karaman dediklerinin aslı budur (Oruç Bey, 2009, s. 12).  
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Bey, kendi sınırları içindeki ve sahillerdeki Moğolları temizleyerek Selçuklulara 

uyguladıkları baskılara son vermiştir (Turan 2005, ss. 575-581). Şaşırtıcı bir 

şekilde Mehmet Bey, “Cimri” ünüyle tanınan Selçuklu şehzadesi 

Alâeddin/Gıyaseddin Siyavuş’u tahta çıkarıp yeni sultanın veziri olarak 

yönetime dâhil olur (Akdağ, 1979a, ss. 227-228; Mehmed Neşri, 1987a, s.47; 

Uzunçarşılı, 1988, s. 6; Koca, 2002, s. 705; Turan, 2005, ss. 579-580). Mehmet 

Bey yalnızca siyasi değil, kültürel alanda da 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya’da 

yayımladığı bir fermanla Türkçenin resmî dil olduğunu ilan etmesiyle bu sürece 

damgasını vurur.  

Karaman ve Konya’daki Karamanoğulları Beyliği mimari örnekleri 

incelendiğinde, özellikle Karaman’da yoğunlaşan kale, cami, mescit, türbe, 

imaret, çeşme ve medrese gibi çok sayıda eserin yaptırıldığı gözlenir. Bugün 

Karaman’da bulunan Emir Musa, Hatuniye/Melek Hatun ve İbrahim Bey 

medreseleri eğitim yapıları hakkında bilgi verir. Kaynaklardan şehrin büyük 

ölçekli ilk eğitim yapısı olduğu anlaşılan Emir Musa Medresesi günümüze 

gelememiştir. Konya’da ise Selçuklu yapılarının arasına kaynaşan 

Karamanoğulları yapılarının anıtsal ölçekli olmayan mütevazı eserler olduğu 

gözlenir (Diez vd, 1950). Olasılıkla şehirde var olan Selçuklu medreseleri 

kullanıldığı için Karamanoğulları yeni medrese inşasına gerek duymamıştır. Bu 

nedenle Konya’da adları Hasbey olan biri şehir merkezinde Sırçalı Medrese’nin 

yakınında, diğeri Meram’da bulunan darülhüffaz işlevli iki dinî eğitim yapısı 

karşımıza çıkar (Diez vd, 1950, ss. 121-130; Önge, 1973, ss. 375-378; 

Dülgerler, 2006, ss. 134-138).  

Karamanoğulları Konya ve çevresine komşu kent- yerleşimlerde medrese 

yapımını sürdürür. Özellikle Aksaray ve Niğde’de inşa edilen büyük boyutlu 

medreseler eğitimin önemsendiğini gösterir. Çünkü sözü edilen bu merkezlerde 

Selçukluların eğitim yapısı yoktur. Ayrıca beyliğin Beyşehir ve 

Alanya/Obaköy’de de yaptırdığı medreseler bulunmaktadır (Kuran, 1969, ss. 

209-223; Sözen, 1965, ss. 143-154). Karamanoğulları medreselerinin 

yapımını/baniliğini çoğunlukla Bey ve ailesi üstlenmiştir. Anadolu Beylikleri 

arasında Karamanoğulları çok sayıda medrese yaptırmalarıyla dikkati çeker. Bu 

da dönemin eğitim seviyesinin, bir başka deyişle bilgi birikiminin fazlalığı ve 

aktarımına işaret eder.  

Karamanoğulları’nın daha sonra imparatorluğa dönüşecek olan Osmanlı Beyliği 

ile uzun süreli mücadelesi tarihe yazılır (Akdağ, 1979b, ss. 138-139;) 

Karamanoğulları- Osmanlı beylikleri arasındaki ilk siyasi ve kültürel ilişkiler 

Alâeddin Ali Bey (1344-1397-1398) döneminde başlar (Tekindağ, 1955, s. 323; 

Mehmed Neşri, 1987, ss. 227-223; Uzunçarşılı, 1988, ss. 14-15). Çatışmaların 

yaşandığı bu sosyal ortamda Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey’in Osmanlı 

hükümdarı Murad Hüdavendigâr’ın kızı Melek Hatun ile evlenmesi geçici bir 

anlaşma ve barış ortamı sağlamıştır (Uluçay, 1985, ss. 6-7; Uzunçarşılı, 1988, 
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ss. 1-14; Mehmed Neşri, 1987a, ss. 233-234). Bu dönemde Alâeddin Ali Bey, 

Karaman’da cami ve türbe ile eşi Melek Hatun Hatuniye Medresesi’ni yaptırır. 

Daha sonra Murad Hüdavendigâr’ın ölümüyle Osmanlı hükümdarı Yıldırım 

Bayezid’in yeniden Osmanlı topraklarına saldıran kız kardeşinin kocası 

Alâeddin Ali Bey’i öldürtmesi karışıklıklar yaratmıştır (Uzunçarşılı, 1988, s. 16; 

Koca, 2002, s. 708). 1398 yılında yaşanan bu olayla Larende/Karaman’ı ele 

geçiren Yıldırım Bayezid’in kız kardeşi Melek Hatun ile oğulları Mehmed ve 

Ali Beyleri Bursa’ya göndermesi Karaman’dan ayrılma sürecini başlatmıştır 

(Tekindağ, 1955, s. 323; Uzunçarşılı, 1988, s. 16; Merçil, 1991, s. 304). Ailevi 

ilişkileri dramatik bir biçimde yaralayan bu ortamdan özellikle Melek Hatun’un 

oğullarının çok etkilendiklerini daha sonra Karamanlı ülkesine sahip çıkmak 

istediklerinden anlamaktayız. 

Osmanlı-Karamanlı ülkesi arasındaki gidiş gelişler mimarinin biçimlenmesini 

de etkilemiştir. Sözü edilen Melek Hatun’un beraberinde Bursa’ya götürdüğü 

oğlu Ali Bey, 15. yüzyılın başlarında Niğde ve çevresinin beyi/emiri olarak geri 

dönecektir (Tekindağ, 1955, s. 323; Uzunçarşılı, 1988, ss. 20-23; Merçil, 1991, 

s. 304). Bu bağlamda anne Melek Hatun’un Karaman Hatuniye, oğlu Ali Bey’in 

Niğde Ak Medrese’yi yaptırarak güçlerini hem Karamanlı Beyliği hem de 

Osmanlı Beyliği’nden almış oldukları dikkat çeker.  

Beyliğin siyasi tarihine yön veren Ermenek, Karaman, Niğde gibi merkezlerde 

anıtsal ölçekli medreselerin yapılması akılcıdır. 14. yüzyılın ortası ile 15. 

yüzyılın başlarında Anadolu’nun iki güçlü beyliği Karamanlı- Osmanlı 

rekabetinin yaşandığı süreçte, inşa edilen Karamanoğulları medreselerinde hem 

Osmanlıya bir öykünme hem de belirgin bir manifesto okunmaktadır.  

Karamanoğulları Beyliği’nin en erken tarihli yapıları ilk yerleşim yeri ve 

başkentleri Ermenek ve çevresinde karşımıza çıkar. Türkiye tarihinde Beylikler 

Dönemi ve sanatı ile ilgili sınıflandırmalarda çoğunlukla 1300 tarihi başlangıç 

olarak kabul edilir (Mülayim, 1991, ss. 2-14). Bu veriden hareketle 

Ermenek’teki yapılar incelendiğinde 1301 tarihi ve sonrasına ait çok sayıda eser 

mevcuttur. Bu yapı çeşitliliği içinde Ermenek’teki tek eğitim yapısı Tol 

Medrese’dir.  

Ermenek’te belediye binasının yakınında, Ermenek İlkokulunun batısında 

bulunan yapı “Tol Medrese” adıyla tanınır
3
.  

Tol Medrese doğu cephesi ekseninde yer alan taç kapının basık kemeri 

üzerindeki iki satırlık sülüs kitabesine göre 740 H./1339-1340 M. yılında 

                                                           
3
  Tol Medrese için bk. Diez ve diğerleri, 1950, ss. 19-27; Kuran, 1969, ss. 210-211; 

Sözen, 1970, ss. 131-134; Aslanapa, 1977, s. 36; Bilici, 1985, ss. 82-91; Dülgerler, 

2006, ss. 106-107. 
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Karamanoğlu Bedreddin Mahmut Bey’in oğlu Emir Musa Bey tarafından 

yaptırılmıştır  (Diez ve diğerleri, 1950, ss. 19-27; Kuran, 1969, ss. 210-211). 

Medresenin banisi Musa Bey kitabede “büyük emir, âlim, âbid, gâzi, devlet ve 

dinin burhanı” gibi sıfatlarla övülmektedir.  

 

Levha 1. Ermenek Tol Medrese, plan (A. Kuran, 1967) 

Medrese, doğu-batı yönünde kareye yakın dikdörtgen planlı, açık avlulu, avlusu 

üç yönden revaklı, üç eyvanlı ve tek katlıdır (Levha 1). Yaklaşık kare planlı 

avlunun ortasında dikdörtgen biçimli havuz yer alır. Avluyu doğuda dört, 

kuzeyde iki ve güneyde üç sütuna atılan sivri kemerli ve tonoz örtülü revaklar 

kuşatır. Ayrıca avlunun doğu kanadı ekseninde giriş eyvanı, batı kanadı 

ortasında ana eyvan, kuzey kanadın batısındaki yan eyvan dikdörtgen planlı ve 

sivri tonoz örtülüdür. Ana eyvanın batı duvarı ekseninde bir pencere ile 

simetriğinde dikdörtgen nişler yer alır. Asimetrik kurgulu dikdörtgen planlı ve 

sivri tonoz örtülü öğrenci hücreleri doğuda beş, güneyde dört, kuzeyde iki 

olarak dizilir. Avlunun batısındaki doğu- batı yönünde dikdörtgen planlı ana 

eyvanın bitişiğinde kare planlı ve üzeri üçgen kuşaklarla geçilen kubbeyle 

örtülü birer mekân vardır. Hem ana hem de kuzey eyvanın bitişiğindeki kubbeli 

birim Musa Bey Türbesi olarak değerlendirilmiştir. Türbeye zeminden kademeli 

tasarlanan yan eyvanın batı duvarı eksenindeki profilli kapıdan girilir. Örnekte 

âdeta türbeye giriş için tasarlanan yan eyvan- türbe ilişkisi vurgulayıcı yeni bir 

çözümleme üretir.  

Tol Medrese’de taç kapı, giriş eyvanı, avlu, havuz, ana eyvan olarak dizilen 

dikey eksen vurgusu güçlüdür. 
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Medresenin kuzey cephesi dört, güney cephesi beş dar ve yüksek tutulan 

dikdörtgen pencerelerle dışa açılır. Batı cephede içteki ana eyvanın dışa 

yansıyan yaklaşık orta bölümü yükseltilerek altta dikdörtgen, üstte sivri kemerli 

çift sıralı pencereler bulunur. Cephede eyvanın hem pencere dizilimi hem de 

tonozunun üçgen şeklinde sonlanması vurguyu artırır. Batı cephenin kuzey ve 

güneyinde de büyük boyutlu dikdörtgen pencereler yer alır. Ayrıca içteki ana 

eyvana bitişik dershane odası ve türbenin kubbeleri dışa yansımıştır. 

 

Resim 1. Ermenek Tol Medrese, taç kapı. 

Doğu/ön cephe ekseninde dışa taşkın, beden duvarından yüksek mukarnas 

kavsaralı taç kapı ile cephenin güneyinde üç, kuzeyinde bir mazgal pencere 

görülür (Resim 1). Taç kapı dıştan düz, içbükey, düz ve içe pahlı dört bordürle 

kuşatılır. Yedi sıra mukarnas kavsaralı taç kapı nişini altta silindirik gövdeli, 

mukarnas başlıklı, üstte dışbükey iki silmenin kesişerek biçimlediği çift katlı 

sütunceler sınırlar. Taç kapının kuzey yan nişi üzerindeki sivri kemerli ikiz niş 

ile kavsaranın altına yerleştirilen üstten kademeli bordürle kuşatılan dikdörtgen 

pencere yeni bir uygulamadır. Tek tek bakıldığında bilinen taç kapı 

elemanlarının farklı bir sıralama ile yan yana getirildiği görülür. Kuşkusuz ki bu 

değişim ya da farklılaşmaya dar ve oldukça yüksek kurgulanan taç kapı neden 

olur.  Karamanoğulları yapıları içinde bu taç kapıyla birlikte cephe- oran ilişkisi 

ve elemanların farklılaştığı yeni arayışlar başlar.   
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Doğu cephedeki taç kapı giriş eyvanı aracılığıyla avluya açılır. Avluda sütunlara 

atılan sivri kemerlerle biçimlenmiş revaklar yer alır (Resim 2). Doğuda giriş 

eyvanı, batıdaki ana eyvan ve kuzeydeki yan eyvan sivri kemerlidir. Tüm 

eyvanlar zeminden kademeli/yüksektir. Ayrıca ana eyvan duvarı yüksek 

tutularak avluya hâkimiyeti artırılmış, aynı eksendeki taç kapıyla yaratılan 

yükseklik etkisi dengelenmeye çalışılmıştır. Eyvanın batı duvarında, alt 

seviyedeki nişler dikdörtgen biçimlidir. Medresenin öğrenci odalarına basık 

kemerli kapılarla girilmektedir. 

                   

Resim 2. Ermenek Tol Medrese, avlu, eyvan, revaklar, ayrıntı. 

Medresede kesme taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Yapının cepheleri ve 

duvarları tümüyle düzgün kesme taşla örülmüştür. Avludaki sütunlar 

devşirmedir. Öğrenci odalarının duvarları sıvanmıştır.   

Ermenek Tol Medresesi’nin taç kapısında süsleme görülür. Taç kapıyı kuşatan 

bordürler bezemesizdir. Sütunceler, yan nişin kavsara köşeliği üzerindeki 

kabara ve rozetler, kapı kemerinin iç ve dış yüzeyi, köşeliği ile söve iç 

yüzeyinde bezemeler yer alır.  Taç kapıyı sınırlayan sütuncelerin kaidesi sekiz 

kollu yıldız bezeli rozetlerle, yan niş kavsara köşeliği altı kollu çarkı felek, 

kemer köşeliği ise kıvrık dallardan çıkan palmetlerle bezenmiştir. Nişin üzerini 

düğüm motifiyle birleştirilen ortada iki eğimli rozet ile iki yanında birer yarım 

küre biçimli kabara taçlandırır. Kabaraların yüzeyini altı kollu yıldız, rozetlerin 

yüzeyini ise sapları ve tepe yaprakları birleşen dört palmet motifi süsler. Kuzey 

yan nişin üzerinde, ikiz kemerli nişin ortadaki kemer başlangıcında ters 

yerleştirilmiş/alta bakan küreye yakın bir kabara vardır. Kabaranın yüzeyi altı 

kollu yıldız motifiyle süslenmiştir. Giriş kapısının söve iç yüzünde iki şeritli 

geçme motifi bulunur. Dört sıra mukarnaslı konsola oturan basık kemerin dış 

yüzü dilimler oluşturan geçmeli taşlarla, iç yüzü ise dilimlerle 

hareketlendirilmiştir.  

Beyliğin askerî, dinî ve sosyal işlevli yapılarının çoğu Larende/Karaman’da 

bulunur. Karaman’da inşa edilen Hatuniye/Melek Hatun Medresesi dönemin 

önemli eğitim yapısıdır. Karaman ili merkezinde, Hastane Caddesi üzerinde 
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bulunan medrese, banisinin adına ithafen “Hatuniye, Nefise Sultan ve Melek 

Hatun Medresesi” adlarıyla tanınmaktadır
4
.  

Karaman Hatuniye Medresesi taç kapısında basık kemerli kapının üzerindeki üç 

satırlık sülüs yazılı kitabesine göre 783 H./1381-1382 M. yılında Sultan/ Melek 

Hatun tarafından yaptırılmıştır
5
. Kitabede “Karamanoğlu Mahmud oğlu din ve 

dünyanın yücesi Halil zamanında Allah’ın desteği ile müminlerin yardımcısı 

olan Osman oğlu, Orhan oğlu Murad’ ın kızı Sultan Hatun tarafından yapılması 

783 senesinde emredildi” bilgisi Sultan Hatun’un geçmişi Osmanlı hükümdarı 

Orhan oğlu Murad Bey’in kızı, yaşadığı süreç Karamanlı Mahmud oğlu Halil 

Bey dönemi olarak tanımlanır. Bu bilgiler ışığında medresenin banisi Sultan 

Hatun, Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey’in eşi, Osmanlı Hükümdarı Murad 

Hüdavendigâr’ın kızı, Yıldırım Bayezıt’ın kız kardeşidir.  

Taç kapıda basık kemerin köşeliklerinde altıgen biçimli kitabeliklerin yüzeyinde 

sülüsle yazılmış “Hoca Ahmet bin Numan” yazılı mimar kitabesi vardır 

(Sönmez, 1995, s. 314).  

Yapının kuzeydoğu köşesindeki öğrenci odasının sivri kemer biçimi verilmiş 

kapısının üzerinde sülüsle yazılmış tek satırlık “İlim tahsil etmek, her 

Müslüman’ın boynunun borcudur (Müslüman’a farzdır)” hadisi bulunur (Bilget, 

2010, ss. 179-180). Medresenin işleviyle örtüşen bu ifadeler çok anlamlıdır. 

 Hatuniye Medresesi’nin inşasından üç yıl sonra 787 H./ 1385 M. yılında 

düzenlenen Melek Hatun vakfiyesinin varlığına işaret eden İ. H. Konyalı (1967, 

ss. 475-482) belgenin önce bir şahıs elinde, daha sonra Karaman Halk 

Kütüphanesinde bulunduğuna, bugün ise yerinin belirsiz olduğuna dair bilgiler 

vermektedir. Konyalı’nın yayımladığı bu vakfiyede “Medresesinin müderrisinin 

imam-ı â’zam Ebu Hanîfe mezhebinden şerî bilgisi yüksek, usûl, hâdis ve tefsir 

ilimlerini iyi bilir fâzıl bir zat olacaktır. Eğer Hanefî bir müderris bulunmazsa 

müderris Şâfiî olabilir amma Hanefî bilgininde bulunması lâzım gelen vasıflar 

kendisinde bulunacaktır” ifadesi dikkati çeker (Konyalı, 1967, ss. 479-480). 

                                                           
4
 Medrese, bazı yayınlarda  “Nefise Sultan”, bazılarında ise “Melek Hatun” olarak 

adlandırılmıştır.  Kitabe verileri dikkate alındığında  “Sultan Hatun” bilgisine rastlanır.  

Bu nedenle “Sultan Hatun”  ya da yaygın şekliyle “Hatuniye  Medresesi” adlarını 

kullanmak daha doğru olacaktır. Melek Hatun için bk. Uluçay, 1985, ss. 6-7. 
5
 Hatuniye Medresesi için bk. Diez ve diğerleri, 1950, ss. 55-66; Ögel, 1958, ss. 115- 

119; Konyalı, 1967, ss. 461-482; Kuran, 1969, ss. 216-217; Sözen, 1970, ss. 140-144; 

Bilici, 1985, ss. 92-107; Durukan, 1989, s. 2;  Şaman Doğan, 2000, ss. 230-235; 

Dülgerler, 2006, ss. 112-113. 
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Levha 2. Karaman Hatuniye Medresesi, plan (M. Sözen, 1970) 

Hatuniye Medresesi doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, açık avlulu, avlusu 

iki yönden revaklı, iki eyvanlı ve tek katlıdır (Levha 2). Medresenin doğu 

cephesinin ekseninde taçkapı ile batı cephesinin ortasındaki eyvan dışa 

taşkındır. Kuzey ve güney cephelerde güneye kaymış dörder mazgal pencere, 

batı cephede ise eksende ve simetriğinde birer pencere yer alır. Ayrıca güney 

cephenin doğusunda bir kapı vardır. Doğudaki taç kapıdan giriş eyvanı aracılığı 

ile avluya girilir. Ortasında kare biçimli havuzu bulunan avlu, kuzey ve 

güneyindeki üçer sütuna atılan sivri kemerli revaklarla kuşatılmıştır. Simetrik 

kurgulanan medresede avlunun doğu kanadı ortasında giriş, batı kanadı 

ekseninde zeminden yüksek tutulmuş ana eyvan bulunur. Avluyu giriş 

eyvanının bitişiğindeki ikişer dikdörtgen mekân, ana eyvanın bitişiğinde 

güneyde dershane, kuzeyde türbe olan kare planlı iki birim ile kuzey ve 

güneyinde kareye yakın dikdörtgen planlı üçer öğrenci odası kuşatır. Yapıda 

öğrenci odalarının kubbe ile örtülmesi Beylikler dönemi medreseleri için yeni 

bir uygulamadır.  

Karaman Hatuniye Medresesi’nin doğu cephesi ekseninde oldukça dışa taşkın 

ve beden duvarlarından çok yüksek on dört sıra mukarnas kavsaralı taç kapı yer 

alır (Resim 3). Dıştan altı kademeli bordürle kuşatılan taç kapı ve yan nişler 

sütuncelerle sınırlanır. Kavsarayı sütuncelere oturan kademeli sivri kemerler 

kuşatır. Yarım daire nişli, beş sıra mukarnaslı yan nişler dıştan bir bordürle 

çevrilir. Taç kapıda geçmeli taşlarla biçimlenen basık kemerli kapının kemer 

başlangıcı ve kilit taşı bezenmiştir.   
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Resim 3. Karaman Hatuniye Medresesi, taç kapı. 

Medresede kuzey ve güney cephelerin batı bölümünde duvarlar yükseltilerek 

eyvan kanadı vurgulanmıştır. Her iki cephedeki alt ve üst seviyedeki pencereler 

ile güney cephenin doğusundaki kapı sivri kemerlidir. Batı cephenin ekseni ile 

kuzey ve güneyinde altta dikdörtgen, üst seviyede sivri kemerli, simetrik 

pencereler bulunur. İçteki eyvan duvarı yükseltilerek üçgen biçiminde sonlanır. 

Cepheden okunan büyük boyutlu pencereler ana eyvan ve bitişiğindeki 

mekânların işlevine gönderme yapar. 

Doğu cephedeki taç kapı giriş eyvanı aracılığı ile avluya açılır (Resim 4). 

Avludaki revaklar ve eyvanlar sivri kemerlidir. Revak sütunlarının kaide, gövde 

ve başlıkları farklılık gösterir. Silindirik gövdeli sütunlardan ikisi çift sütundur. 

Ana eyvan zeminden kademeli/yüksekte yer alır. Medresenin dershane, türbe ve 

öğrenci odaları sivri kemerli kapılarla avluya açılır. Dershane ve türbenin giriş 

kapılarını dıştan bezemeli iki şerit sınırlar. 

Hatuniye Medresesi’nde kesme taş, mermer ve devşirme malzeme 

kullanılmıştır. Yapının cephelerinde düzgün kesme taş, taç kapıda mermer 

kullanımı dikkati çeker. Avludaki sütunlar devşirmedir. Ayrıca medresenin ana 

eyvan duvarlarının özgününde koyu firuze renkli altıgen çinilerle kaplandığı 

görülür (Yetkin, 1986, s. 134). Çinilerin yalnızca bir kısmı günümüze 

ulaşmıştır.  
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Resim 4. Karaman Hatuniye Medresesi, avlu, ayrıntı. 

 

Medresenin taç kapı, dershane, türbe ve öğrenci odalarının kapıları bezenmiştir. 

Doğu cepheden dışa taşkın ve yüksek taç kapı on dört sıra mukarnas 

kavsaralıdır. Taç kapıyı farklı genişlikte, kademeli altı bezemeli bordür kuşatır. 

Bezemelerde bitkisel motifler yoğun olarak tercih edilmiştir. Özellikle bitkisel 

motiflerin çift katlı işlenişi, palmet ve rumilerin yapraklarının damarlarının 

verilmesi dikkat çekicidir. Ayrıca basık kemerli kapının kemer başlangıcı 

katmerli palmet, kilit taşının yüzeyi ise vazodan çıkan ve aşağıya doğru salınan 

üst üste palmet motifleriyle süslenmiştir. Taç kapı kurgusu, elemanları, 

bezemelerin motif çeşitliliği ve dizilimi daha çok Selçuklu yapılarından 

Kastamonu Yılanlı Darüşşifa, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Sivas Gök ve Erzurum 

Hatuniye/Çifte Minareli medreseleri ile benzerlik gösterir (Ögel, 1966, Res. 65-

66, 83; Cantay, 1992, Res. 65-68; Erdemir, 1999, Res. 10-12).  Çoğu 

araştırmacı da bu konuya dikkat çekerek dönemin yeni oluşan süsleme diline 

ilişkin farklı görüşler ortaya koyarlar (Ögel, 1966, ss. 150-153; Tuncer, 1986, 

ss. 37-38). Bu bağlamda medresenin plan ve bezemelerini araştırmacılardan O. 

C. Tuncer (1986, ss. 37-38), 
1382 tarihli Nefise Sultan (Hatuniye) Medresesi; ana kurguda Selçuklu, 

bazı ayrıntılarda Osmanlı ve süslemede İlhanlı etkinliğindedir. 

İlhanlıların, Anadoluda en etkin döneminde, 13.yy’ın ikinci yarısında, 

onlara en sert ve sürekli biçimde karşı koyanlar ve bu konuda 

Memlüklerin desteğini görenler ve sıkıştıklarında Torosların 

yüksekliklerine çekilenler Karamanoğullarıydı. Onların Anadolu’dan 

çekilmelerinden 50-60 yıl sonra, yapılarında İlhanlı süs ögelerini 

görmek bir çelişki gibi geliyorsa da etkinliğin sürdüğünü 

göstermektedir.  

ifadesiyle betimler.   
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Özellikle farklı zaman diliminde inşa edilen 1271 tarihli Sivas Gök ve 1381-

1382 yılına ait Karaman Hatuniye medreselerinde taç kapıların benzerliği ya da 

aynılığı şaşırtıcıdır (Ögel, 1958, ss. 115-119). Ayrıca Hatuniye Medresesi’nde 

dershane ve türbe gibi özel işlevli birimler ile öğrenci odalarının kapılarına 

yayılan süsleme anlayışı yenilik oluşturur. 

Karamanoğlu Ali Bey dönemi Osmanlı-Karamanoğulları çatışmalarının en 

yoğun yaşandığı süreçtir (Şikari, 1946, s. 166, 186-188; Âşıkpaşa, 1987, s. 106; 

Mehmed Neşri, 1987b, ss. 591-593). Beyliğin Osmanlılar karşısında varlık 

gösterme mücadeleleri ile geçen yıllarda Niğde’ye hâkim olan Sultan/Melek 

Hatun’un oğlu Niğde Emiri Ali Bey’in yaptırdığı Ak Medrese mimari 

özellikleriyle âdeta bir manifesto örneğidir.  

Niğde’de Saruhan Mahallesi, Ak Medrese Sokağı’nda yer alan yapı, banisinin 

adına izafeten “Ali Bey” ile bazı kaynaklarda “Medresetü’l Beyza” ve “Ak 

Medrese” adlarıyla tanınır
6
.  

Niğde Ak Medrese’nin kitabesi ve vakfiyesi mevcuttur. Yapının taç kapısındaki 

basık kemerli kapının üzerinde sülüsle yazılmış üç satırlık inşa kitabesinden 812 

H./ 1409-1410 M. yılında Ali Bey tarafından yaptırıldığını öğrenmekteyiz. 

Kitabede geçen “büyük sultan şahların şahı, milletlerin gözetleyici meliki, 

dünya ve dinin yücesi Alâe’d-din’in oğlu Sultan Mehmed- Allah onun mülkünü 

ebedî kılsın- idaresi günlerinde onun kardeşi Karaman oğlu Mahmud oğlu Halil 

oğlu Alâe’d-din’in oğlu Ali emretti” verisi bize Ali Bey’in Karamanoğlu 

soyunu/geçmişini betimlemektedir. Özellikle Ali Bey’in babası Karamanoğlu 

Alâeddin Bey ile kardeşi dönemin sultanı Mehmed Bey’in adının geçmesi 

önemlidir. 

Medresenin yapımından altı yıl sonra düzenlenen Ali Bey’in 818 H./1415 M. 

tarihli vakfiyesinden medresenin işleyişine yönelik bilgiler edinmekteyiz. İ. H. 

Uzunçarşılı’nın (1942, s. 58, 63) yayımladığı vakfiyede hocaların ve 

öğrencilerin nitelikleri ile okutulan derslerin içeriği hakkında, 

Bu medreseyi ulûmu şer’iye tedrisile meşğul fukaha ve mütefekkihava 

ve ulûmu diniyyenin muhtaç olduğu ulûmu edebiye tahsilile müteveggil 

evli, bekâr, leylî ve neharî talebe ile Hanefî ve Şafiî mezhebinde olan 

müderris ve muidlere vakfetti. Medresede bir müderris ve muidden 

başka fıkıh ve usulü fıkıh tahsil ile ve bu ilimlerde ihtisas yapmakla 

meşgul üç sınıf mevcuttu; bunlardan her birinin müdavimi beşer kişi idi; 

bunlardan başka bu sınıflara namzet sarf ve nahiv ve ulûmu edebiye ile 

                                                           
6
 Niğde Ak Medrese için bk. Gabriel, 1931, ss. 137-142; Uzunçarşılı, 1942, ss. 55-69; 

Ülgen, 1942, ss. 81-82; Diez ve diğerleri, 1950, ss. 166-175; Kuran, 1969, ss. 217-219;  

Sözen, 1970, s. 194; Bilici, 1985, ss. 116-125; Özkarcı, 2001, ss. 109-121; Dülgerler, 

2006,  ss. 114-115. 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

108 

meşgul olan talebeler vardı. Fıkıh ve usulü fıkıh okuyan üç sınıf maaşlı 

idiler. Bunlardan son sınıf olan beş kişiye fukaha deniyor ki bunlar 

ihtisas yapmış istidlâl ve muhasebeyi idareye muktedir müderrisliğe 

namzet hukuk âlimlerinden idiler. 

bilgisi verilir. Özellikle Karamanlı-Memluklu siyasi ilişkilerinden dolayı Ali 

Bey, bu vakfiyede Hanefi mezhebinin yanı sıra, çoğunluğu Şafiî olan 

Memlukları düşünerek Şafiî mezhebinden müderris ve muidlerin ders 

verebileceğini belirtmektedir (Uzunçarşılı, 1942, s. 62). 
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                 Levha 3. Niğde Ak Medrese, alt ve üst kat planları (A. Kuran, 1967) 

Medrese kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı, açık avlulu, avlusu üç yönden 

revaklı, iki eyvanlı ve iki katlı bir yapıdır (Levha 3). Yapının güney cephesinin 

orta bölümü ile kuzey cephesinin eksenindeki taç kapı dışa taşkındır. 

Medresenin doğu ve batı cephelerinde alt seviyede beşer, üst seviyede dörder 

mazgal pencere bulunur.  Güney cephe ise ikisi dışa taşkın bölümde, diğerleri 

eksene simetrik dört pencere ile dışa açılır. Kuzey cephe ekseninde taç kapı ile 

üst seviyede duvar-sütun-paye-sütun-duvar dizilimli desteklere atılan kemerlerle 

oluşturulan galeri yer alır. Yapıdaki taç kapıdan giriş eyvanı aracılığı ile avluya 

girilir. Ortasında kare biçimli havuzu bulunan avlu, doğu ve batısında üçer, 

kuzeyinde iki dikdörtgen biçimli payeye atılan sivri kemerli revaklarla 

kuşatılmıştır. Revakların kuzey köşelerindeki payeler büyük boyutlu ve 

profillidir. Simetrik tasarlanan medresede avlunun kuzey kanadı ortasında giriş, 

güney kanadı ekseninde zeminden yüksek tutulmuş ana eyvan vardır. Avluyu 

giriş eyvanına bitişik ikişer dikdörtgen mekân, ana eyvana bitişik dershane 

odaları ile doğu ve batıda dikdörtgen planlı dörder öğrenci odası kuşatır. Ana 

eyvanın güney duvarı ekseninde dikdörtgen nişli mihrap bulunur. Giriş 

eyvanına bitişik birimlerdeki üst kata çıkışı sağlayan çift yönlü merdivenler ile 

bölüntüsüz dikdörtgen planlı mekânlara ulaşılır. Bu mekânların kuzey duvarları 

galerilerle dışa açılır. Dershane odaları tromp geçişli kubbe, eyvanlar ve öğrenci 

odaları sivri tonozlarla örtülüdür.  
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Ak Medrese’nin doğu, batı ve güney cephelerindeki pencereler dikdörtgen 

biçimlidir. Medresenin kuzey cephesi iki katlılığını dışa yansıtacak şekilde 

düzenlenmiştir. Cephenin ekseninde iki kat boyunca yükselen yirmi bir sıra 

mukarnas kavsaralı taç kapı vardır (Resim 5). Kapının doğu ve batısında üst 

seviyede sivri kemerle kuşatılan duvarlar ve aralarındaki birer sütuna atılan sivri 

ikiz kemerler ile üzerinde daire biçimli pencerelerle oluşturulan galeriler yer 

alır. Şüphesiz ki iki katlı medresede cephe- taç kapı oran ilişkisi, yüksekliğin 

abartılması, taç kapı elemanlarının (sütunce, başlık, kuşatma kemeri, kavsara, 

yan nişler, tepelik vb.) değişimine neden olmuştur. Dıştan farklı genişlikte beş 

bordürün kuşattığı taç kapıda yükseklikle ilintili olarak süslemede de yeni 

alanlar yaratılmıştır. Örneğimiz galerili ön cephe kurgusuyla alt katı zaviye, üst 

katı medrese olan iki katlı Bursa Murad Hüdavendigâr Camisi (1365-1385)’nin 

kuzey cephesi ile benzerlik gösterir (Şaman Doğan, 2001, ss. 211-214). Bu 

bağlamda yukarıda sözü edildiği gibi Niğde Ak Medrese’yi yaptıran Ali Bey’in 

çocukluğu dedesi Osmanlı hükümdarı I. Murad’ın yaşadığı Bursa’da geçmiştir. 

Bu yıllarda Ali Bey, dedesinin yaptırmış olduğu Hüdavendigâr Camisi’ni 

gördüğü, beğendiği ve öykündüğü için, Niğde emiri olunca kendi adını vereceği 

Ak Medrese’de “bu yapıyı” model alacaktır (Şaman Doğan, 2001, ss. 211-214). 

Görüldüğü gibi her iki yapının banisi arasındaki akrabalık ilişkileri özellikle 

örneklerin dış dünyayla bağlantısını kuran ve kullanıcıları yönlendiren, davet 

eden ön cephe kurgusunu etkilemiştir. Hatta her iki bani de bu yapıları 

sayesinde siyasi güçlerini ilan etme/duyurma fırsatını bulmuşlardır.  

 

Resim 5. Niğde Ak Medrese, taç kapı. 
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Kuzey cephedeki taç kapıdan giriş eyvanı aracılığı ile avluya girilir (Resim 6). 

Avludaki revaklar ve eyvanlar kademeli sivri kemerlidir.  Medresenin alt ve üst 

kat revakları dıştan kademeli ve bezemeli silmelerle kuşatılarak çift katlılığın 

ayırımı belirginleştirilmiştir. Eyvanların çerçevesi yükseltilerek vurgusu 

artırılmıştır. Ana eyvanın dıştan dört bordür ile kuşatılan mihrabı sekiz sıra 

mukarnas kavsaralıdır. Avluya açılan öğrenci hücrelerinin kapıları sivri 

kemerlidir. 

 

Resim 6. Niğde Ak Medrese, avlu, ayrıntı. 

Ak Medrese’de düzgün kesme taş ve mermer kullanımı görülür.  Cephelerde ve 

içte yoğun olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Özellikle doğu ve batı 

cephelerinde kesme taşların dizilimi ve renklerinde onarımlardan kaynaklanan 

yer yer farklılıklar gözlenir.  Kitabe levhası mermerdir.  

Niğde Ak Medrese’nin taç kapı, öğrenci odaları kapıları, mihrap ve revakları 

bezemelidir. Taç kapı bordürleri çeşitli kıvrık dal, rumi ve palmet motifleriyle, 

yan nişlerin üzerindeki dikdörtgen panoların yüzeyi yatay-dikey kırık 

çizgiler/zikzaklar ile dikey ve çapraz yerleştirilen eğrilerle süslenmiştir. Taç 

kapıyı sınırlayan dilimli gövdeli sütunceler ve çift katlı mukarnaslı başlıklara 

oturan kaş kemer ve kilit taşını vurgulayan palmet motifi taç kapının düşey 

etkisini, yüksekliğini artırmaktadır. 

Bu bölümde incelediğimiz üç örneğin Selçuklu, Karamanoğulları ve eş zamanlı 

Anadolu Beylikleri’nin medreseleri içindeki yeri ve öneminin vurgulanması 

amaçlanmaktadır.  

İncelediğimiz üç yapı beyliğin diğer medreseleri ile plan, mimari ögeler, 

malzeme-teknik ve süsleme özellikleriyle hem kesişmekte hem de 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

112 

ayrışmaktadır. Çoğunlukla açık avlulu, bazı örnekleri kapalı avlulu tasarlanan 

Karamanoğulları medreselerinde eyvan sayıları iki-dört, kat sayıları tek ya da 

çift olarak değişebilmektedir.  

Açık Avlulu, Ġki Eyvanlı, Tek Katlı Medreseler:  

Beyşehir İsmail Aka/Taş Medresesi (1368) 

Karaman Hatuniye Medresesi (1381- 1382) 

Alanya- Obaköy Medresesi (1359-1398) 

Açık Avlulu, Ġki Eyvanlı, Çift/Ġki katlı Medreseler: 

Niğde Ak Medrese (1409- 1410) 

Açık Avlulu, Üç Eyvanlı, Tek Katlı Medreseler: 

Ermenek Emir Musa/Tol Medrese (1339) 

Açık Avlulu, Dört Eyvanlı, Tek Katlı Medreseler: 

Aksaray Zinciriye Medresesi (15. Yüzyılın ilk yar.) 

Kapalı Avlulu, Ġki Eyvanlı, Tek Katlı Medreseler: 

Karaman Emir Musa Medresesi (1340- 1356) 

Kapalı Avlulu, Dört Eyvanlı, Çift/Ġki Katlı Medreseler: 

Karaman İbrahim Bey İmareti/Medresesi (1431-1432) 

Genellikle medreselerin açık avluları iki ya da üç yönden revaklarla 

kuşatılırken, yalnızca Obaköy Medresesi’nin avlusu revaksızdır. Revaksız 

avlulu düzenlemeler Anadolu’daki 14-15. yüzyıl Beylikler dönemi 

medreselerinin bazılarında da karşımıza çıkar. Örnek olarak Peçin/Beçin’deki 

Yelli (1344-1345) ve Ahmet Gazi (1375-1376), Manisa Ulu/Fethiye/İshak 

Çelebi (1378) ve Kastamonu İsmail Bey (1457 öncesi) medreselerini 

verebiliriz
7
.  

Karaman Hatuniye ve Niğde Ak Medrese hem açık avlulu  hem de iki eyvanlı 

(giriş ve ana eyvan) kurgusuyla Selçuklu dönemine ait Kayseri Huand Hatun 

(1220-1237) ve Konya Sırçalı (1242-1243), beylikler döneminin Eğirdir Dündar 

Bey (1301- 1302), Korkuteli Emir Sinaneddin (1319-1320) ve Kayseri Hatuniye 

(1431-1432) medreseleri ile örtüşür
8
. Özellikle Konya Sırçalı Medrese, 

                                                           
7
 Yapılar için bk. Sözen, 1970, ss. 75-79 (Peçin Yelli), 179-182 (Peçin Ahmet Gazi), 183-

187 (Manisa İshak); Acun, 1999, ss. 310- 319; Karabiberoğlu, 1997, ss. 49-57. 
8
 Medreseler için bk. Sözen, 1970, ss. 109-113 (Kayseri Huand), 149-152 (Kayseri 

Hatuniye),  160-165 (Konya Sırçalı), 166-172 (Eğirdir Dündar Bey), 173-178 
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Hamidoğulları yapılarından Dündar Bey ve Emir Sinaneddin medreseleri çift 

katlılığı ile Niğde Ak Medrese’ye, avluyu çift yönden sınırlayan revak 

düzenlemesi ile de Karaman Hatuniye Medresesi’ne benzerlik gösterir. 

Medreselerde avlunun planı ile revak sırası- dizilimi yakından ilişkilidir. 

Karaman Hatuniye örneğinde boyuna dikdörtgen planlı avluda dikdörtgenin 

uzun kenarlarının önü çift yönden revaklarla kuşatılarak dikey eksendeki giriş 

ve ana eyvanların vurgusu artırılmıştır. Ermenek Tol Medrese’nin kareye yakın 

dikdörtgen, Niğde Ak Medrese’nin yaklaşık kare planlı avluları üç yönden 

revaklarla çevrilerek Tol Medrese’de üçüncü/yan eyvanın varlığı revakların 

ritmini değiştirmiştir.  

Karaman Hatuniye ve Niğde Ak medreselerinin ana eyvanları sivri tonoz örtülü 

ve dışa taşkındır. Beylikler dönemi medreselerinde dışa taşkın yapılan ana 

eyvan, giderek kubbe ile örtülü bir birime dönüşmektedir. Örnek olarak 

Peçin’deki Ahmet Gazi ve Yelli, Manisa Ulu/Fethiye/İshak Bey ve Balat İlyas 

Bey medreselerini verebiliriz
9
. Erken Osmanlı Beyliği’nin medreselerinde dışa 

taşkın ve kubbeli eyvan vurgusu daha güçlüdür. Bursa’daki Yeşil (1419) ve 

Muradiye (1426) medreseleri bu örnekler arasındadır (Demiralp, 1999, ss. 71- 

85).  

Ermenek Tol, Karaman Hatuniye ve Niğde Ak medreselerinde ana eyvanın 

bitişiğinde yer alan kare planlı ve kubbe ile örtülü birimler ortaktır. Tol 

örneğinde ana ve yan eyvanlara bitişik bani türbesi yan eyvana açılarak her iki 

eyvanın vurgulanmasını sağlamıştır. Hatuniye Medresesi’nde ise eyvanın 

güneyindeki kubbeli birim bani türbesidir. Niğde Ak Medrese’de kubbeli 

birimler dershane işleviyle kullanılmış olmalıdır. Ayrıca Ak Medrese’nin ana 

eyvanının güney duvarındaki mihrap mescit kullanımına işaret eder. 

Benzer şekilde Anadolu’daki Selçuklu-Beylikler dönemi medreselerinin 

bazılarında ana eyvana bitişik kare planlı ve kubbeli birimler dershane, mescit 

ve türbe olarak değerlendirilmiştir. Konya Sırçalı Medrese’de ana eyvan mescit, 

güneyi dershane; Beyşehir İsmail Aka Medresesi’nde ana eyvanın güneyi türbe, 

kuzeyi dershane; Akşehir Taş (1250), Aksaray Zinciriye ve Kayseri Hatuniye 

medreselerinde ana eyvanların iki yanında dershane odaları bulunur
10

. Ayrıca 

bugün yıkılmış olan Karaman Emir Musa Medresesi (1340-1356)’nin 

                                                                                                                                              
(Korkuteli Emir Sinaneddin); Gündoğdu, 1986, ss. 48-50 (Kayseri Hatuniye), Plan. 10, 

Res. 15a- 15o. Şaman Doğan, 2008, ss. 63-79 (Eğirdir Dündar Bey). 
9
 Yapılar için bk. Sözen, 1970, s. 76 (Peçin Yelli), 180 (Peçin Ahmet Gazi), 184 (Manisa 

İshak Bey); Durukan,  1988, s. 28. 
10

 Bk. Sözen, 1970, ss. 22-28 (Akşehir Taş), 34-39 (Aksaray Zinciriye), 149-152 (Kayseri 

Hatuniye), 160-165 (Konya Sırçalı); Dülgerler, 2006, ss. 109-110 (Beyşehir İsmail 

Aka). 
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yayınlardan edindiğimiz planına göre ana eyvanının bitişiğinde kubbeli 

mekânlar vardır (Dülgerler, 2006, ss. 108-109).  

Örneklerimizden Ermenek Tol Medresesi ile Niğde Ak Medresesi’inde öğrenci 

odaları sivri tonozlarla, ana eyvanın bitişiğindeki mekânlar kubbeyle, Karaman 

Hatuniye Medresesi’nde ise eyvanlar sivri tonozlarla, diğer birimler kubbeyle 

örtülmüştür. Hatuniye Medresesi’nde kubbeli öğrenci odalarının varlığı Erken 

Osmanlı ve Osmanlı medrese mimarisinde yaygınlaşacak olan revak, eyvan ve 

öğrenci odalarının bir başka deyişle tüm birimlerin kubbeyle örtüldüğü 

medreselere ön örnek oluşturmaktadır (Demiralp, 1999, s. 22, 72). 

Ermenek Tol, Karaman Hatuniye ve Niğde Ak medreselerinin ön cephelerinde 

cephe-taç kapı, taç kapı-elemanları oran ilişkisi farklılaşmış, genişlikleri daralan 

taç kapıların yükseklikleri artırılmıştır. Ermenek Tol Medrese taç kapısındaki 

pencere düzenlemesi yüksekliği dengeleyen yeni bir çözümlemedir. Taç kapı 

kütlesi içine yerleştirilen pencereler Divriği Darüşşifası ile Konya Sırçalı, Tokat 

Gök, Ürgüp-Damseköy Taşkın Paşa medreseleri taç kapılarında da karşımıza 

çıkar
11

. Divriği, Konya ve Tokat örneklerinde taç kapı pencereleri iki katlı 

yapıların ikinci katının varlığına işaret ederken, dışa açılımını da sağlamaktadır.  

Görüldüğü gibi Karamanoğulları’nın anıtsal boyutlarda çok sayıda medrese 

yaptırmış olmaları beyliğin eğitim/kültür politikası, bilgi birikimi ve aktarımını 

öncelediğini göstermektedir. Osmanlı tarih kaynağı Hoca Sadettin Efendi 

(1992) eserinde, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde gibi Karamanoğulları 

yerleşimlerinde doğan, çalışan ve Anadolu’nun kültür hayatını etkilemiş olan 

çok sayıda âlim, bilgin ve erenlerden söz etmektedir. Bunlar arasında Şeyh 

Edibali, Tursun Fakih, Aksaraylı Cemaleddin, Niğdeli Kara Yakub, Muhlis 

Baba, Molla Hamza, Bilge Âbid Çelebi, Cemalî Şeyh Mehmet Çelebi’yi 

sayabiliriz (Hoca Sadettin Efendi, 1992, ss. 1-2, 14-16, 56, 90, 202, 206-209). 

Sözü edilen Aksaraylı Cemaleddin’in Karamanoğulları döneminde Aksaray’da 

inşa edilen Zincirli Medrese’de müderrislik yaptığı Hoca Sadettin Efendi (1992, 

s.15)’nin eserinde, 

gerek Arapçada, gerek dinsel bilimler ve matematik alanında hepsinde 

başarılı ve üstün bir kişi olarak tanınırdı. Gerek dersleri ile gerek yazıları 

ile şöhret yapan tanınmış bilginlerden birçoğu onun öğrencisi olarak 

yetişmişlerdir… Karaman beldesinde Zincirli Medresesi müderrisi idi. Bu 

medreseyi yaptıran kişi müderris olarak Silah-ı Cevheri’yi ezberine alan 

müderrislerin atanmasını vakıf şartı koştuğundan, bu özellik de sadece 

Molla Cemaleddin’de bulunduğundan medresede öğretmenlik görevi ona 

verilmişti. 

                                                           
11

 Taçkapılar için bkz. Diez ve diğerleri, 1950, ss. 185-190 (Ürgüp Damse Köy); Ögel, 

1966, Res. 28 (Divriği Darüşşifa),  55 (Konya Sırçalı), Kuran, 1969, Res. 245 (Tokat 

Gök). 
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şeklinde tanımlanmıştır. Bu verilerden medreselerde görev yapan müderrislerin 

çok donanımlı olduğu ve özenle seçildikleri anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Ak 

Medrese vakfiyesinde de öğrenci, müderris ve eğitimin niteliği hakkında 

ayrıntılı bilgilerin verilmesi bu konuda gösterilen titizliği yansıtmaktadır. 

Yukarıda betimlediğimiz tarihselliği ile öne çıkan bu üç medrese, dönemin en 

prestijli yapıları arasındadır. Karamanoğulları Beyliği’nin önemli merkezlerinde 

inşa edilen Ermenek Tol, Karaman Hatuniye ve Niğde Ak medreseleri kitabeleri 

ve vakfiyelerindeki veriler aracılığıyla dönemin siyasi tarihinin parçasını 

oluştururlar. Plan, mimari öğeler, özellikle taçkapı kurgusu, malzeme-teknik ve 

bezeme özellikleriyle öne çıkan medreselerin yapımı ve işleyişinde kuşkusuz ki 

banilerin beğeni ve seçkileri önemlidir.  

Karamanoğulları Beyliği’nin cami, mescit, türbe gibi diğer yapıtlarının 

mütevazı ölçekli olduğu düşünüldüğünde, medreselerin anıtsallığı ile “özel” 

kurgulandığı görülür. İncelediğimiz üç medresede beyliğin tarihselliğini/ 

ilerleme ve genişleme siyasetini, mücadelelerini, karışıklıklarını, rekabetini ve 

bazen de barış ortamının yarattığı izleri hem yapıların mimarisinde, taçkapı 

tasarımında, hem de kitabeleri aracılığı ile okuyabilmekteyiz. Bugün de 

Ermenek, Karaman ve Niğde’nin en anıtsal yapıtları olan medreseler 

taçkapılarındaki tarihi yazıtları/mesajları ile kullanıcı ya da ziyaretçileri 

karşılamaktadır.  

Günümüzde Ermenek ve Karaman büyük değişimlere rağmen Karamanoğulları 

şehir dokusunu/kimliğini yansıtırken, Niğde ise Selçuklu, İlhanlı, 

Karamanoğulları ve Osmanlı eserleri ile dikkati çeker. 
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ÖLÜ BİR DENİZ ROMANINA PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM                                                   

Nurtaç ERGÜN 

Özet  

Eleştiri kuramları, edebî eseri farklı yönlerden inceleme ve eser üzerinde değişik 

bakış açıları geliştirme imkânı sağlar. Psikoloji biliminin dünya üzerindeki hızlı 

gelişimiyle edebiyatta da psikanalitik kuram kendini gösterir. Psikanaliz, 

edebiyat ortamında – yaratıcı, ürün, okur – üç farklı odaklı bir eleştiri kuramı 

olarak belirir.  

Bu çalışmada, yapıtlarında bireyin psikolojisini büyük bir ustalıkla işleyen Erhan 

Bener’in 1983 yılında yayımlanan Ölü Bir Deniz isimli romanının, psikanalitik 

eleştiri aracılığıyla, metin merkezli tahlili amaçlanmaktadır. Yazıda edebiyat- 

psikoloji ilişkisi üzerinde durularak psikanaliz kuramının kısaca tarihçesi 

verilmiş, kuramın edebî metinlerin incelenmesinde ne gibi bir yere sahip 

olduğundan bahsedilmiştir.  

Eserdeki karakterlerin, psikanalitik kuram yoluyla, ruhsal yapılarının ortaya 

konması ve davranışlarının çözümlenmesi psikanalitik eleştirinin, eseri 

anlamlandırmada kullanılan yöntemidir. 

Anahtar kelimeler: Erhan Bener, Ölü Bir Deniz, psikanaliz, psikanalitik eleştiri, 

Türk romanı. 

A Psychoanalytic Approach to Novel Ölü Bir Deniz 

Abstract 

Criticism theory supports analysing literary works from different perspectives 

and creates different perspectives on the subject. With the development of the 

science of psychology around the world, psychoanalytic theory appears. 

Psychoanalytic approach in literature, have three different perspectives; creation, 

production and the reader. 

In this study, Erhan Bener, who takes the psychology of the individuals as his 

main concern, has aimed a text-based analysis in his great novel called Ölü Bir 

Deniz, published in 1983, by means of psychoanalytic criticism. In this issue, by 

pointing out the relationship between literature and psychology, development 

and history of Psychoanalysis were given. The state of the theory in the analysis 

of literature works has also been emphasized.  

Using psychoanalytic theory in determining psychological states of the 

characters and analysing their behaviours are methods of the Psychoanalytic 

criticism used in the evaluation process of literary works.  

Key words: Erhan Bener, Ölü Bir Deniz, psychoanalysis, psychoanalytic 

criticism, Turkish novel. 
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Giriş 

Psikanaliz, bilincin doğrudan ulaşamadığı derin ruhsal katmanlarda geçen psişik 

olaylar öğretisidir (Freud, 2000a, s. 273). 

Sadece Freud’la var olmayan –ondan önce de var olan ve sonra da 

geliştirilmeye devam eden– psikanalizde, Freud’un temel yapıyı oturtmuş 

olması, isminin sıklıkla anılmasına sebebiyet vermiştir. Freud, psikanaliz ile 

insan psikolojisinin anormal hâllerini ortaya çıkarma girişiminde bulunmuştur 

başlangıçta. Zaman ilerledikçe kullanılan psikanaliz kuramı genel bir içerik 

kazanmış toplum öğretisi olarak dünyaya yayılmıştır. Bu ilerleme ve kendini 

kabul ettirme I. Dünya Savaşı’ndan sonraki safhada kendini gösterir. Freud’un 

psikanalizin başlangıcında yer alan ve kısmen de olsa temel ögeleri olarak kabul 

edilen bulguları, bilinç dışı, çocuk cinselliği, rüya yorumu-anlamı, psikanaliz 

kuramının gelişmesi ve ilerlemesi sadece Freud’un sayesinde olmamıştır. 

Başlangıçta onunla birlikte çalışan daha sonra düşüncelerini değiştirip geliştiren 

iki isimden söz etmek mümkündür. Alfred Adler Bireysel Psikoloji, C.Gustave 

Jung Kolektif Bilinçaltı teorileri ile psikanalize mühim katkıda bulunmuşlardır. 

1940’lı yıllardan itibaren yeni bir oluşum niteliği taşıyan Yeni Freudculuğun 

temsilcileri olarak Frank Alexander, Karen Horney, Abraham Kardiner, Harrey 

Stoch Sullivan ve Erich Fromm isimleri verilebilir. 

Freud’un etkisinin edebiyata yansıması, dışavurumculuk, gerçeküstücülük ve 

uyumsuz tiyatro yapıtlarında açıkça görülmüştür (Kraus, 1982, s. 89). 

Yapısalcılık akımı içinde de özellikle Jacques Lacan ve Michel Foucault, bilinç 

dışının yapılarını araştırırken Sigmund Freud’a dayanırlar (Kraus, 1982, s. 90). 

Psikanalitik kuram edebiyatta ilk olarak, XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra 

Fransa’da görülmeye başlanır (Yücel, 2000, s. 7). Fakat psikanalitik kuramın 

edebî metinlerde kullanılmasında ilk örnek olarak Freud’un  Oidipus oyunu, 

Dostoyevski’nin Baba Katilliği ve Shakespeare’in Hamlet’ine dair incelemeleri 

gösterilebilir. Edebî eleştiriden öte buradaki metinler, kuramı tanımlamak ve 

kurama kanıt göstermek gayesi ile ele alınmıştır (İnal, 1979, s. 78). 

Freud edebî eserleri yazarın yaratıcılığı kanalıyla incelemiştir. Yazarın yaratma 

sürecini yarattıklarını bilinçaltı, kişiliği ve nevrozları ile ilişkilendirmeye 

çalışmıştır. Ona göre bilinç dışı kendini en iyi sanat eserlerinde ortaya çıkarır. 

Sanat yapıtı ve düşler arasında da bir bağın olabileceğini bu sebeple düş 

yorumunda kullanılan yöntemin edebî esere de uygulanabileceğini belirtmiştir. 

Rene Wellek ve Austin Warren, psikanalitik kuramın edebî eleştiri yöntemi 

olarak farklı şekillerde kullanılabileceğini savunur. Yazar, -bir tip ve bir birey 

olarak ruhbilimsel açıdan-, yaratma işlemi, edebî metinlerdeki ruhbilimsel 

tipler, yasalar ve edebiyatın okurlar üzerindeki etkisi incelenebilir (R.Wellek-

A.Warren, 1969, s. 66). Bu eleştiri yöntemlerinin hepsi kullanılabilir; ancak 
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edebiyat yapıtlarındaki ruhbilimsel tipler ve yasaların incelenmesi gerçek 

anlamda bir edebî eleştiri sayılabilir. Eserdeki ruhbilimsel tiplere eleştirel bir 

yaklaşımla bakıldığında esere daha iyi nüfuz edilebilir (R. Wellek - A. Warren, 

1969, s. 77). 

Berna Moran da, psikanalitik eleştiriyi dört farklı şekilde gösterir:  

Bazıları sanatçı psikolojisini, bilinçaltı dünyasını, cinsel komplekslerini 

vb. ortaya çıkartmak için,  bazıları aynı zamanda bu buluşları eserlerini 

yorumlamak için kullanmış, yine bazıları da eserlerindeki kişilerin 

psikolojisini, davranışlarını açıklamak amacıyla bu kişilere 

uygulamışlardır (Moran, 1991, s. 134). 

Moran, psikanalize dayanan yöntemin sadece yazarın biyografisi için 

kullanılmaması gerektiğini, esere ait verilerin açıklanması için de 

kullanılabileceğini savunur. 

Psikanalitik kuramın edebiyat eleştirisinde en çok kabul gören yönü eserin 

içeriği ile ilgilenmesi olmuştur. Tahsin Yücel, psikanalizin temel yönelimini 

özümlemek koşuluyla, yazın eleştirmeninin ruh çözümleyimsel yöntemden 

yararlanılabileceğini belirtir (Yücel, 2000, s. 7). 

Bu incelemede de kullanılan yöntem, sanat eserindeki karakterlerin ruhsal 

yapılarının ortaya konması ve davranışlarının anlamlarının çözümlenmesi 

olmuştur. 

Ölü Bir Deniz  

Erhan Bener’in Ölü Bir Deniz isimli romanı 1983 yılında yayımlanmıştır.
1
 

Yazarın romancılık anlayışını yansıtan psikolojik ögelerin çokluğu anlatıma ve 

romanın dünyasına derinlik katmıştır. Erhan Bener’in yapıtlarının genelinde var 

olan birey, bireyin yalnızlığı, toplum içindeki varlığı, çatışmaları, aşkları, 

sevgileri özenli bir kurgu ile işlenmektedir. İncelenen romanda da yazarın 

yarattığı kurgu ve özenle ele aldığı bireylerin psikolojileri eseri kullanılan 

inceleme yöntemiyle daha iyi incelemeyi sağlayacak nitelikte verilmiştir. 

Psikolojik okumaya elverişli bir eser olduğu kanaatine varılmıştır bu roman 

için. Bu bağlamda yazarın önemli bir ipucu niteliğinde olan sözlerine yer 

vermek gerekir: 

Esas olarak, bireyi ele aldığım için, romanlarımda psikolojik 

çözümlemelere, bireyin psikolojisine, davranışlarının ardında yatan 

nedenlerin, evriminin, derinlemesine incelemesine geniş yer 

vermekteyim. Roman kahramanlarımı, büründükleri sosyal rollerin ve 

kalıplaşmış davranışların zırhından soyarak onların bilinçaltlarına kadar 

inip, özlemleri, düş kırıklıkları, trajedileri, arzu ve tutkuları, dürtüleri ve 

                                                 
1
 Kitap hakkında yazılan diğer yazılar için bk. Aytaç, 1984; İşler, 2002; Özkırımlı, 

1983; Samurçay, 1985; Seyda, 1985; Uyguner, 1984; Yılmaz, 1984. 
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çelişkileriyle çıplak olarak insanı, bireyi okurlarımın karşısına çıkarmaya 

çalışmaktayım. Ancak burada söz konusu olan, toplumdan ve çağından 

kopuk soyut birer birey değil, aksine, gözlemlerime dayanan yaşamın 

içinden çıkmış bireyler söz konusudur (Bener, 2000, ss. 79-80). 

Ölü Bir Deniz, pazartesiden başlayarak yedi günlük bir sürede Adnan Refik ve 

Yüksel isimli kişilerin yaşadıkları serüveni, geriye dönüşlerle de destekleyerek 

anlatıyor. Emekli bir biyoloji öğretmeni olan Adnan Refik ile bir bankanın 

kambiyo müdürü olan Yüksel, tatil beldesindeki bir motelde karşılaşırlar. Yedi 

günlük süre içinde aralarında bir yakınlık oluşur ve bu sürenin sonunda 

Yüksel’in oteli terk etmesiyle bu yakınlık sona erer. Eserde Adnan Refik’in ve 

Yüksel’in karşılaşmaları ve birbirlerinden ayrılmaları yedi günlük bir sürede 

gerçekleşir. Kahramanların içsel yaşantılarında geriye dönüşleriyle ortaya çıkan 

zaman ise yaklaşık kırk yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 

Romanda doğrudan göz önünde olan ve kurguda etkin olarak yer alan iki kişi 

Adnan Refik ve Yüksel’dir. Bu iki kişinin dışında, onların aileleri, Adnan 

Refik’in eşi Şadan, üç çocuğu ve torunları; Yüksel’in eşi Ragıp, oğlu Ahmet, 

torunu Mehmet, banka müdürü Tahir, gelini Defne, yakın arkadaşı Fuat ve 

bulundukları mekânda yanlarındaki insanlar – moteldeki görevliler, Adnan 

Refik’in kiraladığı kulübenin sahibi kaptan, sakallı ressam, onlara yardımcı olan 

çocuk, çocuğun annesi ve amcası – yer alır. Olayın kurgusunda doğrudan yer 

almasalar da varlıklarına ihtiyaç duyulan kişilerdir bunlar. Yüksel’in ve Adnan 

Refik’in ruhsal durumlarının tespiti hem bulundukları andaki davranışları ile 

hem de geçmiş yaşantıları ve aileleri aracılığıyla anlaşılır. 

Romanın kurgusunda karmaşık durumlarla, iç içe geçmiş olaylarla 

karşılaşılmaz. Adnan Refik ve Yüksel’in karşılaşmaları ve birbirlerine yakınlık 

duymaları, hem toplum içinde bir birey hem de aile içinde bir fert olmaları 

yönünde ele alınır.  

Romanda alt bölümlemeler göze çarpar. Bölümler gün gün ayrılmıştır: 

(Pazartesi başlanmış, cumartesi günü atlanmış, diğer pazartesi günü son 

bulmuştur). Bölümlerin de kendi içinde farklı sayıda ve numarada alt bölümleri 

bulunmaktadır. Bu alt bölümlerin özelliği, sırayla kadın ve erkek şahsın bakış 

açısıyla anlatılmış olmasıdır.  

Kişiler ve yaşadıkları olayların değerlendirilmesi çalışmanın başında da 

belirtildiği gibi psikanalizin ana motiflerini oluşturan olgular bağlamında 

incelenebilir. Elektra kompleksi, Oedipus kompleksi, cinsellik, aşk, ben, üst-ben 

ve id’in
2
 özellikleri incelemede kişileri ve davranışlarını anlamlandırmada 

                                                 
2
 İd/Ben/ Üst-ben ve eş değeri olan İd/Ego/Süperego sözcüklerinin kullanımında yazıda 

kimi zaman rastlanan ikilik, yararlanılan ve alıntı yapılan kaynaklara bağlı kalındığı 

içindir.   
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mühim bir role sahiptir.  

Adnan Refik, emekli olduktan sonra yalnızlığı ve anlaşılamamışlığı bahane 

ederek evini terk etmiş, Yüksel’in de geldiği motele, başka bir ev bulana kadar 

geçici bir süreliğine yerleşmiştir. Elli beş yaşında olan Adnan Refik, hem ruhsal 

hem de fiziksel olarak pek güçlü bir insan izlenimi vermez. Adnan Refik, bu 

kaçışla özgürlüğü ve kendini aramaktadır. Mesleği ile ilintili olarak hayata bakış 

açısı, doğanın değişmez ve mükemmel düzeninin üstüne kurulmuştur. İnsanların 

genler, kromozomlar, DNA şifreleri, kısaca kalıtımın varlığı ile sürüp giden 

yaşamı, hayatı boyunca daima düşündüğü meseledir. Davranışları çoğunlukla 

bu düzlemdedir. 

Yüksel’in motele gelişi dinlenmek amacıyladır. Bu tatil, bankanın müdürü Tahir 

tarafından ayarlanmıştır. Yüksel’in üstündeki aşırı sorumluluk onu yıpratmış, 

bir de rahmindeki miyomun varlığından haberdar olmuştur. Yaşamını, ailesini, 

hayatı düşünürken ve yorumlarken Adnan Refik’le karşılaşır. Yüksel kırk beş 

yaşındadır, fakat yaşını göstermeyecek kadar alımlıdır, güzel bir vücudu vardır. 

Onun kendini fiziksel yönden rahatsız hissetmesi, rahmindeki miyom yüzünden 

başına gelmesi olası durumlar sebebiyledir. Rahmindeki miyomdan kurtulmak 

için ameliyat olması gerekmektedir. Ameliyatın olası sonuçları – vücudunda 

yaratacağı tahribat, bir anlamda dişilik işlevini yitirecek olması, vücudunun 

diriliğini kaybetmesi, ölüm riskinin olması – onu ürkütmektedir. Bu sıkıntının 

dışında daha da mühim yer kaplayan ailesi ile ilişkileri ve kendi benliğini bulma 

sorunu vardır. 

Adnan Refik’in ve Yüksel’in ortak noktası, mutsuz bir geçmişin ardından 

hayatın geçiciliğinin farkına vararak  kendilerini hayatın içinde bir yere 

koymaya çalışıyor olmalarıdır. Adnan Refik de Yüksel de ayrı ayrı yollarla ama 

ortak bir davranışla kaçışı seçmiştir. Adnan Refik, bunu, ailesini terk ederek 

yapmış; Yüksel, işi ile gereğinden fazla meşgul olarak ailesinden uzaklaşmıştır. 

Yanlış kararlar, geçmişten pişmanlık ve kurtuluşu ya da özgürlüğü arama çabası 

her ikisinde de kendini göstermiştir. Duruma psikolojik olgunluk kavramı 

açısından bakıldığında her iki kişi de çocuklarıyla, toplumla, işiyle ve eşiyle 

belli bir dengeyi kuramamıştır. Orta yaşa gelmiş olan Adnan Refik ve Yüksel, 

farklı yaşantılara sahip olsalar da, birbirini çağrıştıran bir anlamsızlığa düşmüş, 

kendilerine yabancılaşmış ve yaşamlarını sorgular olmuşlardır. Burada 

kendilerinin ve özgürlüklerinin peşine düşmeleri, sorumluluktan kaçış olarak 

nitelendirilebilir.  

Tespit edilen bu ortaklığın ardından Adnan Refik’in ve Yüksel’in hayatlarına, 

ailelerine ve alışkanlıklarına kısaca değinmekte yarar vardır. Davranışlarını 

anlamlandırmada ve doğru bir tespitte bulunmada kişiliklerinin ve 

davranışlarının incelenmesi gerekir. 
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Yüksel’in Çıkmazı: Elektra Kompleksi 

Yüksel, kadınlığını hem öne çıkarmak hem de geri planda tutmak ister. 

Hayatının büyük bölümünde kadınlığını geri plana itip erkek gibi bir tavır 

takınarak tüm hayatını idare etmiş, işinde başarılı olmuş, mala mülke kavuşmuş, 

ailesinin ve ailesindeki tüm fertlerin sorumluluğunu yüklenmiş, oğluna iyi bir 

gelecek verebilmek için çaba göstermiştir. Tüm bunları yapabilmesindeki temel 

neden, Yüksel’e göre, erkek gibi davranıyor olmasındandır. Bu durum yüzeyde 

toplumsal bir eleştiri niteliğine sahiptir. Kadınlar kendilerini toplumda kabul 

ettirebilmek, saygın bir yere sahip olmak için kadınlıklarını, cinselliklerini 

bastırmak ya da tam tersi öne çıkarmak durumundadır. Yüksel, daima erkekleri 

daha şanslı ve ayrıcalıklı görür. “Dünyaya erkek olarak gelmek varmış” der, 

masada oturup yemek yiyen karı kocaya bakıp erkeğin kadından daha dinç 

görünüyor olmasını şansla açıklar. Ragıp da erkek olduğu için rahattır, keyfine 

bakar; fakat Yüksel kadınlığının altında ezilir.  

Ne kadar erkek gibi kadın deseler, erkek gibi olamayacağını pekâlâ 

biliyor Yüksel. Bir siper gibi arkasına sığındığı o ünü korumaya çalışıyor 

sadece. Ne derse desin, bu dünya erkeklerin dünyası (Bener, 2001, s. 65).  

Erkeklerin ne olursa olsun kendisinden, daha doğrusu tüm kadınlardan daima 

önde oldukları düşüncesi Yüksel’in çocukluğuna dek uzanmaktadır. Burada 

çocukluğunun da ötesine inip Freud’un Elecktra kompleksine bakılabilir. 

Kız annesinden kendisine penis vermemiş olduğu, bu yoksunluktan onu 

sorumlu tuttuğu için nefret eder. Küçük kızın hadımlaştırılma karmaşası, 

öbür cinsin üreme organlarını görmesiyle doğar (Freud, 2000,                

ss. 158-159).  

Kız çocuğunun evriminde hadımlaştırılmanın ortaya çıkarılması kesin bir 

dönemeçtir. Bu gibi durumlarda, küçük kızın karşısında üç yol 

açılmaktadır: Bu yollardan birincisi cinsel yasaklamaya ya da nevroza; 

ikincisi bir erkeklik kompleksinin oluşmasına; üçüncüsü normal kadınlığa 

ulaştırır (Freud, 2000, s. 160). 

Freud’un, çocuk cinselliği konusunda ileri sürdüğü görüşleri kimi zaman aşırı 

ve gereksiz bulunsa da psikanalizde ve psikanaliz tarihinde yer alan bu durum 

Yüksel’in davranışını anlamlandırmaya uygun niteliktedir. Yüksel’in 

davranışlarının erkek gibi olması, kendini sıklıkla böyle nitelendirmesinin 

yukarıdaki açıklama ile derin yapıda örtüştüğü söylenebilir. 

Çocukluğunda hep oğlan çocuklarıyla oynadığını anımsıyor. Bebe ya da 

evcilik oynamaktan nefret ederdi. Kapı aralarında yüzü gözü toz toprak 

içinde, erkek çocuklarla akşama kadar çelik çomak, kovalamaca, esir 

almaca, bilye ya da aşık oynarlar ya da denize giderlerdi. En sevdiği oyun 

aşıktı. Aşığın çukur tarafına “Aç”, tombul tarafına “Tok”, yan tarafına 

“Eşek”, dik tarafına “Bey” denilirdi. Birileri icat etmişlerdi. Biri eline 
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aşığı alır, ötekiler sorarlardı: Yüksel ne kişi? Nedense Yüksel attı mı çok 

kez aşığın kenarı gelirdi. Hepsi birden bağrışırlardı: “Eşek kişi!” sonra 

tekrar sorarlardı: Kimlerle düşer kalkar? Bu kez dik dururdu aşık, yine 

bağrışırlardı: “Beylerle!” Son soru, olup olacağı ne? idi. Yine hemen her 

sefer “Eşek!” çıkardı kısmetine. Şarap bardağını hırsla başına dikti. 

Tamam işte. Doğru. Olup olacağım bu benim. Ya ötekiler? Ötekiler hep 

bey, Ragıp Bey, Ahmet Bey, Tahir Bey, hatta Mehmet Bey, Fuat Bey… 

(Bener, 2001, ss. 17-18). 

Adler’e göre insan refleksini aşağılık psikolojisi ve üstünlük psikolojisi belirler. 

Üstünlük duygusu temelde var olan bir duygudur; fakat normal hâlini kaybedip 

aşırılık kazandığı zaman tehlikeli olur. Bu durumda insan kendini herkesten 

üstün görür. Bu üstünlüğü herkesin kabul etmesini ister, kabul görmediğinde 

çatışma yaşar, diğerlerine karşı kinlenir. Üstünlük kompleksi bireyin kendisi ve 

başkaları karşısındaki aşırı istekleriyle kendini gösterir. Kibirlilik, giyimde 

farklılık, kadınlarda göze batan erkeklik hâli, erkeklerde göze batan kadınlık 

hâli, zalimce davranış vs. gözlenir. Bu bağlamda Yüksel’in üstünlük 

duygusundan söz edilebilir. Fakat temelinde yatan, geçmiş yaşantıda yer alan 

aşağılık duygusu temelli bir üstünlük kompleksidir bu durum.  

Yüksel, ailesinin içinde daima diğer bireyler için savaşım verir. Başkalarının 

sorumluluğunu yüklenir. Yüklendiği gereksiz sorumluluk onun bir süre sonra 

kaçış aramasına sebep olur. Bu kaçışı işinde bulan Yüksel, bu kez burada 

aşırılık sergiler ve işkolik olur. Ne çocuğuyla ne de eşiyle dengeli bir ilişkisi 

vardır. Mutluluğu ve aşkı eşinin arkadaşında arar fakat burada da doğru tavrı bir 

türlü takınamaz. 

Yüksel, pek çok davranışı ile Freud’un öne sürdüğü Oedipus kompleksini 

silememiş olduğu kanısını uyandırır. Kadın eş seçiminde serbest olmasına 

rağmen bazen narsis ideale uyarak seçim yapar ve seçtiği erkek küçük kız 

çocuğunun zamanında almayı istediği erkeğin benzeridir. Yani baba tipine 

uygun biridir bu (Freud, 2000, s. 167). Yüksel’in, kaçış durumunda olan Adnan 

Refik’e yönelmesinde, ona karşı ilgisinin artmasında temel neden bu yolla 

açıklanabilir. Yüksel’in babası da tıpkı Adnan Refik gibi, ailesini bırakıp kaçma 

girişiminde bulunmuş bir insandır. Bu olay ayrıntılı anlatılmaz, fakat Yüksel’in 

tavır ve davranışları yorumlanırken küçük parçalar bir bütün oluşturur 

düşünüldüğünde. Yüksel’in sürekli bir arayış içinde olması, istediğine bir türlü 

kavuşamamış olması, mutsuzluğu da derinde Oedipus kompleksine götürür bizi. 

Çocuk, Oedipus hâli öncesi olarak geçen birinci evrede anneye sevgi ile bağlıdır 

ve onu örnek olarak görme eğilimindedir. Oedipus hâlinin ikinci evresinde ise, 

kendisinin babası ile birlikte olması için annenin ortadan kaybolması isteği 

görülür. İki evrenin de yetişkinliğe bıraktığı izler vardır (Freud, 2000, s. 168). 

Yüksel’in bir türlü doğru yolda ilerleyememesi ikinci evrenin izlerini taşıdığı 

anlamını doğurabilir. 
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Bir ameliyattan çok daha önemli bir şey vardı kesin olarak bir şeyin sona 

erişiydi bu. Cinsel isteği sürecekmiş. Laf. Önemli olan o değil ki. 

Doğanın acımasızlığıydı önemli olan. Doğanın kadınlara karşı 

acımasızlığına kızıyordu. Erkekler öyle değildi. İşlevlerini hemen hemen 

sonuna kadar sürdürebiliyorlardı (Bener, 2001, s. 127). 

Yüksel kadınlığını tam anlamıyla geri plana itmez. Dış görünüşüne dikkat eder, 

vücudunun güzelliği ile övünür. Özellikle Adnan Refik’in yanında dişiliğinin 

daha da bir farkına varır. Ameliyattan korkmasının birinci nedeni bu vasfını 

kaybetme korkusudur.  

Adnan Refik’te Benlik Bunalımı: İd – Üst-Ben Çatışması 

Adnan Refik, okuyucunun karşısına sorgulayıcı bir bakışla çıkar. Temelde 

sorguladığı şey, var oluşudur. Dünya üzerinde neden var olduğu, bu evrende 

nereye ait olduğu, kafasında dolaşan sorulardan bazılarıdır. Bu düşüncelere ve 

sorulara sahip olmasının temelinde, bir türlü anlam katamadığı ve geçip gitmiş 

olan yaşantısı yatar. Ailesini, eşini ve yaşam tarzını da sorgular.  

Adnan Refik artık yıldızlara bakmıyordu. Her yerde vardı aynı yıldızlar. 

Onlardan kaçmak olanaksızdı. İnsan gizli gizli hep bir şeyler 

yapabileceğine inanarak yıllarını tüketir ve sonunda hiçbir şey 

yapamadığını, bir hiç olduğunu anlarsa, işte onun gibi, bir yerlerden kaçıp 

başka yerlere sığınmaya kalkar, gökyüzündeki milyarlarca ölü yıldızla 

ayaklarının altındaki milyarlarca ölü foraminifer kabuğu arasındaki 

anlamsızlığını ortaya koyup kendini kendine karşı savunmaya, kendini 

kendine bağışlatmaya çalışırdı, budalaca (Bener, 2001, s. 40). 

Adnan Refik, doğanın düzenini kabul etmiş ve ona hayranlıkla bakmıştır. 

Kromozomları oluşturan DNA moleküllerinin her insanda farklı yapısı ile ayrı 

bir şifre oluşturması, genlerle anne ve babadan çocuğa geçen özelliklerin 

vücudu, duyguları, tavır ve davranışları belirlemesi Adnan Refik’in karşılaştığı 

durumlarda takındığı sorgulayıcı tavrın birinci niteliğini oluşturur. Kalkıştığı 

işleri düşünürken bunları temellendirme çabası içinde oluşu göze çarpar. Her 

davranışını somut bir duruma bağlama gereksinimi, onun düşünce yapısının bir 

kısmını oluşturur. Yüksel’le bazı duygu yoğunlukları yaşaması onun için 

farklılık arz eder, dahası bunlar havada kalır: 

Onu şimdi kendi kendisiyle bir hesaplaşmaya sürükleyen iradesi miydi? 

Yoksa bir minare merdiveni gibi dönen DNA moleküllerinin Adnan 

Refik’e özgü şifresindeki bir çentiğin harekete geçişi miydi? Ne biçim bir 

robottu insanoğlu? Buyrukları nereden ve kimden alıyordu? O buyruğu 

verenin de bir şifresi var mıydı, varsa onu kim düzenlemişti? Tek dizeli o 

ilk sarmalı kim sıralamıştı? İlk amitoz ve ilk mitoz ne zaman ve hangi 

koşullarda oluşmuştu? (Bener, 2001, ss. 105-106). 

Adnan Refik, mücadeleci bir tavra sahip değildir. Kaçma, bulunduğu çevreyi 

terk etme eğilimi vardır. Sorumluluklarını bir yana bırakmıştır. Adnan Refik’in 
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id - üst-ben çatışması yaşıyor olması ihtimali üzerinde durulabilir. Bu durumu 

daha açık ortaya koyabilmek için id/ben/üst-ben üçlüsünden bahsetmek gerekir. 

Adı geçen üç mekanizma iç içe geçmiştir. Ben, id’in karşısında bu dünyanın 

temsilcisidir. Bireyin bu dünya ile iletişime geçme ihtiyacından doğmuştur. Ben 

ile id arasındaki çekişmede aklı ben, tutkuları ve sonsuz isteği id karşılar (Freud, 

2000, s. 95). İd’e ait sınır tanımaz isteklerle dış dünya arasında aracı 

konumundadır ve id’in dürtülerini kontrol altında tutmakla yükümlüdür. Burada 

denge işlevi ile hem id’i hem de üst-ben’i memnun eder. 

İd, bireyde bilinç dışını temsil eder. Sınır tanımaz eğilimlere sahiptir, 

bilinçsizdir ve ilkeldir. İd’e ait saldırganlık, nefret, cinsellik gibi eğilimler 

zamanla bastırılıp geriye itilirler. Burada yok olmadan söz edilemez, id’de saklı 

kalırlar. Freud, id hakkında çok geniş bilgi vermez. Sadece oranın karanlık bir 

bölüm olduğundan bahseder. Bilinçsiz olduğu için değer yargılarıyla ilgisi 

yoktur. Haz ilkesi ön plandadır. İd isteklerinin bir an önce giderilmesinden 

yanadır; ben bunu ertelemek ve id ile üst-ben arasında dengede tutmak 

zorundadır.  

Anne ve baba tarafından çocuğa aktarılan üçüncü mekanizma üst-ben’dir. Ödül 

ve ceza uygulamaları ile çocuğa aktarım sağlanır. Zamanla bunun yerini 

toplumun beklentileri alır. Üst-ben’in işlevleri vicdan sorunu, özdenetim ve 

ideale ulaşma istekleridir. Üst-ben’in oluşumunda şayet baba sert, acımasız ve 

zalim ise üst-ben bu özellikleri alır. Üst-ben vicdanın yerini doldurduğu ahlak 

savunucusu olduğu için üst-ben’i çok fazla gelişmiş insanlar suçluluk 

duygusunu en uç seviyede yaşarlar. Üst-ben bireyin iki içgüdüsünü baskı altına 

alır. Bunlar cinsellik ve saldırganlık içgüdüsüdür (Freud, 2000). 

Bu açıklamalar ışığında bir değerlendirme yapılacak olursa Adnan Refik’in id - 

üst-ben çatışması yaşıyor oluşu doğruluk kazanır. Hayatından memnun olmayan 

Adnan Refik, kendine yeni bir yaşam kurmanın yollarını aramaktadır, fakat bu 

takındığı tavrın doğruluğunu sürekli sorgulamaktadır. Bu sorgulamada 

alışkanlıkları bırakmanın zorluğu ön plana çıkmıştır. Burada üst-ben’in baskın 

tavrı söz konusudur. İçinde bulunduğu tutsaklığın farkındadır, bunu yıkmak için 

çabalamıştır, fakat düşünceleri onu yalnız bırakmaz. Kurmaya çalıştığı yaşamı 

düşündükçe hep eksiklikler çıkar ortaya ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceği, 

başaramayacağı fikri uyanır Adnan Refik’te. En başından beri özgürlüğü 

tatmamıştır. Ben, id’in isteklerine uymaya başladığı andan itibaren Adnan 

Refik, Yüksel’i beyninde bir kıskaç altına alır. Roman boyunca yavaş yavaş 

sinsice ilerleyen baskının ortaya çıkışı ile yolları ayrılır Adnan Refik ile 

Yüksel’in. Yani bu ilişkinin en büyük çıkmazı Adnan Refik’in çok gelişmiş üst-

ben’idir: 

Bütün sorun, boşlukta kalmak duygusundan kurtulabilmesinde. Bu 

duyguyu çocukluğundan beri hep duymuştur. Kendine göre özgürce bir 

yaşam için, çevresindeki görünür görünmez bağlardan, kurallardan, 
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baskılardan kurtulabileceği bir günün geleceğini düşleyerek yaşamıştır 

(Bener, 2001, s. 49). 

Adnan Refik’in içindeki eziklik duygusu, güçsüzlük hissi çocukluğundan beri 

hep vardır. Baskıcı bir babanın kalıntısı olarak bu eziklik devam eder. Adnan 

Refik, Yüksel’in güçlülüğü ile karşı karşıyadır. Yüksel’in üstlendiği misyon, 

aslında Adnan Refik’in kendinde olmasını isteği şeydir. Ona ulaşma ya da 

yakınlaşma çabasının ilk adımının sebebi bu güce yaklaşma, bu güçle özdeşlik 

kurma problemi olabilir.  

Aşk ve Cinsellik 

Yüksel ve Adnan Refik’in arasındaki çekimin aşk olduğuna kanaat getirmek 

mümkündür. Roman üzerine yapılan değerlendirmelerde yazar Erhen Bener
3
 de 

dahil Gürsel Aytaç
4
, Muzaffer Uyguner

5
, Atilla Özkırımlı

6
 gibi isimler bu 

yakınlaşmayı aşk olarak nitelendirmişlerdir. Bu görüşün aksini savunan Prof. 

Dr. Neriman Samurçay’ın bu ilişkiyi başka bir yönden ele alıp, psikanalitik bir 

yaklaşımla değerlendirmiş olması dikkate değerdir: 

Adnan Refik ve Yüksel arasında bir haftalık bir iç zaman içinde yaşanan 

ilişki bir aşk olmaktan çok, anksiyete yüklü duyguya karşı bilinçdışı bir 

savunma düzeneği olarak düşünülmelidir. Adına ister aşk, ister dostluk 

diyelim Christopher Alexander’in de belirttiği gibi “yakın kişisel ilişki”, 

“birlikte-duyma” (Mitzefühl) yani başkasının duygusunu “başkasının 

olarak” duymakla oluşabilir. Oysa Adnan Refik ve Yüksel arasında 

yaşanan cinsellik, yalnızlık anksiyetesinin üstesinden gelmek adına bir 

süre için bir olma sanısı yaratmış ve sonra eskisi kadar yabancı ve uzak 

iki insan bırakmıştır geride (Samurçay, 1985, s. 28). 

Aşk, psikanaliz ile çok yakından ilintilidir. Aşkın cinsellik içgüdüsü ile olan 

bağı psikanalizde aşk kavramının daha derinlemesine düşünülmesine sebep 

olmuştur. Başlangıçtan itibaren gelişim evresi incelendiğinde, libido önce 

otoerotik durumdadır, ikinci evrede karşı cinsteki anne ve babaya yönelir, 

ergenlik çağında ise kendine dışarıda bir cinsel nesne bulma arayışına girer. Bu 

cinsel nesnenin bulunması ile hissedilen duyguya aşk adı verilir. Aşk 

duygusunun psikanalizde mühim bir yere sahip olmasının bir nedeni de, kişinin 

kişilik ve zihinsel yapısını kavramada katkıda bulunuyor oluşudur.  

Romanda ön planda olan iki karakter de aşk konusunda tam bir deneyim sahibi 

değildir. Yüksel kocasına karşı hissettiği duygunun aşk olmadığına karar 

vermiş, bir süre Fuat’la yaşadığının aşk olduğunu düşünmüştür. Adnan Refik ise 

aşkı hiç bilmediğini, eşine de zaten âşık olmadığını hatta daha da ileri giderek 

                                                 
3
 Karaosmanoğlu, 1984. 

4
 Aytaç, 1984. 

5
 Uyguner, 1984. 

6
 Özkırımlı, 1983. 
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böyle bir duygunun da varlığına inanmadığını söyler. Adnan Refik ve Yüksel 

arasında geçen konuşmalarda Yüksel’in sevgiyi bulmak için çabaladığı, 

sevginin ve aşkın her şeyi haklı kılacağı, aşkın cinselliğin de dışında bir yere 

sahip olduğu düşünceleri anlaşılır. Adnan Refik aşkın varlığı hakkında hâlâ 

şüpheliyken, karşısındaki insana duyduğu hisleri de keşfetmeye çalışır bir 

yandan. 

Adnan Refik ve Yüksel’in yaşadığı duygunun aşk olduğu kabul edilirse, Adnan 

Refik’te gözlenen değişim önemlidir. Başlangıçta yorgun, ezilmiş ve her şeyi 

bırakıp kaçmış bir bezginken zaman geçtikçe, Yüksel’le ilişkisi ilerledikçe 

düşünen, vücudunda gençlik hissetmeye başlayan bir gelişim izler. Romanın 

sonunda ise toplumsal baskıların kendi hislerinden daha baskın çıkmasıyla yine 

ezilmiş bir insan görünümüne bürünür. Jung’un “ileri geri hareket” 

tanımlamasından yola çıkılarak Adnan Refik’teki gerileme tespit edilebilir. 

Adnan Refik’in Yüksel’le olan yakınlaşması zamanla sorgulamalarını artırır. Bu 

sorgulama daha çok Yüksel’in yaşantısı ve tavrı ile ilgilidir. Yazarın 

betimlemelerinde sürekli yorgun düşen, uyumak isteyen, Yüksel’i genç, kendini 

yaşlı gören Adnan Refik’in attığı adımın yanlışlığının farkına varıp geri 

çekilmesi görülür. 

Adnan Refik’in Yüksel’e verdiği son tepkinin yazar tarafından alt yapısı 

sağlanmıştır. Dikkatli bir okumayla ve davranış-düşünce ikilisi doğru tespitle 

değerlendirildiğinde Adnan Refik sürpriz ve kendinden beklenmeyen bir son 

yaratmamıştır. Belli kalıplarla biçimlenmiş zihniyet yapısı, Yüksel’in beğenilme 

içgüdüsüyle, kendisini izleyen delikanlıya sesini çıkarmayışı Adnan Refik için 

zaten düşündüğü ve içinden atmak istediği düşünceleri ortaya koymasını 

sağlayan bir davranış olmuştur.  

Yüksel, kocasıyla arasındaki ilişkinin aşk olmadığını düşünmektedir. Arayış 

içindedir; aşkı, mutluluğu ve huzuru bulmak ister. Çünkü eşi ona bunları 

sağlamamıştır (Bener, 2001, s. 22). Fuat ile hayatının varlığının farkına varır 

Yüksel. Eksiklikleri görmesini sağlar Fuat. Fuat’la aralarında gelişen ilişki, ilk 

bilinçlenme evresi olarak görülebilir; bilinçlenme evresinin son halkasında da 

Adnan Refik vardır. Yani Fuat’ın sayesinde benliğinin farkına varmış, 

düşünmeye başlamış ve Adnan Refik’le de aşkı yaşamıştır. Bu bilinç evresinden 

geçiş de sembolik olarak – belki erken anlatı örneği olarak da kabul edilebilir – 

Yüksel’in Adnan Refik’i ilk gördüğü anda Fuat’a benzetmesi ile sergilenmiştir.  

Yüksel ve Adnan Refik’in birbirlerini aynı çemberin içinde bulmalarının bir 

sebebi de “öteki” kavramıdır. Yüksel, Adnan Refik için, Adnan Refik de Yüksel 

için hayatlarıyla ve yaşam koşullarıyla bir başkası, ama aşkı bulamamışlıkları, 

huzursuzlukları ile de aynı kişidir. Adnan Refik, Yüksel’i hem ürkütüyor – 

Yüksel’in düşünmesine ve sorgulamasına sebep olduğu için – hem de kendine 

çekiyor. Çünkü Yüksel düştüğü boşluğu ancak kendisi gibi bir yalnızın ve 
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mutsuzun doldurabileceği fikrine sahiptir. 

Yüksel, Fuat ve Adnan Refik’i sürekli karşılaştırma yoluna gitmektedir. Bu 

karşılaştırmaların sonunda Fuat daima daha fazla eksikliğe ya da yanlışlığa 

sahip biri olarak görünür. Adnan Refik’te aradığını bulmuş olmasının ve Fuat’la 

yaşadığının aşk olmadığını görmesinin belirtisidir bu. Adnan Refik, Yüksel’in 

gözünde en başından beri Fuat aracılığıyla yer etmiştir. Kıyaslama hep Fuat ile 

yapılmıştır. Adnan Refik de kimi zaman eşi Şadan ile Yüksel’i kıyaslama 

yoluna gider. Adnan Refik’in kıyaslama yapacak başka bir ilişkisi olmamıştır. 

Yüksel ve Adnan Refik arasındaki derinde oluşan farklardan biri de budur: 

Ona bakarken karısı geliyordu gözlerinin önüne. Şadan bu kadından 

birkaç yaş daha ancak büyüktü, ama çoktan büyükanne kalıbına 

bürünmüştü. İlk torunu doğduğundan beri makyaj yapmayı, saçını 

boyamayı bırakmıştı. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, vaktiyle başkalarının 

yaptığı gibi, kocasını dinsizlikle suçlamaya başlamıştı (Bener, 2001,        

s. 87). 

Cinsellikle ilgili çalışmalar psikanalizde hem çok önemli bir yere sahip 

olmuştur hem de çok fazla eleştiriye maruz kalmıştır. Freud’un incelemelerine 

göre insanı yöneten içgüdüler içinde en güçlüsü cinsellik içgüdüsüdür ve hep 

baskı altında tutulur. Birey hem yoğun cinsel içtepileri hem de bu içtepilere 

karşı ciddi bir baskı mekanizmasını barındırır içinde. Freud’un en çok eleştiriye 

uğradığı nokta cinselliğin ergenlikle başlamadığını daha önceki evreye, 

çocukluk evresine gidilmesi gerektiğini ortaya koymasıdır. Çocukluktan itibaren 

anne baba ve toplumsal kaygılarla bastırılma her zaman söz konusudur. 

Çocuklukta çocuğun anne ve babası tarafından cinsel doyumu kısıtlanır. Çocuk 

ilk kısıtlamayı yaşar ve bilinç dışında saklar. İlk libido objesi olarak çocuklar 

anneyi seçer, ardından karşı cinsteki ebeveyne yönelir. Üst-ben’in işlevini 

yerine getirmesi çocuğun suçluluk duygusunu geliştirir. Ahlak, utanç gibi 

duygular bilinçdışında yerini alır. Erginlikle birlikte erişkinlikte karşı cinse 

doğru çevrilen bu içgüdü, yine engellemelerle karşılaşır: Ebeveyn ve toplum 

baskısı. Çocukluğa dönüş, bilinçdışında saklı duran ilk bastırılma ve itilme 

duygusunun su yüzüne çıkması gerçekleşir. Cinsel bastırılmada dış etkenlerin 

de ciddi bir rol oynadığı söylenebilir. Özgürlüğün kısıtlanması, normal bir 

cinsel ilişkiye girmenin engellenmesi, cinsel birleşme sonucunda doğacak 

tehlikelerin düşünülmesi gibi durumlar… 

Adnan Refik’te tam olarak bir bastırılma durumunun varlığından söz edilebilir. 

Adnan Refik’in cinselliği ve cinsel yaşamını sorgulamaya başlaması, Yüksel’e 

bir kadın olarak bakışı ile yani cinselliği onda fark edişi ile başlar. Geçmiş 

anlatısı onun bu yönünün ne durumda olduğunu ortaya koyar. Babası dindardır 

ve katı bir yapıya sahiptir. Çocukluğundan başlayarak bu baskı altında 

büyümüştür. Ortaokuldan sonra evden ayrılmasına rağmen yine de kabuğunu 

kıramamıştır: 
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Düşünüyordu da, bütün çocukluğu günah işleme korkusu içinde geçmişti 

galiba. Daha sonra lisede de, öğretmen okulunda da sağlıklı yapısına 

karşın, kendisini şeytanın kandırmacalarından korumak için olağanüstü 

bir baskı altında tutan, derslerinden başka bir şey düşünmeyen, biraz da 

parasızlık yüzünden sinemaya bile gitmeyen bir öğrenciydi. (…) kadın 

erkek ilişkileri konusunda, babasının son derece kaba ve korkutucu 

telkinlerinin etkisinden yıllarca kurtulamamıştı. Kuşkulu ilişkilerden 

birtakım iğrenç hastalıklar kapabileceği korkusuyla…(Bener, 2001,         

s. 100). 

Adnan Refik, eşi Şadan ile de cinselliği yaşayamamıştır. Geçmişe dönüp 

bakışında hep pişmanlıklar göze çarpar. Sık sık Şadan yerine Yüksel’le 

tanışmış, evlenmiş olmayı arzular. Erkekliğini Yüksel’le fark eder Adnan Refik. 

Yüksel için de geçerlidir aynı durum. Eşiyle yaşayamadığı şeyleri önce Fuat’a 

yüklemeye çalışmıştır. Fakat Fuat’la doğru bir yolda olmadığını görünce geri 

çekilmiştir. Halbuki Adnan Refik’in yanında mutlu, özgür ve kendini bulmuş 

bir kadın görünümündedir. Onunla yaşadığı ilişki adeta Yüksel’e kadınlığını 

hatırlatmıştır. Bu durum Adnan Refik’in üst-ben - id çatışmasının galibinin üst-

ben olmasıyla sona erer. Yüksel bir geri çekilme daha yaşamak zorunda 

kalmıştır. 

Lichtenstein, insan kimliğinin gelişmesinde cinselliğin doğasının rolünü 

belirleme yoluna gitmiştir. Burada aşkın iki işlevinden söz edilir. Bireyin 

yalnızlık duygusundan kurtulması ve sevilen kişiyle birleşme düşüncesi. 

Sevecenlik duyguları ve ten hazlarına yönelik istekler bir aradadır. Lichtenstein, 

orgazmın ego açısından işlevselliği üzerinde durmuştur. Buna göre, kişinin 

kendisini gerçek hissetmesi, bir başka deyişle var olduğunu hissetmesi orgazmın 

sağladığı duygulardan biridir. Daha ileri ego işlevlerinin çalışmaması 

durumunda orgazmın kişiliği doğrulayıcı bir unsur olarak kullanıldığı görülür. 

Yani bu durumda cinselliğin kişiliği desteklemek amacıyla kullanılması söz 

konusudur (Cebeci, 2004, s. 103). 

Adnan Refik’in ve Yüksel’in temelde yatan değersizlik duyguları ve 

benliklerini kanıtlama çabaları, içinde bulundukları ilişkinin bir diğer yönünü 

oluşturur diyebiliriz.  

Yine cinselliğin bir doğrulama olarak durumu, verilen açıklama ile Yüksel ve 

Adnan Refik’in cinsel birlikteliklerinin nedeni olabilir.  

Gerçekliğin algılaması sırasında ortaya çıkan sorunlar ve gerçeğin ne 

olduğu konusunda toplumsal bir uzlaşmaya ulaşılamaması halinde, birey 

kimlik duygusunun tehlike içinde olduğunu hisseder. Bu noktada cinsellik 

devreye girerek kişiye varlığının devamlılık gösterdiğini, gerçek olduğunu 

duyumsama olanağı verir. Burada Kohut’un sözünü ettiği ve evinden 

uzaklaşan, örneğin, iş gezisine çıkan kişilerin cinsel maceralar yaşama 

eğilimlerine ilişkin olarak kurduğu modelin anımsanması yararlı olacaktır. 
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Buna göre, evinden uzak kişilerin cinsel yaşamlarının hız kazanması ve 

serbestleşmesi süperego denetiminin, bu denetimi temsil eden gerçek 

kişilerin o çevrede bulunmamaları nedeniyle zayıflamasından değil, 

kişinin benlik nesnelerinden ve onların sağladığı doğrulamadan yoksun 

kalması, ayrıca alışık olunmayan ve iyi kavranamayan bir çevreye 

girmenin getirdiği gerilimlerden kaçınmak için cinselliğin bir kişilik 

doğrulayıcısı olarak kullanılmasındandır (Cebeci, 2004, s. 108). 

Sözü edilen durum tam manasıyla Yüksel’in ve Adnan Refik’in yaşantısını 

açıklar denemez, fakat yine de bu ilişkinin anlamlandırılma ve değerlendirilme 

çabasına katkı sağlar.  

Romanda Yüksel’in ve Adnan Refik’in karşılaşması, yakınlaşmaları hem ortak 

ilişkilerin hem de bireysel ilişkilerin sorgulanması ve ortaya dökülmesiyle olur. 

Adnan Refik de Yüksel de aralarındaki bağı sorgularken aynı zamanda 

kendilerini sorgulamaktadır. Yaşanmışlık kısa süreli de olsa paylaştıkları 

değerlidir her ikisi için de. Fakat ortak noktada buluşamamalarının nedeni kendi 

değersizliklerini dışarıya saldırganca yansıtmaları ve kendi sorunlarının içinden 

çıkamayışlarıdır. Adnan Refik, Yüksel’in deniz kıyısında çıplak yatarken bir 

delikanlının kendini izlemesine izin verdiği için ondan öç almak ister. O güne 

kadar düşünüp de söyleyememiş olduğu şeyleri Yüksel’in canını acıtacak 

ifadelerle haykırır. Yüksel’in payına orayı terk etmek düşer. Yüksel’in Adnan 

Refik üzerinde kurmaya çalıştığı baskı da normal bir davranış değildir. Adnan 

Refik’in üzerinde güç denemesi yapar. Hâlbuki kendi içinde değer çatışması 

yaşamakta ve davranışlarını ölçüp biçmeye çalışmaktadır. 

Sonuç 

Ölü Bir Deniz isimli roman, psikanalitik eleştiri yöntemiyle okunduğunda, 

Erhan Bener’in hemen her eserinin belirgin özelliği olan psikolojik alt yapının 

bu romanda da hâkim olduğu görülmüştür. 

Yazarın başarılı bir kurgunun içine dengeli bir biçimde yerleştirdiği iki karakter 

üzerinde analiz yapılması eseri farklı bir bakış açısıyla anlamlandırmaya 

yöneliktir. Bireylerin ele alınması sadece bireysel psikolojinin işlendiği 

anlamına gelmemelidir. Eserdeki karakterlerin tahlilini bitirip, 

anlamlandırdıktan sonra, bütüne bakıldığında bir toplum yapısına da ulaşıldığı 

görülür. Sonuçta Yüksel ve Adnan Refik bir toplumun parçasıdır. Ve bu toplum 

kimi zaman genel geçer kabulleri olan, alışkanlık ve monotonluk içinde 

boğulan, kalıbının dışına çıkamamış; kimi zaman da tutucu, yeniliğe kapalı, 

erkeğe ve kadına bir elbise gibi giydirilmiş cinsiyete bağlı roller sunan bir yapı 

görünümündedir. 

Bu sebeple okuyucuya sadece bireyin varlığı, tavır ve davranışları değil 

toplumun da genel kabulleri ve yapısı daha geniş manada sezdirilir. Eserde ana 

karakterler olarak yer alan Adnan Refik ve Yüksel tıpkı birikinti halindeki suya 
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düşen ilk damla gibidir, damlanın düşmesiyle hareket dalga dalga dağılır. 

Roman kahramanları da arka plandaki çevrelerinin ve toplumun 

belirlenmesindeki ilk hareketi temsil eder. Adnan Refik’in ve Yüksel’in 

düşüncelerinden, ruhsal yapılarından, geçmiş yaşantılarından ve ilişkilerinden 

yola çıkılarak toplum yapısına dair bazı çıkarımlarda bulunulabilir. 

Romanın sonunu hazırlayan etkenler de toplum yapısı içinde düşünülür. Kapalı, 

muhafazakâr bir aile içinde yetişen, eşinden başka hiçbir kadınla – ne 

evlenmeden evvel ne de evlendikten sonra – gönül ilişkisi bağlamında bir ilgisi 

olmayan Adnan Refik; tek başına çıktığı yolculukta kendisine güveninin 

gelmesini sağlayan, onu canlandıran kadının yani Yüksel’in, başka bir erkek 

tarafından izlenişini kaldıramaz. Adnan Refik, tüm yaşamı boyunca ne eşine ne 

babasına ne de toplumun düzenine baş kaldırmıştır. Bu ezilmişlikten bir süre 

bile olsa kurtulmasını sağlayan Yüksel’den, bu ezilmişliğin acısını, onu 

aşağılayarak ve onun üzerinde değer yargıları bağlamında üstünlük kurarak, 

çıkarır. 

Roman boyunca uysal, kendi içinde birtakım sorgulamalar yaşayan, fakat 

harekete geçmekten aciz bir adam olarak tasvir edilen Adnan Refik, romanın 

sonunda birdenbire bir değişim geçirir. Bu değişim, derin yapıda yazarın ustaca 

örmüş olduğu kahramanının psikolojisindeki, aile yaşantısındaki verilen 

örneklerlerle çözümlenebilir. Romanın sonundaki ani çıkışma, pervasızca 

akıldaki her şeyi ortaya dökme davranışı, kendi içinde daima çatışma yaşayan, 

boşa geçmiş bir ömre sahip olduğunu düşünen, evrenin ortasında varoluşunu 

sorgulama girişiminde bulunan bireyin özünde taşıdığı sıkılmışlığın veya 

isyanın ortaya çıkışıdır. Yüksel, patlama noktasına gelmiş Adnan Refik’i 

harekete geçirendir. Bu patlama ile Adnan Refik, hem ruhundaki çalkantıyı hem 

de ailesinden ve toplumdan edindiği yargılarla Yüksel’i bir türlü kabul 

edemeyişini açığa çıkarmış olur. Sessiz ve boyun eğen Adnan Refik bastırılmış 

duygulara sahip olduğundan, baştan sona düz bir çizgide gidişin birdenbire 

yukarı çıkarak beklenmedik bir hareket yapışı yadırganmaz. Yazar, 

kahramanını, sağlam bir yapı içine oturtmuştur. 

Birey hem toplumun hem de doğanın içindedir. Doğa kavramı da ayrıcalıklı bir 

yer tutar romanda. Adnan Refik’in biyoloji öğretmeni olması ve bakış açısının 

doğanın düzeni doğrultusunda gelişmiş olması çekirdek yapı öğesidir. 

Eserde ayrıntı olarak kullanılan bazı semboller vardır. Bunlardan biri kitaba da 

ismini veren “ölü deniz”dir. Ölü deniz Yüksel’in ve Adnan Refik’in 

yaşantısının ruh durumunun doğaya yansıması olarak kabul edilebilir. Eserde 

denizin ölü, durgun olarak nitelendirilmediği iki yer vardır: Biri Yüksel’in 

Adnan Refik’in kulübesine geldiği zaman, diğeri de birlikte oldukları zamandır. 

Bunun dışında Adnan Refik hayatını bir ölü denize benzetir. Kıpırtısız, sakin, 

sıkıcı ve bunaltıcı… Yüksel ve Adnan Refik’in çıkmazı doğaya da yansımıştır. 
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İlişkileri de kendileri de ölü denize benzemektedir.  

Yüksel ve Adnan Refik’in tanıştıkları akşam kumsala indiklerinde Adnan 

Refik’in tek hücreli foraminifer kabuklarını göstererek bunlar hakkında bilgi 

vermesi dikkati çeker. Anlatı boyunca foraminiferin bahsi sık sık geçer. Yazar, 

kendi kabuğunu kıramamış foraminiferlerle Yüksel ve Adnan Refik arasında bir 

bağ kurmak ister gibidir. İnsanlar da kendi çevrelerinin dışına çıkmakta 

zorlanırlar. Adnan Refik ailesini geride bırakmıştır, fakat kabuğunu tam olarak 

kıramamış, alışkanlıklarından ve genel kabullerinden kurtulamamıştır. Yüksel 

de özgürlüğe ve kendi için yaşamaya can atar, fakat ailesini bırakamaz. Bir kısır 

döngüye, insanın evrenin ortasında küçücük bir nokta oluşuna da göndermede 

bulunularak var oluşun sorgulanması foraminifer aracılığıyla sağlanır. 

Foraminifer ya da değil. Ne önemi vardı ki? Belki de öyle, laf olsun diye 

söylemiştir. İlgisini çekmeye çalışmıştır Yüksel’in. Simgesel bir şey bu 

foraminiferler. Daha şimdiden kendisini o küçük kabuklu yaratıklar gibi 

hissetmiyor mu? İşte şurada, tek başına oturuyor. Kişiliği olduğunu 

savunuyor (Bener, 2001, s. 66). 

Romanda kendini gösteren ve Adnan Refik ile Yüksel’in ilişkisi bağlamında ilgi 

kurulabilecek bir diğer sembol Adnan Refik’in bir sabah kulübenin önünde 

bulduğu saka kuşudur. Yüksel bu kuş sembolünü içselleştirerek yorumlamıştır.  

Yoksa o da Yüksel gibi, avucunun içine kadar gelip konmuşken, yersiz 

bir telaşla kaçırdığı bir kuş gibi, o saka kuşu yavrusu gibi mutluluğunun 

bir daha geri gelmemecesine uçup gittiğini düşünerek gözyaşları mı 

dökecekti? (Bener, 2001, s. 253) 

Yazar kullandığı sembollerle, iç monolog ve geriye dönüş tekniğiyle kısa zaman 

gibi görünen fakat tüm hayatı kapsayacak kadar uzun olan bir zaman diliminde 

ortaya koyduğu kişileri ve ilişkileri başarılı bir yapıtın temel öğesi yapmıştır. 

Ruhsal çözümlemeye son derece uygun olan bu metinde yazarın kişilerini 

kurarken, onların içsel yaşantılarını ortaya koyarken, belli bir disiplini, öğretiyi 

kullanmış olması hemen dikkati çeken önemli bir noktadır.
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TÜRKİYE SELÇUKLULARI DÖNEMİNE AİT İKİ ASKERÎ ISTILAH: 

“LEŞKER-İ KADİM” ve “LEŞKER-İ HADİS” TABİRLERİ ÜZERİNE 

Erkan GÖKSU
 

Özet  

“Leşker-i kadim” ve “leşker-i hadis” tabirlerine, Türkiye Selçuklu tarihinin temel 

kaynaklarından biri olan el-Evâmirü‟l-„Alâ‟iyye fi‟l-Umûri‟l-„Alâ‟iyye adlı 

eserde rastlanır. Bazı yazarlar, bu tabirlerin Türkiye Selçuklu ordusundaki genel 

bir tasnife işaret ettiğini, “leşker-i kadim”in daimî orduyu, “leşker-i hadis”in ise 

yardımcı kuvvetleri ifade ettiğini ileri sürmüşlerdir. Ancak her iki tabirin geçtiği 

kayıtlar incelendiğinde “leşker-i kadim”in sadece ıktâ„ askerleri, “leşker-i 

hadis”in ise ücretli askerler için kullanıldığı, dolayısıyla “leşker-i kadim” ve 

“leşker-i hadis” ayrımının genel bir tasnife işaret etmediği anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye Selçuklu Ordusu, askerî teşkilat, leşker-i kadim, 

leşker-i hadis, ıktâ„ askerleri, ücretli askerler. 

Two Military Terms Belonging to Anatolian Seljukids Period: “Lashkar-i 

Qadim” and “Lashkar-i Hadith” 

Abstract  

The terms “lashkar-i qadim” and “lashkar-i hadith” can be found in one of the 

main sources of the history of Anatolian Seljukids, that was “al-Awamir al-

Alaiya fi al-Umur al Alaiya”. Some writers  have suggested that these terms are 

part of the general classification in the army of Anatolian Seljukids; “lashkar-i 

qadim” indicates the standing army and “lashkar-i hadith” indicates the auxiliary 

forces. After examining records where both of the terms exist, it is understood 

that “lashkar-i qadim” was only used for iqta troops and “lashkar-i hadith” was 

only used for mercenaries, so the two terms “lashkar-i qadim” and “lashkar-i 

hadith” can not be considered as part of the general classification in the army of 

Anatolian Seljukids. 

Key words: Anatolian Seljukids Army, military organization, lashkar-i qadim, 

lashkar-i hadith, iqta troops, mercenaries. 

Türkiye Selçukluları dönemine ait resmî vesikaların günümüze intikal etmediği, 

diğer muasır kaynakların hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından arzu edilen 

vaziyette olmadığı ve bu durumun bu dönem araştırmacıları için büyük engel 

teşkil ettiği malumdur. Ancak sadece Türkiye Selçukluları dönemi 

araştırmacılarının değil, genel olarak Orta Çağ tarihi araştırmacılarının 

karşılaştıkları bir başka mesele, mevcut kaynaklarda zikredilen tabir ve 

terimlerin sık sık karışık bir biçimde kullanmasıdır. Öyle ki “bunların bazıları 

hem genel, hem teknik bir anlamda kullanılırlar. Tek bir terim, ayrı ayrı 
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birtakım kurumları gösterebildiği gibi, her hangi bir terimin anlamı hem zamana 

hem de yere göre değişebilmektedir” (Lambton, 1973, s. 365)
1
. 

Bu durum, bu dönem araştırmacılarını kaynaklarda yer alan her bilgiyi, tesadüf 

edilen her kaydı büyük bir titizlikle incelemeye sevk etmektedir. Bazen bilinen 

bir tabir veya terimin farklı uygulamalara işaret ettiği görülebildiği gibi, bazen 

de bilinen bir uygulamanın farklı ya da yeni bir tabir veya terimle ifade 

edildiğine tesadüf edilmektedir.  

Çalışmamıza konu teşkil eden “leşker-i kadim (لشکر قدیم)”
2
 ve “hadis (حدیث)” 

tabirleri, bu tür ifadelerin birer örneğidir. Bu tabirler, Türkiye Selçuklu tarihinin 

temel kaynaklarından biri olan “el-Evâmirü‟l-„Alâ‟iyye fi‟l-Umûri‟l-„Alâ‟iyye” 

adlı eserde geçer (İbn Bîbî, 1956). Eserin müellifi İbn Bîbî, birçok yerde 

Türkiye Selçuklu ordusu ve bir yerde de Eyyûbî meliki el-Eşref‟in kuvvetleri 

için bu tabirleri kullanmıştır. Eserin mütercimi Mürsel Öztürk, “kadim”i 

“muvazzaf” ve “hadis”i de “yeni” ordu/asker olarak Türkçeye çevirmiştir (İbn 

Bîbî, 1996, I-II). Bunun dışında birçok araştırmacının söz konusu tabirleri gerek 

orijinal yani “kadîm” ve “hadîs” hâliyle, gerekse eserin Türkçe tercümesinde 

kullanılan “muvazzaf” ve “yeni” anlamlarında kullandıkları görülmekte ise de 

bu tabirlerin ıstılahî ve tarihî anlamlarının ne olduğu üzerinde sadece birkaç 

araştırmacı durmuştur. 

“Leşker-i kadim” ve “hadis” tabirlerinin ne anlama geldiği ve müellifin bu 

ifadelerle Türkiye Selçuklu ordusundaki ne tür bir yapılanmaya işaret etmiş 

olabileceğine dikkat çeken ilk araştırmacı Alessio Bombaci‟dir. Bombaci, İbn 

Bîbî‟nin “leşker-i kadim” ifadesiyle Türkmenler, gulâmlar ve ıktâ„ 

askerlerinden oluşan “eski” (ancient) veya “geleneksel/klasik ordu”ya 

(traditional army);  “leşker-i hadis” ile ise İbn Bîbî‟nin 

“ecrîhor/cerâhor/cerîhor”
3
 olarak kaydettiği ücretli askerlerden (hired 

                                                 
1
  Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçukluları dönemindeki örnekler ve değerlendirme 

için bk. Lambton, 1973, s. 365 vd; Cahen, 1979, ss. 176-178; Cahen,  1955-1956,  

s. 355 
2
  İbn Bîbî bu tabiri zaman zaman “sipâhiyân-ı kadim ( قدیم سپاىیان )”, “sipâh-ı kadim (  سپاه

 şeklinde de zikretmiştir. Metin içerisinde müellif ”(عساکر قدیم) ve “asâkir-i kadim ”(قدیم

nasıl kaydetmişse o şekilde gösterilecektir. 
3
  Türkiye Selçuklu ordusunun daimî unsuru olmayıp ihtiyaç hâlinde sefere dâhil edilen 

geçici kuvvetlerinin başında “ücretli askerler” gelmektedir. İbn Bîbî, herhangi bir 

sefer esnasında veya belirli bir süre zarfında hizmet vermek üzere orduya dâhil edilen 

ve bunun karşılığında belirli bir ücret ödenen bu askerleri “ecrîhor (اجرى خوار)”, 

“cerâhor (جرا خوار)”, “cerîhor (جرى خوار)” ifadeleriyle kaydetmiştir. Esasen her üç 

kelime de Arapçada “bir iş, hizmet karşılığında verilen ücret”
 
anlamındaki “ecr (اجر)” 

kelimesi ile Farsça “yemek” anlamına gelen “horden ( خوردن/ خواردن  )” fiilinin 

terkibinden ibarettir (Hasan Enverî, 2535, ss. 63-64; Muhammed Mû„în, 1371, s. 148-

149, 1261, 1275; Ferheng-i Fârisî-i „Amîd, 1369, I, s. 84; Göksu, 2010, s. 113 vd). 
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soldiers/mercenaries) oluşan “yeni ordu”ya (new army) işaret ettiğini ileri 

sürmüştür (Bombaci, 1978, ss. 345-346). 

Konuya temas eden bir başka araştırmacı M. Said Polat ise İbn Bîbî‟ye nazaran 

Türkiye Selçuklu ordusunun kadim ve hadis olmak üzere iki sınıftan teşekkül 

ettiğini belirtmiş, ancak bu tabirleri Bombaci gibi “eski (old)” ve “yeni (new)” 

olarak değil, lugavî ve İbn Bîbî‟nin eserindeki ıstılahî anlamlarıyla birlikte 

değerlendirmenin uygun olacağına dikkat çekmiştir. Buradan hareket eden 

yazar, “kadim”in “eskiden beri süregelen” ya da “ananevi olan”a, “hadis”in ise 

“def„aten vuku bulan” ya da “muktezâ-yı hâl olarak tatbik edilen”e işaret 

ettiğini, bu tabirlerin bu şekilde anlamlandırılması hâlinde, “kadim” ile “hadis” 

arasındaki kronolojik ilişkinin -doğrusal bir zaman hattında- biri diğerini takip 

eden eski-yeni olarak değil, bir arada var olan “kaide” ve “istisna” olarak 

kurulabileceği görüşündedir. Polat‟a göre, “hadis olan, ihtiyaç ortaya çıktıkça 

kendisine başvurulan ve kadim‟e ilaveten istihdam edilen unsurları ifade 

ederken; kadim, asli olması hasebiyle kronolojik olarak önce gelen, fakat hadis 

tarafından bütünüyle ikame edilmeyip/eskimeyip mevcudiyeti devam eden esas 

teşkilata işaret etmektedir” (Polat, 2005, s. 35). Bu durumda Türkiye Selçuklu 

ordusunun “kadim leşkeri”ni mukta„lar (ıktâ„ askerleri), Türkmenler ve 

gulâmlar; “hadis leşkeri”ni ise ecrîhor (ücretli askerler) ile vassal ve müttefik 

devletlerin gönderdiği askerler teşkil etmektedir (Polat, 2005, ss. 36-37, 38, 39-

40, 47). 

Görüldüğü gibi her  iki araştırmacı da “leşker-i kadim” ve “hadis” tabirlerinin 

genel bir tasnife işaret ettiği konusunda hemfikir olup, kadim‟in Türkiye 

Selçuklu ordusunu oluşturan asıl veya daimî kuvvetleri, hadis‟in ise ihtiyaca 

binaen celp edilen ihtiyat veya yardımcı kuvvetleri kapsadığı 

düşüncesindedirler. Bombaci, “eski” (ancient) veya “geleneksel ordu” 

(traditional army) olarak ifade ettiği “leşker-i kadim”in Türkmenler, gulâmlar 

ve ıktâ„ askerlerinden, “yeni ordu” (new army) dediği “leşker-i hadis”in ise 

ücretli askerlerden (hired soldiers/mercenaries) müteşekkil bir yapılanmaya 

işaret ettiğini varsaymakta, Polat ise bunlara ek olarak “leşker-i hadis”e vassal 

ve müttefik devletlerin gönderdiği askerleri de ilave etmektedir. 

Aşağıda görüleceği üzere İbn Bîbî‟nin kayıtları incelendiğinde “leşker-i kadim” 

tabirinin ıktâ„ askerleri, “leşker-i hadis”in ise ücretli askerler
4
 için kullanıldığı 

                                                 
Metin içerisinde söz konusu kelimeler müellif nasıl kaydetmişse o şekilde 

gösterilecektir.   
4
 Müslüman Türk devletleri içerisinde belki de en yaygın şekilde Türkiye Selçukluları 

tarafından uygulanan ücretli askerlik sisteminde Bizans ve Haçlıların etkisi olduğu 

söylenebilir. Türkiye Selçuklu ordusunda ilk defa 13. yüzyıl başlarından itibaren 

rastlanan ücretli askerlerin, ordu içerisindeki nüfuzları her geçen gün artmış ve zaman 

zaman önemli başarılara imza atmışlardır. Başta Franklar olmak üzere muhtelif etnik 
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açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Nitekim müellif, eserinin bir yerinde söz 

konusu tabirlerin hemen ardından ve bunları açıklayıcı mahiyette olmak üzere 

“mukta„ ve cerîhor” ifadelerine yer vermiş
5
 ve bu suretle “leşker-i kadim”in 

ıktâ„ askerlerine, hadis”in ise “ecrîhor/cerâhor/cerîhor” yani ücretli askerlere 

işaret ettiğini bizzat kendisi açıklamıştır. Buna karşılık söz konusu tabirlerin, 

gulâmları, Türkmenleri ve tâbi devlet kuvvetlerini de kapsadığına dair herhangi 

bir bilgi verilmemiştir ki bu durum, kadim ve hadis tabirlerinin, sadece ıktâ„ 

askerleri ve ücretli askerler için kullanıldığı fikrini akla getirmektedir.  

Diğer kayıtlar da bunu teyit eder mahiyettedir. Sözgelimi I. Gıyâsü‟d-dîn 

Keyhüsrev döneminde Antalya‟nın muhasarası sırasında (1207) yiğitlik ve sebat 

gösteren askerler arasında ismi geçen Hüsâmü‟d-dîn lakaplı Yavlak Arslan‟ın 

“sipâhiyân-ı kadîm-i mahrûse-i Konya” (İbn Bîbî, 1956, s. 98) olduğu 

zikredilmiştir ki bu ifadenin, Yavlak Arslan‟ın Konya‟nın ıktâ„ askerlerinden 

olduğuna işaret ettiği şüphesizdir.  

Aynı hususu teyit eden başka bir kayda I. İzzü‟d-dîn Keykâvus‟un Haleb Seferi 

(1218) sırasında rastlanır. Bu sefer sırasında Sultan, Maraş Sâhibi Emîr 

Nusretü‟d-dîn Hasan‟a, Malatya ve Sivas beglerine mevkib-i hümâyûnun cünûd 

ve cüyûş-ı ferâvân (kalabalık ordu ve birlikler) ile onun bölgesine gelmekte 

olduğunu bildirerek, “leşker-i kadim” ve “havâşî-i hîş”i (kendi adamları) hazır 

etmelerini, „piyade ve süvâr ecrîhor‟ (piyade ve süvari ücretli asker) 

toplamalarını ve mancınık gibi muhasara aletleri (alât-i muhâssarat ez 

mancınık) ile cephaneyi (zeredhâne) tertib ederek vakit geçirmeden Elbistan‟da 

toplanmalarını emreden bir ferman göndermiştir (İbn Bîbî, 1956, s. 185). 

Kaydın devamında Sultan‟ın da “leşker-i kadim ve hadis”ten oluşan bir orduyla 

Kayseri‟den Elbistan‟a doğru hareket ettiği (İbn Bîbî, 1956, s. 189), hatta 

Türkiye Selçuklu ordusuna karşı hazırlık yapan el-Melikü‟l-Eşref‟in 

kuvvetlerinin de “leşker-i kadim ve Arap, Kıpçak ve Kürt cerâhor”dan oluşan 

ordu olarak zikredildiği görülmektedir (İbn Bîbî, 1956, s.190) ki, bu hadisede üç 

                                                 
kökenlere sahip olan ücretli askerler arasında Türkmenlerin de bulunması dikkat 

çekicidir. Bu konuda geniş bilgi için bk. Göksu, 2010, ss. 113-174. 
5
 Alâü‟d-dîn Keykubâd dönemine ait bu kayda Harran, Urfa ve Rakka havalisine 

yapılan harekât sırasında rastlanır (632/1235). Müellifin kaydına göre Sultan, 

kendisine yakın bir kısım devlet büyüğüyle Konya ve Aksaray‟dan geçerek askerlerin 

toplandığı yer olan Kayseri‟ye varmış, burada ulakların eline fermanlar vererek, 

ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan askerleri (leşkerhâ-yı der nevâhî-i memâlik) 

çağırmıştır. En kısa zamanda eşrafın seçkinleri, yiğitlerin önde gelenleri ve askerlerin 

gözdeleri Kayseri‟nin Meşhed‟inde toplanmışlar ve Sultan, Emîr Kemâlü‟d-dîn 

Kâmyâr ile diğer devlet erkânına Harran, Urfa, Rakka ve oralara bağlı yerlerin fethi 

için harekete geçmelerini buyurmuştur. Bunun üzerine Melikü‟l-Ümerâ Kemâlü‟d-dîn 

Kâmyâr, “leşker-i kadim ve hadis‟ten, mukta„lardan (ıktâ„ askerleri) ve ücretlilerden 

(cerîhor)” oluşan 50.000 süvariyle harekete geçmiştir (İbn Bîbî, 1956, s. 447). 
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yerde tekrar edilen “leşker-i kadim” ifadesinin ıktâ„ askerlerini ifade ettiği, 

ecrîhor/cerâhor kelimesinin de “leşker-i hadis” tabiriyle eş anlamlı olarak yani 

ihtiyaca binaen belli bir ücret ödenmek suretiyle toplanan ve vazifelerinin 

bitiminde terhis edilen geçici ücretli askerler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

“Havâşî-i hîş”in ise adı geçen emirlerin şahıslarına ait gulâmlar olduğu tahmin 

edilebilir.   

Alâü‟d-dîn Keykubâd‟ın, Moğol tehlikesi karşısında askerî yardım talep eden 

Halife‟ye göndermek üzere hazırlattığı ordu için de “sipâh-ı kadim” tabiri 

kullanılmıştır ki, bu kayıt, söz konusu tabirin ıktâ„ askerleri için kullanıldığını 

gösteren başka bilgiler de içermektedir. Şöyle ki İbn Bîbî‟nin kaydına göre 

Sultan, “Halife bizden 2000 süvari istemiştir. Biz, sipâh-ı kadim-i memâlik‟in 

atlıları (fersân), cesur Rum yiğitleri (abtâl
6
) ve halkından (merdûm), savaşçılıkta 

meşhur (hancer-kerâr nâmdâr
7
) 5000 adamı, her birinin yanında 10 nefer 

havâşî‟yle gönderelim”
8
 dedikten sonra, bu ordu için teçhizat ve bir yıllık erzak 

hazırlanmasını, ümera-yı memalikten birkaç seçkin emirin de kendi askerleriyle 

beraber onlara katılmasını emretmiştir (İbn Bîbî, 1956, s. 260). Burada “sipâh-ı 

kadim-i memâlik‟in atlıları (fersân)” ifadesinin ülkenin muhtelif bölgelerindeki 

ıktâ„ askerlerine işaret ettiği şüphesizdir. Bunun yanında dikkat çeken diğer bir 

husus, “sipâh-ı kadim-i memalik”ten seçilen ve her birinin yanında 10 havâşîsi 

bulunan 5000 savaşçı” ifadesidir. “Havâşî (حواشي)” tabirinin muhtelif 

kaynaklarda askerî maiyyet anlamında kullanıldığı malumdur (Köymen, 1964, 

s. 330, 354, 367, 372). Ancak İbn Bîbî‟nin aynı tabiri, Zara‟nın Kemâlü‟d-dîn 

                                                 
6
“Battal” kelimesinin çoğulu olan “abtal”, cesur, kahraman (Ferheng-i Fârisî-i „Amîd, 

1369, I, s. 73) anlamında kullanılmış olmalıdır. Esasen Eyyûbî ve Memlûklerde, 

sultanın gazabına uğrayarak devlet hizmetinden uzaklaştırılıp sürgün edilen, ıktâ„ ve 

gelirleri elinden alınarak düşük bir ücret ödenen askerlere de “el-Battâlûn/el-ümerâ el-

battâlûn/el-memâlik el-battâlûn/el-ecnâd el-battâlûn” denildiği bilinmektedir. Bu 

askerlerin söz konusu devletlerde, ihtiyaç hâlinde sefere çağrıldığı görülse de bunlarla 

yukarıdaki kayıt arasında bir bağlantı olmadığı meydandadır (Eyyûbî ve 

Memlûklerdeki “battâllık” uygulamaları için bk. el-Kalkaşandî, 1988, VII, s. 219; 

Aşûr, 1986, s. 419; Mahmûd Nedîm Ahmed Fehîm, 1983, s. 205; Çetin, 2002, s. 153 

vd. 
7
 Bombaci, “hancer-kerâr” ifadesini “hançer kullanan asker” şeklinde tercüme etmiştir 

(s.345).  
8
پنچ ىسار مرد خنجر مرار نامدار از مردوم و ابطاه روم و فرسان سپاه قدیم ممالل چناننو ىر مردى را ده نفر ) 

 Yazıcıoğlu bu ifadeyi “çün iki bin atlu [İbn Bîbî, 1956, s. 260] (حواشي باشد روانو مردایم

istediler. Biş bin hancer-kerâr-ı nâmdâr Rûm diyarından ve Türk bahadırları ve 

alplerinden ki her bir erin bişer hizmetkârı ola” şeklinde kaydetmiştir (Yazıcıoğlu Âlî, 

1902, ss. 265-266). Mürsel Öztürk ise aynı ifadeyi hatalı olarak “O, bizden 2000 

süvari istemiş. Biz ona Rum yiğitlerinden her biri 10 askere bedel olan muvazzaf 

ordunun süvarilerinden seçilmiş 5000‟ini gönderelim” şeklinde tercüme etmiştir (İbn 

Bîbî, 1996, I, s. 277).  
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Kâmyâr‟a ıktâ„ı münasebetiyle de zikrettiği görülmektedir
9
 ki buradaki “havâşî” 

ifadesinin ıktâ„ askerlerini ifade etmek üzere kullanıldığı açık bir şekilde 

belirtilmiştir
10

.  

İbn Bîbî‟nin “leşker-i kadim”le ilgili başka bir kaydına da yine Alâü‟d-dîn 

Keykubâd döneminde, Harran, Urfa ve Rakka havalisine yapılan harekat 

sırasında rastlanır (632/1235). Müellifin kaydına göre Sultan, kendisine yakın 

bir kısım devlet büyüğüyle Konya ve Aksaray‟dan geçerek askerlerin toplandığı 

yer olan Kayseri‟ye varmış, burada ulakların eline fermanlar vererek ülkenin 

çeşitli bölgelerinde bulunan askerleri (leşkerhâ-yı der nevâhî-i memâlik) 

çağırmıştır. En kısa zamanda eşrafın seçkinleri, yiğitlerin önde gelenleri ve 

askerlerin gözdeleri Kayseri‟nin Meşhed‟inde toplanmışlar ve Sultan, Emîr 

Kemâlü‟d-dîn ile diğer devlet erkânına Harran, Urfa, Rakka ve oralara bağlı 

yerlerin fethi için harekete geçmelerini buyurmuştur. Bunun üzerine Melikü‟l-

Ümerâ Kemâlü‟d-dîn, leşker-i kadîm ve hadîs‟ten, ıktâ„ askerlerinden ve 

ücretlilerden (cerî hor) oluşan 50.000 süvariyle harekete geçmiş ve her üç şehri 

de ele geçirmiştir (İbn Bîbî, 1956, ss. 447-448). 

Bu kayıtta da açıkça görüldüğü üzere “leşker-i kadim”, “nevâhî-i memâlik”de 

yani ülkenin muhtelif bölgelerinde bulunan” askerler yani ıktâ„ askerleridir. 

Sultan‟ın fermanı üzerine Meşhed‟de toplanan ıktâ„ askerleri, yine Melikü‟l-

Ümerâ Kemâlü‟d-dîn Kâmyâr‟ın kumandasına girmiş ve ücretli askerlerle 

beraber sefer bölgesine hareket etmişlerdir. Ücretli askerlerin sayıca fazla 

olamayacakları düşünülürse, sözü edilen 50.000 kişilik ordunun, büyük ölçüde 

ıktâ„ askerlerinden oluştuğu söylenebilir. Alâü'd-dîn Keykubâd‟ın, Pervâne 

Tâcü‟d-dîn‟in kumandasında Âmid‟in fethi için gönderdiği (633/1236) ordu da 

“leşkerhâ-yı kadim ve Hârezmlilerden” oluşmaktadır”
11

. Bu ordunun başarısız 

olması üzerine aynı bölgeye gönderilen ve Sâhib Şemsü‟d-dîn Isfahânî
12

 

kumandasında bulunan başka bir ordudan daha bahsedilmektedir ki müellifin 

                                                 
9
  Müellif, Sultan‟ın Kemâlü‟d-dîn Kâmyâr‟a ıktâ„ ettiği Sivas‟ın Zara vilâyetinden, o 

zamana kadar “geliri 100.000 akçe (sad hezâr aded-i hâsse) olan ve 60 havâşî (حواشي) 

barındıran bir ıktâ„” olarak bahsetmiştir (İbn Bîbî, ss.272-273.) Rüsûmü‟r-

Resâ‟il‟deki bir vesikada da serleşkerin, hizmete hazır hâlde bulundurması istenen 

ıktâ„ askerleri “kadîm ve havâşiden oluşan ordu (تمامت سپاه را از قدیم و حواشی)” şeklinde 

zikredilmiştir (el-Hoyî, 1963, s. 26). 
10

 Bombaci, Zara‟nın Kemaleddin Kâmyâr‟a ıktâ„ı münasebetiyle verilen bilgiden 

hareketle sırasında 60 havâşî yerine 70 lance (mızrak) tabirini kullanmış ve lance 

teriminin, Orta Çağ Avrupası‟nda olduğu gibi hizmetkârları tarafından takip edilen bir 

süvari anlamında olabileceğini ve bunun ıktâ„ alakalı olmayabileceğini ifade etmiştir 

(Bombaci, 1978, s. 352). Burada, “havâşî”nin takip edilen değil, takip eden savaşçı 

olduğu düşünülürse, Bombaci‟nin fikrinin tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır.  
11

  (İbn Bîbî, 1956, ss. 450-451) … لشنرىا ً قدیم و حوارزمیان منصور…  
12

  Şemsü‟d-dîn Isfahânî hakkında bk. Bal, 2006, ss. 265-394. 
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“Türk, Frank
13

 ve Almanlardan
14

 oluştuğunu söylediği bu kuvvetlerin
15

 de 

ücretli askerler yani “leşker-i hadis” olması kuvvetle muhtemeldir. 

İbn Bîbî‟nin Kösedağ Savaşı münasebetiyle verdiği bilgilerde “asâkir-i kadim” 

tabirine tesadüf edilmektedir. Moğol tehlikesinin ciddiyetinin farkında olan II. 

Gıyâsü‟d-dîn Keyhüsrev ve devlet erkânı, Moğollara karşı mümkün olduğu 

kadar büyük bir kuvvet hazırlamak düşüncesinde birleşmişler ve bunun için bir 

yandan tâbi devlet kuvvetlerinin celbi, diğer yandan ise ücretli askerler 

toplanması için faaliyete girişmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere “hepsi kıştan 

beri hazırlanmış olan „asâkir-i kadîm‟ ve bunun dışında Sürmarî (Sermarî)
16

, 

Gencevî, Gürcî, Ucî, Frank, Kaymerî
17

 ve Kıpçaklardan oluşan bir ordu 

toplanmıştır (İbn Bîbî, 1956, s. 519). II. Gıyâsü‟d-dîn Keyhüsrev‟in Moğollarla 

çarpışmak üzere Sivas‟a hareketi sırasında da yanında “kadim u cerâhor”dan 

oluşan 70.000 kişilik bir ordunun bulunduğu kaydedilmiştir (İbn Bîbî, 1956, ss. 

519-520). 

“Leşker-i kadim ve cerâ hor” tabirlerine Moğol vesayeti döneminde de tesadüf 

edilir. 1254 yılına ait ilk kayıt II. İzzü‟d-dîn Keykâvus ile IV. Rüknü‟d-dîn Kılıç 

Arslan arasında yaşanan taht mücadelesine aittir. II. Alâü‟d-dîn Keykubâd‟ın 

Karakurum‟a giderken yolda ölmesi ve Türkiye Selçuklu tarihinde “müşterek 

saltanat dönemi” olarak adlandırılan dönemin sona ermesinden sonra 

Konya‟dan Kayseri‟ye giderek burada saltanatını ilan eden Rüknü‟d-dîn Kılıç 

Arslan, kısa zamanda taraftar ve asker toplayarak Konya üzerine yürümeye 

karar vermiş, Aksaray‟a bir menzil uzaklıkta Sultan Alâü'd-dîn Kervansarayı‟na 

                                                 
13

  Türkiye Selçuklu ordusunda önemli bir yere sahip olup birçok askerî ve siyasi 

hadisede karşılaşılan Frank ücretli askerler hakkında geniş bilgi için bk. Göksu, 2010, 

ss. 113-174. 
14

 III. Haçlı Seferi (1189-1192) sırasında Almanlar tarafından Akka (Acre)‟da kurulan 

bir hastane (1190), 1198 yılında Templar ve Hospitaller gibi dinî-askerî bir şövalye 

tarikatının (Teutonic Order) merkezi hâline gelmiştir. Kayıtta geçen Almanların, söz 

konusu Alman Töton şovalyelerin (Teutonic Knights) bakiyesi olup ücretli asker 

olarak Türkiye Selçuklu hizmetinde bulundukları tahmin edilebilir. (Bunlar hakkında 

geniş bilgi için bk. Urban, 2003; Sterns, 1985, V, ss. 315-378). 
15

  … ن مران و زردخانو ئبا لشنرى دینر از ا صناف اطرا ف ممالل از ترك و فرنل و آ لمان با نقد و حسا   … 

(İbn Bîbî, 1956, s. 451) 
16

  Sürmarî (Sermarî) tabirinin günümüzde Sürmeli denilen ve Iğdır‟a bağlı bir yerleşim 

birimi olan Sürmariye (Semariye) ile alakalı olup bu bölgeden gelen Türkmenlere bu 

adın verildiği tahmin edilebilir (Bombaci, 1978, s. 356; Polat, 2005, s. 42). Sürmariye, 

kalesiyle meşhur olup birçok kaynakta adı geçmektedir. el-Hüseynî 1999, s. 24, 91; 

İbnü‟l-Esîr 1987, X, s. 50; İbnü‟l-Ezrak 1992, s. 116, 140; Brosset, 2003, s. 369, 383; 

en-Nüveyrî 1405/1985, XXVI, s. 368; en-Nesevî 1934, s. 72, 75-77, 114-115, 129 ve 

muhtelif yerler; Anonim Selçuknâme, 1952, s. 47/30); Qazwînî, 1919, s. 90) 
17

  Suriye‟de bulunan “Halebli” Türkmenler‟e bu isim veriliyordu (Bombaci, 1978, s. 

356; Polat, 2005, s. 42). 
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kadar ilerlemiştir. Bunun üzerine İzzü'd-dîn Keykâvus da Konya‟da savaş 

hazırlıklarına başlamış ve hazine sandıklarını dolduran Keykubâdî altınları 

ortaya dökmek suretiyle “leşker-i kadim” dışında Arab, Garib, İvâ (Yıva), 

Gence, Kürd ve Kıpçak‟tan oluşan çok sayıda asker topladıktan sonra 

kardeşiyle savaşmak için harekete geçmiştir (İbn Bîbî, 1956, s. 613).  

Diğer kayıt ise 1278 tarihine aittir. Karamanlıların ve Siyâvuş‟un Konya‟daki 

hâkimiyetlerine son verilmesinden sonra onları takip için Ermenek bölgesine 

giden, fakat kışın bastırması üzerine geri dönerek Konya‟da hazırlık yapan 

Selçuklu ordusu “leşker-i kadim ve cerâ hor”dan oluşmaktadır (İbn Bîbî, 1956, 

s. 704) ki bu kayıt, ordunun esas unsurunu teşkil eden “leşker-i kadim” yani 

ıktâ„ askerlerine dair son kayıt olup bu tarihten sonra Türkiye Selçuklu 

ordusunun tamamen çözüldüğünü söylemek mümkündür. 

Görüldüğü üzere İbn Bîbî‟nin “leşker-i kadim” ve “hadis”le ilgili kayıtlarının 

hepsi, “kadim”in ıktâ„ askerlerine, “hadis”in ise ücretli askerlere işaret ettiğini 

ortaya koymaktadır. Bununla beraber söz konusu tabirlerin Türkiye Selçuklu 

ordusunu oluşturan diğer unsurları yani gulâmları, Türkmenleri veya tâbi devlet 

kuvvetlerini kapsadığına dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İbn Bîbî, Türkiye 

Selçuklu ordusundaki ıktâ„ askerleri için kadim, ücretli askerler için hadis veya 

ecrîhor derken, ordunun diğer unsurlarını teşkil eden gulâmlar için “gulâmân-ı 

dergâh”, “gulâmân-ı hâss”, “mefâride”, “mefâride-i halka-i hâss”, “halka-i 

hâss”, “mülâzım”, “mülâzımân-ı dergâh”, “mülâzımân-ı yatak-i hümâyûn”, 

“gulâmân-i yatak-i sultan” (Göksu, 2010, s. 44 vd); Türkmenler için Türkmen, 

Ucî, “Türkmenü'l-Uc” (Koca, 2005, s. 106.), "Etrâk-i Uc” (Aksarayî, 1999, s. 

66, 102, 110), “Etrâk-i Guz” (Aksarayî, 1999, s. 252), Ucî (İbn Bîbî, 1956, s. 

115, 391, 438, 459, 519, 525, 619) ve tâbi devlet kuvvetleri için de “leşkerhâ-yı 

ma„hûd” veya “sipâh-ı ma„hûd” (İbn Bîbî, 1956, s.185, 519) gibi tabirler 

kullanmıştır. Dolayısıyla “leşker-i kadim” ve “hadis” tabirlerinin, Türkiye 

Selçuklu ordusunun bütün daimî ve yardımcı kuvvetlerini içine alan  genel bir 

tasnife işaret ettiğini söylemek mümkün değildir. 

Türkiye Selçuklu tarihinin temel kaynaklarından biri olan “el-Evâmirü‟l-

„Alâ‟iyye fi‟l-Umûri‟l-„Alâ‟iyye” adlı eserde geçen (İbn Bîbî, 1956) bu 

tabirlerden “leşker-i kadim” ve “hadis” tabirlerinden ilkinin Selçuklu tarihinin 

üzerinde en çok tartışılan meselelerinden biri olan ıktâ„ sistemiyle
18

 ve özellikle 

de ıktâ„nın askerî vasfıyla, “hadis”in ise daha önceki Müslüman Türk 

devletlerinden ziyade Türkiye Selçukluları döneminde yaygın olarak kullanılan 

ücretli askerlerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Esasen Türkiye Selçuklu 

ordusunun “asıl mühim kuvvetini timarlı sipahilerin (ıktâ„ askerlerinin) teşkil 

ettiği”, önceden beri dile getirilen bir husustur (Köprülü, 1981, s. 139; 

                                                 
18

  Iktâ„ sisteminin Türkiye Selçukluları dönemindeki uygulanışı hakkında bk.Göksu, 

2009, ss. 137-154. 
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Uzunçarşılı, 1988, s. 102). Ancak Türkiye Selçuklu dönemi kaynaklarında 

doğrudan bu hususa işaret eden çok az malumat olup, Türkiye Selçuklu ıktâ„ının 

askerî vasfına dair bilgiler, büyük ölçüde genellemelere ve timarlı sipahilerin 

(ıktâ„ askerlerinin) mühim vilayet merkezlerindeki kumandanları olan 

sübaşılarla ilgili kayıtlara dayanmaktadır
19

.  

Bazı araştırmacılar ise döneme ait kaynaklarda ıktâ„nın askerî vasfı veya ıktâ„ 

askerleri hakkında fazla malumat olmadığına dikkat çekerek, “Türkiye Selçuklu 

ıktâ„ının askerî bakımdan bir önemi haiz olmadığını” ileri sürmüşlerdir. 

Sözgelimi Claude Cahen, Türkiye Selçuklu ıktâ„ının, başka Müslüman 

devletlerde taşıdığı askerî önemi taşımadığını söylemiş (Cahen, 1979, s. 182) ve 

Türkiye Selçuklu ordusunu oluşturan unsurlar arasında ıktâ„ askerlerine yer 

vermemiştir (Cahen, 1979, ss. 228-231).   

Hâlbuki yukarıda izah ettiğimiz üzere İbn Bîbî, ıktâ„ askerlerini “sipâhiyân-ı 

kadim/sipâh-ı kadim”, “leşker-i kadim” veya “asâkir-i kadim” ifadeleriyle 

zikretmiş olup bu durum, Türkiye Selçuklu ıktâ„ının askerî vasfını ve Türkiye 

Selçuklu ordusunun ana kütlesini ıktâ„ askerlerinin teşkil ettiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Bunun yanında, herhangi bir sefer veya hadise münasebetiyle 

bahsettiği “ülkenin etrafına dağılmış askerler” veya “vilayet askerleri” 

tabirlerinin, ferman gönderilmek suretiyle orduya katılması emredilen ve 

vazifelerinin tamamlanmasından sonra yurtlarına, memleketlerine döndükleri 

kaydedilen askerî kuvvetlerin de ıktâ„ askerleri olduğu şüphesizdir. Ayrıca 

vaktiyle Uzunçarşılı‟nın da belirttiği üzere ıktâ„ arazilerinin idari ve askerî 

âmirleri olmaları hasebiyle ıktâ„ askerlerinin bağlı bulunduğu serleşker veya 

sübaşılarla ilgili her kayıt ıktâ„ askerleriyle ilişkili olup, döneme ait münşeat 

mecmualarında yer alan bazı vesîkalar da bu durumu teyit etmektedir. Nitekim 

“Takârîrü‟l-Menâsıb”da yer alan bütün serleşkerlik menşurlarında, 

serleşkerlerin, bölgedeki ıktâ„ askerlerinin göreve hazır hâlde 

bulundurulmasından sorumlu oldukları belirtilmiştir (Takârîrü‟l-Menâsıb, 1988, 

ss. 13-30). “Rusûmü‟r-Resâ‟il”deki bir vesikada da ashâb-ı ıktâ„ât‟ın özürsüz 

olarak hizmette kusur etmeleri ve askerleri teftiş („arz) vaktinde hazır 

bulundurmamaları hâlinde ıktâ„larını değiştirmek veya ıktâ„ sahibini azletmek 

salahiyetinin serleşkere verildiği görülmektedir (Rusûmü‟r-Resâ‟il, 1963, ss. 

26-27) ki bu kayıtlar, Büyük Selçuklularda olduğu gibi Türkiye Selçuklularında 

da ordunun büyük kısmının ıktâ„ askerlerinden oluştuğunu ortaya 

koymaktadır
20

. 

                                                 
19

  Mesela Uzunçarşılı, Türkiye Selçuklu ordusunun mühim kısmını teşkil ettiğini 

söylediği timarlı sipahilerle ilgili bilgilerin hemen hepsini sübaşılarla ilgili kayıtlara 

dayanarak vermiştir (Uzunçarşılı, 1988, ss. 102-105). 
20

 Iktâ„ askerlerinin Türkiye Selçuklu ordusundaki yeri hakkında geniş bilgi için bk.,  

   Göksu, 2010, ss. 79-113. 
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MİMARİYE YANSIYAN İMGELER: ÖNEMLİ BİR SİYASİ 

KİMLİK VE SANATSAL KİŞİLİK OLARAK 

I. MEHMED (1413–1421) VE ESERLERİ
*
 

Sema GÜNDÜZ 

Özet 

Çalışmamızda banilerin saltanat ideolojileri ile sultani ve maddi güçlerini şehir 

ölçeğinde inşa ettirdikleri yapılarla ortaya koymalarından yola çıkarak I. 

Mehmed (1413–1421) döneminin siyasi yapılanması ve politik ilişkilerinin 

mimari eserler üzerindeki yansımaları tartışılmaya çalışılacaktır. I. Bayezid‟in 

(1389-1402) ikinci veya üçüncü oğlu olan I. Mehmed, kardeşleri Emir 

Süleyman, İsa ve Musa Çelebi ile girdiği taht mücadelesinin ardından 1413 

yılında Osmanlı Beyliği‟nin başına geçer. 11 yıl süresince karışıklık yaşayan 

Osmanlı Beyliği‟ni yeniden toparlayan I. Mehmed‟in siyasi kişiliği ile bağlantılı 

olarak kendisine yüklemiş olduğu anlamı da ortaya koyan bu özel durum, I. 

Mehmed‟in banisi olduğu mimari eserlerinde de kendisini gösterir. Sultan‟ın 

başkent Bursa‟daki zaviyesinin kitabesinde yapısı için “…kudret kuyumcusunun 

kudret eseri…” şeklinde açık açık söylendiği gibi, sultanın farklı özellikleri ile 

anlam kazanan tüm yapıları, birer “kudret eseri” olarak beyliğin önemli 

kentlerine atılan imzalar olarak düşünülmelidir. Mimari eserler ile birlikte 

saltanat ideolojisi ve sultani gücün okunabilirliğini sağlayan en önemli veriler, 

baninin emri ya da bilgisi dâhilinde yazılan eserleri üzerindeki kitabelerdir. 

Sultan ve bani olarak I. Mehmed‟in kitabelerinde, kendini tanımlarken kullandığı 

saltanata ve kuruculuğa yönelik unvanlar, zaman zaman mimariden de 

okuyabildiğimiz gibi sultanın kendisini nasıl görmek istediğini ortaya koyan 

önemli verilerdir.  

Anahtar kelimeler: I. Mehmed, Çelebi Mehmed, Yeşil Cami, Eski Cami, 

Osmanlı Beyliği. 

Images Reflected in Architecture: As an Important Political Personality and 

Artistic Identity Mehmed I (1413-1421) and His Works 

Abstract 

In this study, starting from the reveal of the reign ideologies of the patron‟s along 

with their administrative and financial powers on the buildings in a city, in 

Mehmed I (1413-1421) period, the reflections of the political structure and 

political relations on the architectural works will be discussed. Mehmet I is the 

second or third son of Bayezid I., he fought for throne with his brothers Emir 

Süleyman, İsa and Musa Çelebi and ascended the throne in 1413. After 11 years 

of confusion and disorder, he restored the order again in the Ottoman Seignor. 

                                                 
*
 Bu çalışma, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu (Institution of The Folkloric 

Research) tarafından düzenlenen “Uluslararası Ahmet Yesevi‟den Günümüze 

İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri ve Türk Kültürü Sempozyumu” nda (3–8 Eylül 

2008,  Romanya) bildiri olarak sunulmuştur. 
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This particular situation that Mehmed I imposed on himself in connection with 

his political personality has reflections on the architectural works in the city. As 

clearly told in the inscription of his lodge in the capital city Bursa, “...might work 

of power jeweller...”, of all the buildings that made sense for the different 

characteristics of the Sultan should be thought as “might works” reflecting his 

signature in important cities. Along with the arcitectural works, the most 

important data help to reveal the reign ideology and power of the bani that are 

the inscriptions written on the buildings within the knowledge or the order of 

him. As a sultan and bani, in the inscriptions of Mehmed I, the titles he used to 

describe himself as a founder, and his reign are the important datas of how he 

wants to see himself.  

Key words: Mehmed I., Çelebi Mehmed, Yeşil Mosque, Eski Mosque, Ottoman 

Principality. 

Araştırmamızda, banilerin saltanat ideolojilerini, sultani ve maddi güçlerini 

şehir ölçeğinde inşa ettirdikleri yapılarla ortaya koymalarından yola çıkarak I. 

Mehmed (1413–1421) döneminin siyasi yapılanması ve politik ilişkilerinin 

mimari eserler üzerindeki yansımaları tartışılmaya çalışılacaktır.  

I. Bayezid‟in ikinci veya üçüncü oğlu olan I. Mehmed‟in doğum tarihi 1386 

veya 1387 olarak kabul edilir (İnalcık, 2003, s. 391)
1
. Dönem kaynaklarında 

“Çelebi” (Neşri, 1987, ss. 371–373) Arap ve Bizans kaynaklarında ise “kirişçi” 

ve “kiri” olarak anılan (Uzunçarşılı, 1957, s. 497)
2
 Devlet Hatun‟dan

3
 olma I. 

Mehmed, kardeşleri Emir Süleyman, İsa ve Musa Çelebi ile girdiği taht 

mücadelesini kazanarak 1413 yılında beyliğin başına geçer (Uzunçarşılı, 2003, 

s. 375). 11 yıl süresince karışıklık yaşayan Osmanlı Beyliği‟ni yeniden 

toparlayan I. Mehmed‟in siyasi kişiliği ile bağlantılı olarak kendisine yüklemiş 

olduğu anlamı da ortaya koyan bu özel durum, Sultan‟ın banisi olduğu mimari 

eserlerde de kendini gösterir. Mimari eserlerle birlikte saltanat ideolojisi ile 

sultani gücün okunabilirliğini sağlayan en önemli veriler, baninin emri ya da 

                                                 
1
 Ancak I. Mehmed‟in doğum tarihi 1373, 1375, 1379, 1386, 1387, 1388, 1390 ve 1391 

olmak üzere farklı kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir (Uzunçarşılı, 1957, s. 

496). 
2
 I. Mehmed, 1355–1490 tarihli bir Sırp Kroniği‟nde “Kirişçi tesmiye olunan hükümdar 

sultan öldüler”; 1296–1413 tarihli bir Bulgar Kroniği‟nde ise “Musa Beg 6922’de 

(1414) ortadan kalktı ve Kirişçi Sultan hâkimiyete geçti…” cümlelerinde olduğu gibi 

yine “Kirişçi” olarak adlandırılmıştır (Kurat, 1965, ss. 185,195). “Kirişçi” kelimesi 

Yunanca “krytsez”(genç efendi) kelimesinden türetilmiştir (İnalcık, 2003, s. 391) 

Güreşçi anlamına gelen “kiri” lakabının ise kendisine mücadeleleri dolayısıyla 

verildiği düşünülür (Uzunçarşılı, 1957, s. 497).  
3
 Annesinin Mevlana‟nın torunu, Germiyanoğlu Süleyman Şah‟ın kızı Devlet Hatun 

olduğu ileri sürülmüş olsa da vakfiyesinde geçen “Devlet Hatun b. Abd Allah” 

ibaresinden, I. Mehmed‟in annesi Devlet Hatun‟un Türk-Müslüman asıllı olmadığı 

anlaşılmaktadır (Uzunçarşılı, 1957, s. 496). 
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bilgisi dâhilinde yazılan kitabelerdir. Sultan ve bani olarak I. Mehmed‟in 

kitabelerinde, kendisini tanımlarken kullandığı saltanata ve kuruculuğa yönelik 

unvanlar, zaman zaman mimariden de okuyabildiğimiz gibi Sultan‟ın kendini 

nasıl görmek istediğini ortaya koyan önemli verilerdir.  

I. Bayezid‟in 1402 Ankara Savaşı‟nda Timur‟a yenilmesinin ardından uzun 

süren bir kaos dönemi yaşanmış, bu süreçte ülke I. Bayezid‟in oğulları arasında 

paylaşılmıştır. Emir Süleyman Edirne‟de, I. Mehmed Amasya‟da ve Emir Musa 

ile İsa kardeşler ise Bursa‟da kalmışlardır (Uzunçarşılı, 1997, ss. 497–498). Bu 

süreçte Timur, fark gözetmeksizin tüm kardeşlere hükümdarlık alametleri 

göndererek valilik yaptıkları bölgelerdeki hükümdarlıklarını onaylamıştır
4
. 

Bulundukları bölgelerde hükümdarlıkları onaylanan kardeşler kendi adlarına 

sikke kestirirler. Çelebi Mehmed, 806/1403 yılında Timur‟un egemenliğini 

tanıyarak Timur ile kendi adının yazılı olduğu ilk sikkesini Bursa‟da kestirir 

(Pere, 1968, s. 64)
5
. Kardeşi Emir Süleyman‟ın ilk sikkesi ise 806/1404 

tarihlidir
6
. Musa ise Bursa‟dan sonra Edirne‟de ikinci kez hükümdarlığını ilan 

edecek ve adına ilk sikkesini 813/1410 yılında darp ettirecektir (Uzunçarşılı, 

2003, s. 339)
7
. Kardeşler arasında İsa‟nın sikkesi bilinmemekle birlikte Çelebi 

Mehmed‟in 812–813/1409–1410 ve Emir Süleyman‟ın 813/1410 yılları olmak 

üzere Fetret Döneminin sonlarında kestirilmiş sikkeleri de bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere yaklaşık aynı tarihlerde üç kardeşin de kendi adına sikke darp 

ettirdiği böyle karışık bir süreçte kardeşlerin kendilerini sultan olarak kabul 

ettikleri düşünülebilir. Bu noktada asıl dikkat çeken, Edirne‟de tahta çıktığı 

bilinen Musa ve Emir Süleyman‟ın sikkelerinde darp yerinin Edirne olmasına 

                                                 
4
 Timur, I. Mehmed‟e hükümdarlık alameti olarak taç, kemer ve berat (Uzunçarşılı, 

1997, ss. 497–498); Emir Süleyman‟a Rumeli hükümdarlığını vererek kendisine altın 

kemer ve külah, al damga, ferman ve berat; İsa Çelebi‟ye de benzer şekilde kemer ve 

külah gönderir (Uzunçarşılı, 2003, ss. 317–318). Musa Çelebi‟nin ise babasının 

mülkü Bursa‟da kemer, murassa kılıç ve yüz at ile hükümdarlığı Timur tarafından 

onaylanmıştır (Uzunçarşılı, 2003, s. 321). Kısacası Timur, muhtemeldir ki izlediği 

beyliği bölme politikası gereğince fark gözetmeksizin tüm taht varisi tüm kardeşlere 

aynı muameleyi yapmış, bulundukları bölgelerde hepsinin sultanlığını onaylamıştır. 
5
 İlk olarak İsa Çelebi Bursa‟yı Musa Çelebi‟den alır, daha sonra ise Çelebi Mehmed 

kardeşi İsa Çelebi ile yaptığı mücadeleyi kazanarak Bursa‟ya girer, burada 

hükümdarlığını ilan eder ve Timur ile müşterek olan ilk sikkesini başkent Bursa‟da 

kestirir (1404) (Uzunçarşılı, 1957, ss. 498).  
6
 Çelebi Mehmed‟in kardeşi İsa Çelebi‟yi ortadan kaldırarak Bursa‟yı ele geçirmesinin 

akabinde diğer kardeş Emir Süleyman Bursa‟yı ele geçirdi ve Çelebi Mehmed 

Amasya‟ya çekilmek zorunda kaldı (1404) (Uzunçarşılı, 1957, s. 498: İnalcık, 2003, 

s. 391). 1404 yılında Bursa‟yı aldığı bilinen Emir Süleyman‟ın 1403–1404 tarihini 

veren ilk sikkeleri ile tarihsiz diğer sikkelerinde darp yeri belirtilmemiş olmasına 

karşın, 1410 tarihli sikkesinin darp yeri Edirne‟dir (Pere, 1968, s. 60).  
7
 Kardeşi Emir Süleyman‟ı öldürerek Edirne‟de hükümdarlığını ilan eden Musa‟nın 

1410 tarihli sikkesinin darp yeri Edirne‟dir.  
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karşın, Çelebi Mehmed‟in tek başına tahta çıkmadan önceki sikkelerinin 

Bursa‟da kestirilmiş olmasıdır. Çelebi Mehmed‟in Amasya‟da hükümdarlığının 

onaylanmasına ve bu nedenle de burada çok rahat sikke darp ettirebilecek 

durumdayken, sikkelerini başkent Bursa‟da kestirmesi, daha o süreçte I. 

Mehmed‟in kendisini bir şekilde tahta daha yakın gördüğüne işaret olarak 

düşünülebilir
8
.  

Sultan I. Mehmed‟in bu dönem sikkelerini kardeşlerinden farklı kılan bir diğer 

durum, kullandığı unvanlarıdır. Kardeşler arası taht kavgasının yaşandığı bu 

süreçte, Emir Süleyman ile Musa Çelebi‟nin bin Bayezid şeklinde baba ismi 

dışında hiçbir unvan kullanmamalarına karşın Çelebi Mehmed kendisini 

“Sultan” ve “Es-Sultanül-Melikil-A‟zam” şeklinde tanıtır (Pere, 1968, s. 60, 64, 

67). Sultan unvanının kullanıldığı sikkelerinde tarih verilmemiş olsa da Es-

Sultanül-Melikil-A’zam ününün bulunduğu sikke 813/1410 tarihlidir (Pere, 

1968, s. 64). Aynı mücadelenin içerisinde olan, başkent Bursa ve Edirne olmak 

üzere dönemin en önemli iki kentinde hükümdarlıkları onaylanan iki kardeşin 

aynı tarihte kestirilen sikkelerde ise bu şekilde ibarelerle karşılaşılmaması 

düşündürücüdür. Daha önce, Orhan Gazi sikkelerinde “Es-Sultanül-A‟zam”, I. 

Murad ise “Es-Sultanül-Galip” unvanlarını kullanmıştır (Pere, 1968, ss. 48, 51). 

Fetret Dönemi öncesinde Osmanlı Beyleri tarafından özellikle de sikkelerde 

sultan unvanının kullanıldığı böyle bir geleneğin varlığına karşın, taht 

mücadelesi veren kardeşler içerisinde yalnız I. Mehmed‟in sultan unvanını 

tercihi anlamlıdır. Bu noktada özellikle vurgulanması gereken, sikkelerinde 

sultan ibaresinin görülmemesine karşın, Edirne‟de oturan Emir Süleyman‟ın, 

809/1406 yılında başkent Bursa‟da babası I. Bayezid için inşa ettirdiği türbenin 

kitabesinde “Arap ve Acem meliklerin efendisi, büyük sultan Süleyman Han” 

(Tüfekçioğlu, 2001, s. 95) şeklinde, sultani bir sıfat ile birlikte “sultan” ibaresini 

kendisi için kullanmasıdır. Taht kavgalarının sürdüğü böyle bir süreçte Emir 

Süleyman‟ın, Edirne‟de bir süre için hükümdar ilan edilmiş olsa da devleti bir 

idare altında toplayarak Osmanlı birliğini kuramamış olmasına karşın 

(Uzunçarşılı, 2003, s. 329), babasının türbesini yaptırması ve kitabesinde 

kendisini sultan olarak tanımlaması, kendini tahtın varisi, hatta tahtın sahibi 

gördüğünün bir göstergesi kabul edilebilir
9
. Emir Süleyman‟ın 1406 gibi erken 

bir tarihte, tahta çıkmış diğer Osmanlı beyleri gibi sultan unvanını kullanmasına 

                                                 
8
 Mehmed Çelebi‟nin tahta çıktıktan sonraki dönem sikkelerini öncelikle Edirne olmak 

üzere, Bursa, Amasya, Serez, Ayaslık, Balad, Karahisar ve Siroz gibi farklı yerlerde 

darp ettirdiği görülür (Pere, 1968, s. 80). 
9
 Türbenin inşa tarihi, Mehmed Çelebi‟nin kardeşi İsa Çelebi‟yi öldürüp Bursa‟yı 

almasının hemen ardından Emir Süleyman‟ın da Bursa‟yı Mehmed Çelebi‟den aldığı 

döneme denk gelir. Bu süreçte muhtemeldir ki başkent Bursa‟nın son olarak 

kendisinde kaldığını düşünen Emir Süleyman, daha sonra Bursa‟yı bir daha geri 

vermemek üzere kardeşi Mehmed Çelebi‟ye bırakacaktır.  
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karşın, en geç tarihlisi 1410 yılını veren sikkelerinde aynı unvanın görülmemesi, 

kardeşler arasında kendisinin zayıflayan gücüne işaret eder. Bu nedenle, Fetret 

Döneminin sonlarına doğru kardeşler arasında üstünlüğü ele geçiren Çelebi 

Mehmed‟in, 1410 tarihli sikkelerinde kullandığı Es-Sultanül-Melikil-A’zam 

unvanı ile kendisini taçlandırdığı düşünülebilir.  

I. Mehmed‟in, henüz tahta çıkmadığı döneme ait sikkelerindeki bir diğer farklı 

tercih “Gıyaseddin” unvanıdır (Pere, 1968, s. 64). Sikkeleri ile birlikte I. 

Mehmed‟in Edirne Eski Cami kitabesinde de görülen (Karamağaralı, 1971, s. 

333; Ayverdi, 1989, s. 159) ve dinin yardımcısı anlamına gelen “Gıyaseddin” 

kelimesi Selçuklu sultanlarının unvanlarındandır. Bu nedenle, Osmanlı Beyleri 

içerisinde yalnız I. Mehmed‟in kullandığı “Gıyaseddin” unvanı, Osmanlılardan 

önce Anadolu‟nun kültür yaşamına damgasını vuran Anadolu Selçukluları‟nı 

tanımlar niteliktedir. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Beyliği olmak üzere iki 

kültür arasında “Gıyaseddin” gibi bir sultan ismi ile kurulan bu bağ, I. 

Mehmed‟in Selçuklu sultanları ile kendisini farklı bir mukayesenin içerisine 

soktuğuna ve hatta öykündüğüne işaret eder. Beyliklerin kendi aralarındaki 

mücadelelerin ve var olma çabalarından doğan meşruiyet kaygılarının, diğer 

beylikler ile birlikte Osmanlıların Selçuklu geçmişine sahip çıkma çabalarına 

neden olduğu düşünülür (Kafadar, 1996, s. 128). Bir araştırmacının Osmanlı 

Devleti için vurguladığı “Sultanı ve imparatorluğu ayakta tutan üç direkten 

birincisi tarihten gelen hükümdarlık statüsüdür” (Kuban, 1998, s. 18) şeklindeki 

ifade de Selçuklu Sultanlarına ait Gıyaseddin unvanının I. Mehmed tarafından 

kullanılmasının bilinçli bir tercih olduğunu gösterir niteliktedir
10

. Anadolu 

Selçuklu sultanlarının unvanlarında da İran geleneklerinin uzantılarının 

görülmesi, hatta sultanların unvanlarının yanı sıra Keyhüsrev, Keykavus ve 

Keykubad gibi sultan isimlerinin de Şehname kahramanlarından alınması, 

Selçuklu döneminde de benzer bir öykünmeye işaret eder (Bayram, 2001, s. 66; 

Redford, 2001, ss. 48–58). Bu nedenle bir hükümdar olarak I. Mehmed‟in 

Anadolu Selçuklu sultanlarına öykünerek geçmişinden güç aldığı hatta kendisini 

Selçuklu soy ağacına yerleştirdiği düşünülebilir. Özellikle de kardeşleri arasında 

tahtın kendisinin hakkı olduğunu ortaya koyma kaygısı yaşayan bir kişi için 

tercih edilen bu kullanım çok anlamlı olmalıdır. Böylelikle, Çelebi Mehmed‟in 

kendisini, iktidar savaşı verdiği kardeşleri ile birlikte diğer beyliklerin 

beylerinden de ayrıcalıklı bir duruma getirmek istediği söylenebilir. Buna ek 

                                                 
10

 Selçuklularla aynı coğrafyayı paylaşması nedeniyle kültürel anlamda Selçuklularla en 

çok ilişkilendirilen Karamanoğlu Beyliği‟dir (1250-1487). Karamanoğlu beyleri, 

kitabe, sikke ve vakfiyelerinde Selçuklu sultanlarının isimleri hâline gelen 

“Alâeddin”, “İzzeddin”, “Rükneddin”, “Gıyaseddin” gibi sıfatlar ile birlikte 

“Fahreddin”, “Seyfeddin”, “Bedreddin”, “Şücaeddin” ve “Taceddin” ünlerini de 

kullanmışlardır (Konyalı, 1967, ss. 71–72, ss. 97–99).  
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olarak, Selçuklu Sultanı Alaeddin tarafından Ertuğrul‟a verildiği kabul edilen
11

 

ve Osmanlı Beyliği‟nin ilk toprak parçası olan Söğüt‟te, Ertuğrul Gazi‟nin 

ardından ilk olarak I. Mehmed‟in cami yaptırması da anlamlıdır
12

. Osmanlı 

dönem kaynaklarında, Osmanlıların çağdaşı diğer beyliklerinden kendilerini 

farklılaştırarak Selçukluların yasal mirasçıları olduklarının açık açık 

vurgulanması (Gündüz, 2009, ss. 199-216) âdeta Çelebi Mehmed‟in Söğüt‟teki 

yapısını da açıklar niteliktedir
13

. Öyle görülüyor ki bu şekilde amaçlanan, 

Sultan‟ın kendisini kardeşlerinin üzerinde yasal varis olarak vurgulama 

isteğidir.  

Sultan I. Bayezid‟in ölümünün ardından, tek bir hükümdarın başa geçemediği 

11 yıl süresince karışıklık yaşayan Osmanlı Beyliği‟ni yeniden toparlayan I. 

Mehmed, 816/1413 yılında tek başına tahta çıkar (Uzunçarşılı, 2003, ss. 375). 

Tahta çıktığı dönem kitabeleri ile de dönem içerisinde farklılaşan I. Mehmed‟in, 

“Gıyaseddin” dışındaki dönemin ortak kullanımından ayrılan diğer unvanları, 

daha çok güçlü ve başarılı sultan imajına gönderme yapar niteliktedir. I. 

Mehmed, Bursa‟da inşa ettirdiği zaviyesinin taç kapısında yer alan kitabesinde, 

kendisini,  

(...) büyük sultan, ihsan sahibi hakan, doğunun ve batının sultanı, Arap 

ve Acem‟in hakanı, din ve dünyanın yardımcısı, sultan oğlu sultan...
14

 

şeklinde ifade eder. Kitabesinde sanatsal inceliği ile herkesi etkileyeceği 

vurgulanarak bir kudret eseri olarak tanımlanan yapısında, I. Mehmed‟in siyasi 

gücüne gönderme yapan bu unvanları kullanması anlamlıdır (Resim 1). Sözü 

edilen unvanlara ek olarak, I. Mehmed Bursa Yeşil Türbe kitabesinde,  

(...) yüce hakan, dünya sultanlarının iftiharı, insanların yardımcısı, 

şehirler imar eden, zulüm ve fesadı yok eden, gazi, mücahid... 

(Tüfekçioğlu, 2001, ss. 138, 177). 

                                                 
11

 Âşıkpaşazade, 1992, ss. 13-14, s. 18; Neşri, 1987, ss. 61-65, s.109; Solakzade, 1989, 

s. 13. 
12

 Söğüt‟te, I. Mehmed‟in ardından Sultan II. Abdülhamit 1905 yılında bir cami 

yaptıracaktır.  
13

 Başkent Bursa surları (Saltanat Kapı) ile Bursa‟daki ilk sultan yapısı olan Orhan 

Zaviyesi (1339-40) üzerinde de inşa kitabeleri yerine I. Mehmed‟in adını veren 

onarım kitabelerin bulunması konumuz açısından anlamlıdır.  
14

“...fıtratı yaratanın sanat eseri ve kudret kuyumcusunun kudret eseri, yani bu yüce eser 

ki Naim Cenneti‟nin aziz ve âlim olan Allah‟ın takdiri ile istinsah edilmiş 

nüshalarından bir nüsha, ahiret bahçelerinden dünya hayatının çiçeği ile bezenmiş bir 

bahçe, dünya süsleri ile meydana getirilmiş olan makam, kâinat kurulduğundan beri 

sanatının inceliği ve manzarasının güzelliği ile bütün cihana ne kadar iftihar etse, en 

mamur şehirler bile benzerine kavuşamadıklarından dolayı çekingen bir vaziyette 

karşısında ne kadar utanıp kalsalar yeridir...” (Tüfekçioğlu, 2001, s. 138). 
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şeklinde anılır. Osmanlı beyleri arasında, sultanların siyasi güçlerini vurgulayan 

tanımlamalar içerisinde “Arap ve Acem meliklerinin efendisi”
15

, “Arap ve 

Acem ülkelerinin emirler emiri”
16

, “Arap ve Acem‟in hakanı”
17

, “Arap ve 

Acem‟in sultanı”
18

 gibi sıfatlar kullanılmıştır. I. Mehmed ile birlikte, I. Murad 

(1360–1389), I. Bayezid (1389–1402) ve II. Murad (1421–1451) olmak üzere 

dönemin dört sultanı için de benzer şekillerde tercih edilen bu unvanlar yaklaşık 

aynı anlama gelir. Ancak, dönem sultanları içerisinde I. Mehmed‟i farklı kılan, 

doğunun ve batının sultanı ile şehirler imar eden sıfatlarıdır. Selçuklu 

döneminde I. İzzeddin Keykavus‟un Sinop Kalesi kitabesinde doğunun ve 

batının sultanı ile karaların ve denizlerin sultanı sıfatları bir aradadır (Durukan, 

2001, s. 94)
19

. Sultan‟ın bu unvanları genişleyen topraklar ve Karadeniz‟in 

önemli liman kenti Sinop‟u fethetmesi sonrasında, önemli bir siyasal başarının 

ardından kullanıldığı dikkat çeker. Osmanlı Devleti‟nde ise doğunun ve batının 

sultanı ya da karaların ve denizlerin sultanı tanımlamalarının benzerleri, I. 

Mehmed‟in ardından ilk kez, İstanbul‟un fethi sonrasında II. Mehmed 

tarafından “…iki kıtanın sultanı ve iki denizin hakanı…” ile “…yer ve su 

küresinin hükümdarı…” şeklinde tercih edilmiştir
20

. II. Mehmed‟in ilk altın 

sikkesinde de karaların ve denizlerin sultanı sıfatının görülmesi anlamlıdır. Bu 

bağlamda, kazanılan siyasal/askerî bir başarının ardından kullanılması beklenen 

doğunun ve batının sultanı sıfatının, devleti yeniden toparlamak dışında döneme 

damgasını vuran siyasi/askerî olayın yaşanmadığı bir sultanlık dönemi geçiren I. 

Mehmed tarafından tercihi, ancak sultanın kişiliği ile ilişkilendirilebilir. Bir 

                                                 
15

 Çandarlı Halil Hayrettin Paşa‟nın banisi olduğu Gelibolu Ulu Cami‟de (1385) I. 

Murad için kullanılmıştır (Tüfekçioğlu, 2001, s. 57). 
16

 Bergama Yıldırım Camii‟nde (1398) I. Bayezid için kullanılmıştır. (Tüfekçioğlu, 

2001, s. 57). 
17

 Bursa Yeşil Zaviye‟nin inşa kitabesindeki I. Mehmed‟in sıfatlarından birisidir 

(Tüfekçioğlu, 2001, s. 138). 
18

 Bursa Muradiye Zaviyesi‟nin inşa kitabesinde II. Murad‟ın sıfatıdır (Tüfekçioğlu, 

2001, s. 191). 
19

 Dönemin önemli veziri Sahip Ata‟nın vakfiyesinde de “...doğu ve batıda, uzakta ve 

yakında bulunan meliklerin, emirlerin, vezirlerin iftiharı, meliklerin, sultanların sağ 

eli...” şeklinde ifade edilmiştir (Bayram-Karabacak, 1981, ss. 38, 52). 
20

 Topkapı Sarayı‟nın ilk avlusuna giriş kapısı Bab-ı Hümayûn‟un “Allah‟ın inayeti ve 

izniyle, iki kıtanın Sultanı ve iki denizin hakanı, bu dünyada ve ahirette Allah‟ın 

gölgesi, iki ufukta (yani Doğu ve Batı) Allah‟ın gözdesi, yer ve su küresinin 

hükümdarı, Konstantinopolis (Kostantiniyye) kalesinin fatihi, Sultan Mehmed Han 

oğlu Sultan Murad Han oğlu Sultan Mehmed Han, Tanrı mülkünü ebedi kılsın ve 

makamını feleği en parlak yıldızlarının üstüne çıkarsın, Ebu‟l Feth Sultan Mehmed 

Han‟ın emriyle, 883 yılının mübarek Ramazan ayında, bu mübarek kalenin temeli 

atılmış ve sulh ve sükûneti güçlendirmek için yapısı gayet sağlam olarak 

birleştirilmiştir.” şeklindeki kitabesi bir güç imgesi olarak değerlendirilmiştir 

(Necipoğlu, 2007, s. 62).  
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anlamda kendini görmek istediği yer olarak da yorumlayabileceğimiz bu 

unvanlar, I. Mehmed için Timur‟a rağmen ciddi bir karışıklık sürecinden sonra 

tahta oturarak beyliğin siyasal düzenini yeniden kurmasına yüklediği anlam 

olarak da düşünülebilir. Ancak bu noktada özellikle vurgulanması gereken I. 

Mehmed‟in anlam yüklü bu sıfatlarını kullandığı dönemde, hem 11 yıl süresince 

tahtı paylaştığı kardeşlerinin hem de Timur‟un artık hayatta olmamalarıdır.   

Sözü edilen unvanların yanı sıra, daha önce de işaret edildiği gibi, I. Mehmed‟in 

sandukası üzerinde yer alan şehirler imar eden sıfatı da oldukça ilginçtir 

(Tüfekçioğlu, 2001, s. 177). Bir şehri ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden 

canlandırmak, ele alınan kenti kendine göre yeniden biçimlendirmektir. Bu 

nedenle, kent kurmak/kenti imar etmek bir anlamda kentin aidiyetini ortaya 

koymak olarak düşünülebilir. Osmanlı Beyliği döneminde de ilk kez kurulan bir 

şehirden söz edildiği gibi, fethedildikten sonra Osmanlı şehri hâline 

dönüştürülen yerleşimler vardır
21

. İlk kez Osmanlı tarafından kurulduğu kabul 

edilen şehir, Osman Gazi‟nin banisi olduğu Yenişehir‟dir
22

. Ancak Osmanlıların 

ilk büyük yerleşimi, Bizans kale şehri iken Osmanlı kenti hâline dönüştürülen 

Bursa‟dır. 1326‟dan sonra Bursa, Orhan Gazi tarafından, ovaya doğru inşa 

edilen bir külliye ile iç kale dışına taşınmıştır. Burada özellikle vurgulanması 

gereken nokta, kent dokusunun oluşumunda banilerin oynadığı roldür. Osmanlı 

dönem kaynakları, mevcut küçük yerleşimlerin, başa geçen sultanların emri ile 

genişletilerek yeni bir hüviyet kazandırıldığını ortaya koyar
23

. Kurucu sultanı 

                                                 
21

 Osmanlı İmparatorluğu‟nda şehircilik; ilk kez kurulan şehirler, bir menzil iken 

geliştirilip Osmanlı şehri hâline getirilen yerleşimler, Antik kentlerin yanına, civarına 

ya da üzerine kurulan yerleşimler, Bizans Kalesi ya da şehri iken Osmanlı şehri 

hâline dönüştürülen yerleşimler, Anadolu Selçuklu yerleşim dokusu üzerine 

yerleştirilen yerleşimler, beylikler dönemi dokusu üzerine yerleştirilen şehirler ve 

Anadolu dışı diğer kültürlerin üzerine yerleştirilen şehirler olmak üzere yedi alt 

grupta incelenmiştir (Müderrisoğlu, 2001, ss. 387–393). Temelinde şehir oluşumu iki 

farklı şekildedir. Biri ilk kez Osmanlılar tarafından kurulan şehirler, diğeri ise mevcut 

bir yerleşimin üzerine kurulan şehirlerdir. Sözü edilen diğer gruplar ise ikinci türün 

çeşitlemeleridir. 
22

 Kente Yenişehir isminin verilmesi, öncesinde de bir eski şehrin varlığını düşündürür. 
23

 Âşıkpaşazade‟de, Osman Gazi‟nin Yenişehir‟i aldıktan sonra, “...yanındaki gazilere 

evler yapıverdi. Orada durur oldu. Onun adına Yenişehir kodular...” (Âşıkpaşazade, 

1992, s. 26) şeklinde şehrin kurularak/genişletilerek yeni bir isim verildiği 

anlatılmaktadır. Hoca Sadettin Efendi, Sultan Orhan‟ın İznik alındıktan sonra, şehrin 

yeniden kurulması için, “Burada da derhal cami ve mescitlerin yapılmasına ferman 

çıktı.” (Hoca Sadettin, 1999, s. 72), şeklinde bir ferman verdiğini dile getirmektedir. 

Şehrin imarı dışında, “...Orhan Gazi „bu dul kadınları nikâh edin, alın‟ dedi. Öyle 

yaptılar. Şehrin mamur evleri vardı evlenen gazilere verdiler...” ve Gebze alındıktan 

sonra “...evlerini Müslümanlara verdiler...” (Âşıkpaşazade, 1992, ss. 42, 79) 

şeklindeki iki ifadede de görüldüğü gibi, kent dokusu ile birlikte Müslüman halk 

getirilerek kentteki Müslüman nüfusun çoğaltılması çabası dikkati çeker. II. 
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tanımlayan bu yeni hüviyetin, belki de yeni gücü tanımladığı, hatta sultani bir 

imgeye dönüştüğü düşünülebilir
24

. Anadolu Selçuklu döneminin ilk evresindeki 

şehir kuruluşu hakkında da yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak, dönem 

kaynaklarındaki bazı ifadeler, mevcut küçük yerleşimlerin, başa geçen 

sultanların emri ile genişletilerek yeni bir hüviyet kazandırıldığını ortaya koyar. 

Emri veren sultanlar ise şehrin banisi olarak tanımlanmışlardır
25

. Bu bağlamda 

                                                 
Murad‟ın, Edirne‟yi Çanakkale‟ye bağlayan tarihî yol üzerinde, Cisr-i Ergene 

(Uzunköprü) yerleşimi için yaptırdıkları Âşıkpaşazade‟de, “Sultan Murad Han Gazi 

hazine ve paralar harcetti. O ormanları kırdırdı. Temizletti. Orada bir yüksek bina ile 

köprü yaptırdı. Köprünün iki başını mamur etti. Şehir hâline getirdi. İmaret, cuma 

mescidi yaptı. Hamam ve pazarlar yaptı...” (Âşıkpaşazade, 1992, s. 96) şeklinde 

anlatılmaktadır. Aynı şehir Solakzade‟de “...Kendisi Ergene Köprüsü‟nün binasına 

başladı... köprünün başında bir kasaba peyda edip, diğer tarafına da büyük bir köy 

kondurdular...” (Solakzade, 1989, s. 219) şeklinde anlatılır. Bu ifadelere göre sultan, 

fazla büyük olmadığı anlaşılan yerleşimi kendi uygun gördüğü yerde kurdurmuştur. 
24

 Öncesinde bir Bizans kenti olan İznik‟te cami ve mescit yaptırılmasına karşın, yeni 

kurulan Yenişehir‟de yalnızca konutlardan bahsedilmesi iki şehrin farklı anlamlar 

taşıyor olmasındandır. Selçuklular‟ın ilk başkenti, Osmanlılar tarafından alınmadan 

önce ise Laskarisler‟in başkenti olan İznik‟te, mevcut Hristiyan kenti Türk-İslam 

kentine dönüştürülmeye çalışılarak kendini tanımlama çabası hâkimdir. Kenti 

dönüştürme çabasının farklı şekillerde gerçekleştirilmiş olduğu, Âşıkpaşazade'deki 

bazı anlatımlardan da anlaşılmaktadır. “...Kiliseyi mescit yaptılar...” (Âşıkpaşazade, 

1992, ss. 39, 42, 52) ifadesinde olduğu gibi, kente hâkim gücü tanımlayan dinî bir 

yapının, yeni alınan güç tarafından yeni dinin kullanımına dönüştürülmesi, kentin 

yeni hâkiminin şehir ölçeğinde kendisini tanımlaması ile ilgili olmalıdır. 
25

 Sultan I. Mesud‟un, Amasya civarında Simre şehrini inşa ettirdiği, içinde camiler, 

fukara ve yolcular için meskenler (zaviyeler) ve su tesisleri yaptırdığı; kendisi için 

burada yaptırdığı türbesine gömüldüğü, rivayet edilmektedir (Sevim-Merçil, 1995, s. 

441). Bununla birlikte, II. Kılıç Aslan‟ın 1170‟te yeniden kurduğu Aksaray‟da 

kendisine bir saray, askerlerine meskenler inşa ederken, şehirde camiler, medreseler, 

zaviyeler ve çarşılar yaptırmış, ayrıca Azerbaycan‟dan gaziler, âlimler ve tüccarlar 

getirip buraya yerleştirerek (Turan, 1971, s. 233), kent dokusunun oluşturulmasının 

yanı sıra kent halkının da belirlenmesinde söz sahibi olduğu bilinmektedir. Dönem 

kaynaklarında geçen “...Aksaray‟ı bina etti” (Anonim, 1952, s. 25), “...Aksaray‟ı 

yaptırdı” (Aksaray-i, 1943, s. 127) şeklindeki tanımlamalar, kentin bilinçli olarak 

sultan tarafından oluşturulduğunu ortaya koymaktadır. Anonim Selçuklu Tarihi‟nde 

I. Alaeddin Keykubad‟ın Kentalo Kalesi‟ni (Alanya) aldıktan sonra, “..şehrin 

temelini atılmasını söyledi...” (Anonim, 1952, s. 30) şeklindeki ifadesi de alınan 

şehirlerin sultanlara göre yeniden elden geçtiğini gösterir
25

. “...Bunlar tamam 

olduğunda Alâeddin kendi adını o şehre verdi. Alaiye diye isim koydu” (Anonim, 

1952, s. 30) şeklindeki bir diğer veri oldukça önemlidir. Kenti fetheden sultanın emri 

ile yeniden kurulan şehir, aynı zamanda sultan tarafından yeni bir isimle 

adlandırılmaktadır. Kente verilen ismin kurucunun kendi ismi olması ise, kentin bir 

sultani imgeye dönüştüğüne ve prestij göstergesi olduğuna işaret eder. 

 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

158 

düşünüldüğünde I. Mehmed için kullanılan şehirler imar eden sıfatı çok 

anlamlıdır. Beyliğin birçok farklı kentinde I. Mehmed‟in baniliğinde eserler 

inşa edilmiş olmasına karşın, sultanın şehir kuruluşundaki veya 

dönüştürülmesindeki etkin rolünü yansıtmak istercesine sultani bir anlamı 

ortaya koyan bu unvan, bir anlamda I. Mehmed‟in kendini takdimidir sanki.  

Görüldüğü üzere yalnız kendisinin kullandığı sıfatlarla dönemin diğer 

beylerinden ayrılan Çelebi Mehmed, hem Selçuklularla kendisini bir şekilde 

ilişkilendirmekte hem siyasal başarılarına gönderme yapmakta hem de kent-halk 

bağlantısına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Bu nedenle I. Mehmed‟in 

sıfatlarında, belki de kendisini Selçuklu sultanları konumuna taşıyarak siyasal 

anlamda güçlü bir sultan imajı çizilmeye çalışıldığı düşünülebilir.  

Kitabelerinde tercih ettiği unvanlarla biçimlenen bu portre, I. Mehmed‟in 

mimari eserlerinde de farklı boyutta takip edilebilir. Sultan‟ın en erken tarihli 

eseri Edirne Eski Cami‟dir (Resim 2). Eş birimli plan şemasına sahip olan yapı, 

iki sıra ikişer kare kesitli paye üzerine çift yönlü kemer atılımı ile kubbe örtülü 

dokuz birime ayrılmıştır. Osmanlı Beyliği döneminde Bursa Ulu Cami (1399) 

ile ortaya çıkan ve sıklıkla görülmeyen bu şemanın daha sonra yalnız Edirne 

Eski Cami‟de uygulanması önemlidir. Kitabesi 817/1414 tarihini veren caminin 

I. Mehmed‟in tahta çıkışının hemen ardından tamamlanmış olması yapı için 

cevap bekleyen ilk sorudur. Diğer bir soru ise, taht mücadelesi ile geçen 11 yılın 

ardından tek başına tahta çıkan I. Mehmed‟e ait ilk yapının başkent Bursa 

yerine Edirne‟de karşımıza çıkmasıdır. Yapının minber kapısı ve taç kapı 

üzerindeki kitabeleri bani olarak I. Mehmed‟in ismini vermesine karşın, Evliya 

Çelebi Seyahatnamesinde, I. Mehmed‟in kardeşi Emir Musa yapının inşasına 

başlayan kişi olarak belirtilir (Evliya Çelebi, 1999, s. 242)
26

. I. Mehmed 1413 

yılının Temmuz ayında tahta çıkmıştır. Caminin kitabesi ise Ocak 1414 

tarihlidir. Bu tarihler doğrultusunda, 6–7 ay gibi kısa bir sürede, hem de ciddi 

bir siyasal karışıklık döneminin ardından böylesine anıtsal bir caminin I. 

Mehmed tarafından inşası yerine, mevcut olan bir yapıyı tamamlatması daha 

                                                 
26

 E. Hakkı Ayverdi, Evliya Çelebi‟nin bu bilgiyi vermesine karşın, yapının kitabesinde 

I. Mehmed‟in adının geçtiğini bildirir (Ayverdi, 1989, ss. 150, 159). S. Çetintaş ise, 

yapının ilk banisinin Emir Süleyman olduğunu, I. Mehmed‟in ise yapıyı 

tamamlattığını dile getirir (Çetintaş, 1958, s. 18). Yapının kitabelerini yayımlayan 

Beyhan Karamağaralı, yalnızca I. Mehmed‟in adı geçen kitabe metnini vermektedir 

(Karamağaralı, 1971, s. 333). R. Osman ise eserinde, Çelebi Mehmed‟in ismini veren 

kitabeleri yayımlamasına karşın, yapının inşasına Emir Süleyman tarafından 1402 

yılında başlandığını, 1411 yılında kardeşini öldürerek Edirne‟de tahta çıkan Musa 

Çelebi‟nin yapının inşasına devam ettiğini ve son olarak tek başına tahta çıkan I. 

Mehmed‟in yapıyı tamamlatan kişi olduğunu dile getirir (Osman, 1999, s. 60). A. 

Durukan ise, bani olarak, yapının kitabesinden hareketle Murad Han, Emir Süleyman 

ve I. Mehmed isimlerini verir (Durukan, 2002, s. 1126). 
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akla yatkın gelmektedir. Dönemin siyasal yapısı da caminin birden fazla banili 

olabileceğini destekler niteliktedir. Daha önce de belirtildiği gibi, I. Bayezid‟in 

ölümünden sonra ülke oğulları arasında paylaşılmıştır. Emir Süleyman 

Edirne‟de, I. Mehmed Amasya‟da ve Emir Musa ile İsa kardeşler ise Bursa‟da 

kalmışlardır (Uzunçarşılı, 1957, ss. 497–500). Bu nedenle, Edirne‟de 

hükümdarlığı onaylanan Emir Süleyman, babasının başkent Bursa‟daki 

camisine öykünerek Edirne‟de kendisine yeni bir merkez yaratmaya yönelik, 

kentin Ulu Camii konumunda böyle bir yapı inşa ettirmek istemesi oldukça 

doğaldır
27

. Sonrasında ise 1410 yılında kardeşi Emir Süleyman‟ı ortadan 

kaldırarak beylik yarışında önemli yol kat eden Musa Çelebi‟nin yapının 

inşasına devam ettiği, Emir Musa‟nın ardından tek başına sultanlığını Edirne‟de 

ilan eden I. Mehmed‟in ise beylik yarışının kendisinde kaldığını ifade eder 

nitelikteki bu yapıyı tamamlattığı düşünülebilir. Dolayısıyla yapının ilk ve belki 

de en önemli kurucusu Emir Süleyman olarak görülmelidir. Durum böyle iken, 

Çelebi Mehmed için Edirne Eski Cami, Emir Süleyman‟ın egemen olduğu 

kentte, ancak onun ölümü sonrası söz sahibi olabilmesinin göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Tek başına tahta çıkışının ardından muhtemeldir ki 

kardeşlerinin Edirne‟deki egemenlik izlerini silmek isteyen I. Mehmed, camiyi 

tamamlatmış ve kitabesine kendi adını yazdırmıştır. Bu noktada özellikle 

vurgulanması gereken, Edirne Eski Cami kitabesinde I. Mehmed‟in kullandığı 

Gıyaseddin unvanıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, bilinçli bir tercihi 

düşündüren Gıyaseddin unvanı, I. Mehmed‟in kendisini Selçuklu soy ağacına 

yerleştirdiği ve böylelikle de tahtın kendisinin hakkı olduğunu ortaya koyma 

kaygısına dikkat çeker. 

Çelebi Mehmed‟in aynı tarihlere yerleştirilen ikinci yapısı ise Amasya‟nın ilçesi 

Merzifon‟daki kendi adını taşıyan medresesidir (Resim 3). Sultan‟ın tahta 

çıkışının hemen ardından, 817/1414 yılında yapımına başlanan medrese, 

820/1417 yılında Emir Ali oğlu Umur Bey tarafından tamamlanmıştır
28

. 

Sultan‟ın tahta çıktıktan sonraki ilk eserlerinden biri olan medresesini, 

öncesinde hiçbir sultan yapısının bulunmadığı Merzifon‟da inşa ettirmesi 

                                                 
27

 Osmanlı Beyliği döneminde, I. Osman (1300-1324), Orhan (1324-1360) ve I. Murad 

(1360-1389) zamanlarında prestij yapıları olarak zaviyeler (ters T planlı yapılar) inşa 

edilmiştir. Sözü edilen bu süreçte başkent Bursa‟daki özgünlüğünü koruyamamış 

Şehadet Camii ayrı tutulduğunda anıtsal ölçekte cami inşa edilmemiş olduğu görülür. 

Bu nedenle I. Bayezid‟in 1399 yılında inşa ettirdiği Bursa Ulu Cami büyük bir önem 

taşır. Bu nedenle kentin Ulu Camii konumundaki Edirne Eski Camii‟ne prestij yapısı 

olacak şekilde bir anlam yüklemek çok da yanlış olmayacaktır.  
28

 Kitabesi: “Muhammed Hamza el-Müşeymeş oğlu Ebu Bekir –Allah ona iki dünyada 

rahmet etsin- bu mübarek medreseyi inşa etmeye başladı. Bayezid oğlu büyük sultan, 

Sultan Mehmed –Allah onun saltanatını ebedî kılsın- 817 yılında bu şerefli medreseyi 

inşa etmeyi emretti. Ve Ali oğlu Emir Umur Bey –şerefi devamlı olsun- 820 

senesinde onu imar etti” (Tüfekçioğlu, 2001, s. 124). 
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düşündürücüdür. Osmanlı Beyliği dönemi Amasya‟sı şehzadelerin valilik 

yaptığı bir yer olmasıyla öne çıkar (Yinanç, 1950, s. 395). Amasya‟nın I. 

Bayezid (Yıldırım) döneminde, Şehzade Mehmed (Çelebi) tarafından alınması 

(794/1391) ile sultanlarla olan ilişkisi başlar (Âşıkpaşazade, 1992, s. 65; 

Yinanç, 1944, s. 372). Amasya‟nın sancak beyi olan Şehzade Mehmed, 

yukarıda da belirtildiği gibi 1402–1413 yılları arasındaki beyliğin karışıklık 

sürecinde Amasya valiliğinde bulunmuştur (Uzunçarşılı, 1997, s. 497). Babası 

Şehzade Mehmed‟in vali olduğu bu dönemde Sultan II. Murad‟ın ve daha sonra 

Sultan I. Selim‟in Amasya‟da doğması, II. Mehmed‟in de sekiz yaşında 

Amasya‟ya vali olarak gelip ilk eğitimini burada alması Amasya‟nın şehzadeler 

kenti ve bir anlamda da sultani imge olmasının nedenlerinden biri olarak 

yorumlanabilir. Amasya‟nın siyasi açıdan önemli bir kent olmasına karşın, 

şehrin merkezinde kaynaklardan varlığı öğrenilen saray ve cami dışında 

herhangi sultan yapısının bulunmaması ilginçtir. Osmanlı beylerinin mimari 

anlamda Amasya‟ya katkıları sınırlı olsa da dönemin önemli vezirlerinin 

yapıları ile birlikte, kentte saray destekli bir nakkaşhanenin bulunması (Bağcı, 

1994, ss. 22–26)
29

, Amasya‟nın Beyliğin doğudaki merkezi konumunda 

olduğuna işaret eden önemli verilerdir
30

. Ancak asıl ilginç olan, I. Mehmed‟in 

Amasya ile böyle bir bağının olmasına karşın, tahta çıktıktan sonraki ilk 

eserlerinden biri olan medresesini Amasya yerine ilçesi Merzifon‟da 

yaptırmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, Ankara Savaşı‟nda Timur 

yenilgisinin ardından Amasya‟yı merkez edinen I. Mehmed‟e Timur tarafından 

hükümdarlık hakkı tanınmıştır. Belki de bu nedenle I. Mehmed, Timur 

tarafından beyliğinin onaylandığı bir merkez olan Amasya yerine, bu merkeze 

çok yakın ve Timur‟un gölgesinin bulunmadığı bir diğer merkez olan 

Merzifon‟u tercih etmiş olmalıdır. Bununla birlikte, babası I. Bayezid‟in Ankara 

Savaşı yenilgisi sonrasında Amasya valiliğinin Timur maiyetindeki Kara 

Devletşah‟a verilmiş olmasına karşın, halkın Çelebi Mehmed‟i daveti ile I. 

Mehmed‟in Kara Devletşah‟ı ortadan kaldırarak Amasya‟yı tekrar ele geçirdiği 

bilinir (Uzunçarşılı, 1957, s. 497). Belki de kentteki medresesi ile I. Mehmed, 

hem kendisine yardımlarından dolayı Merzifon halkına verdiği bir sözü 

                                                 
29

 Sarayın mimari anlamda katkısı olmasa da özellikle 15. yüzyıl boyunca Amasya‟da, 

resimli el yazması projelerinin de gerçekleştiğinin bilinmesi, Saray tarafından 

desteklenmiş olan Osmanlı resim sanatı örneklerinin, İstanbul saray 

nakkaşhanesindeki gelişiminden önce Amasya gibi bir merkezde üretilmiş olduğunu 

gösterir ki bu, merkez dışında da pahalı ve uzmanlık gerektiren bir sanat dalının 

gelişmiş olduğunu ortaya koyar (Bağcı, 1994, ss. 22–26).  
30

 Osmanlı Beyliği‟nin, İstanbul‟un alınmasından sonra artık devlet olarak kabul 

edildiği bir süreçte, Sultan II. Bayezid‟in (1481–1512) İstanbul ve Edirne‟nin yanı 

sıra Amasya‟da da külliyesinin bulunması, bu dönemde de Amasya‟nın, Osmanlıların 

Anadolu‟daki merkezi durumunda olduğuna işaret ettiği düşünülebilir. 
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gerçekleştirmiş hem de Timur‟a karşı zaferini ilan etmiştir. Muhtemelen bu 

zaferini de medresesinin plan şeması ile dillendirilmiştir. 

Osmanlı beylerinden hiçbirinin külliyelerinden bağımsız bir medrese 

yaptırmamalarına karşın, I. Mehmed‟in hem büyük ölçeği hem de farklı plan 

şemasıyla dönemi içerisinde öne çıkan bir medrese inşa ettirmesi anlamlıdır. 

Anadolu Selçukluları‟nın egemen olduğu Anadolu‟nun büyük bir kısmını I. 

Bayezid‟i yenerek ele geçiren ve hatta Osmanlı Beyliği‟nin başkenti Bursa‟ya 

kadar ilerleyen Timur/Moğollar doğudaki etkin güç olarak düşünülmelidir. Sözü 

edilen gücün/Timur‟un aynı zamanda Amasya‟da I. Mehmed‟in hükümdarlığını 

onaylayan kişi olması da önemlidir. Bu nedenle, I. Mehmed‟in dönemin prestij 

yapısı olan zaviye yerine, Amasya‟nın, ilçesi Merzifon‟da Timur döneminin 

önemli yapılarından olan medrese inşa ettirmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bu 

bağlamda, I. Mehmed‟in medresesinde seçmiş olduğu dört eyvanlı plan şeması, 

Timur ile girdiği iç hesaplaşmanın bir sonucu olarak düşünülebilir. Timur 

dönemi mimarisinde, özellikle cami ve medreselerde dört eyvanlı plan 

şemasının tercih edilmiş olması (O‟Kane, 1987, s. 21), I. Mehmed‟in bu şemayı 

kullanarak, Timur‟un elindeki topraklar üzerinde bir hâkimiyet kurduğunu ve 

Timur üzerinde bir güç olarak kendisini ortaya koymak istediği ileri sürülebilir. 

Yapı kare planlı, açık avlulu ve dört eyvanlı bir şemaya sahiptir. Plan şeması ile 

dönemin diğer medreselerinden ayrılan yapının beden duvarından dışa taşkın 

eyvanları, yapı dışından okunabilirliği olan merkez ve dört yön kurgusuna 

dikkati çeker (Resim 4). Dört yöne egemen olma isteği ve bunu bir merkez 

etrafında birleştirme bir güç ifadesi olarak bu mimari şemaya yansımıştır (Ögel, 

1986, ss. 59, 61; Eliade, 1992, ss. 21–42)
31

. Anadolu‟da hiçbir yapıda bu şekli 

ile uygulanmayan bu sultani tercihin, I. Mehmed‟in kullandığı doğunun ve 

batının sultanı unvanı ile de dillendirilmiş olduğu düşünülebilir
32

. Ancak, 

                                                 
31

 Merkezî avlu ve dört eyvanlı plan şemasına yüklenen anlam, dört ana yönü birbirini 

dik açı ile kesen, iki eksen üzerindeki mimari elemanlarca vurgulanarak bir merkez 

etrafında dengeli, simetrik bir bütünde kozmos imgesi oluşturulmasıdır (Ögel, 1986, 

s. 61). Bu düşünceye göre, her mikro evren en mükemmelinden kutsal bir yere 

sahiptir. Bu da “merkez”dir. Dünyanın merkezi sayılan bu merkez gök, yer (bu 

dünya) ve yer altı (cehennem) olmak üzere üç kozmik bölgenin kesişme noktasıdır ve 

bu üç bölge arasındaki iletişim ancak merkezden sağlanmaktadır (Eliade, 1992, ss. 

21–42). Yapılardaki kozmik diyagram olarak adlandırılan bu simgesel anlamı ile 

yapı, “evren” imgesi olarak kabul edilmektedir (Ögel, 1986, s. 59). Avlunun merkez 

olma fikri ile birlikte, dünyayı simgeleyen dört yön bu merkez etrafında belirmeye 

başlamıştır (Cirlot, 1971, s. 307; Chevalier-Gheerbrant, 1996, ss. 402–407). Dört 

yöne egemen olma isteği ve bunu bir merkez etrafında birleştirme olarak tanımlanan 

bütünlük bir güç ifadesi olarak bu mimari şemaya yansımıştır. Bu kozmik imgenin 

mimarideki yansıması ise sultani gücü ifade eder.  
32

 Eski Türklerde de yönlere önem verilmiş ve yönler bir şekilde anlamlandırılmıştır. 

Doğu, güneşin çıktığı yüzün dönülüp selam verildiği yön, Göktürklerde “ileri”, 
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yapının plan şeması I. Mehmed‟in baniliği sırasında biçimlenmiş olsa da, 

medresenin kendisi tarafından tamamlanmamış olması düşündürücüdür.  

Medrese, yapıda çalıştığı bilinen Ebu Bekr ibn Muhammed Hamzat‟ül- 

Müşeymeş Dımışki isimli “Şam”lı sanatçısı ile de dönemi içerisinde özel bir 

yere sahiptir
33

. Ebu Bekir ibn Muhammed‟in medresenin yanı sıra yakın 

tarihlerde I. Mehmed‟in önem verdiği lalası ve veziri Bayezid Paşa‟nın 

Amasya‟daki zaviyesinde de çalışıyor olması Muhammed‟in Bayezid Paşa 

Zaviyesi‟nde imzası bulunan diğer dört sanatçının üzerinde bir yetkiye sahip 

olduğunu düşündürür
34

. Bu bağlamda el-muallim ününü kullanan Ebu Bekr ibn 

Muhammed‟in yapım yöneticisi konumunda olduğu önerilebilir. 

Edirne Eski Cami ve Merzifon Çelebi Mehmed Medresesi gibi bir anlamda 

tahta çıkış belgeleri olarak değerlendirebileceğimiz iki önemli eserin ardından, 

I. Mehmed‟in en önemli eseri, içerisinde türbesinin de bulunduğu, Yeşil Külliye 

olarak bilinen, başkent Bursa‟daki 822/1419 tarihli külliyesidir (Resim 5). 

Muhtemeldir ki sultanlık ve prestij yapısı olarak düşünülmüş külliye hem 

zaviye hem de türbesi ile dönemin diğer sultan külliyeleri arasında özel bir yere 

sahiptir
35

. Plan ve ölçek olarak dönem özelliklerini tekrarlayan Yeşil Zaviye taş, 

ahşap, çini, alçı ve kalem işi bezemeleri ile dönem yapılarından ayrılır. 

                                                 
Tonyukuk Yazıtı‟nda ise “ön”dür; Güney, güneşin güneydeki gezişinin tam ortasıdır. 

Göktürklerde “gün ortası”, diğer Türklerde “öğle yanı”dır; Batı için bütün Türklerde 

“gün batısı” terimi yaygındır; Kuzey ise Göktürklerden beri “gece ortası” sözü ile 

anılır (Ögel, 1982, ss. 24-25). Bilge Kağan başarısını gökle yere bağlar ve “…ileride 

gün doğusuna, sağda öğle yerine, arkada gün batısına doğru ve solda gece ortasına 

yani uzak kuzeye kadar …” (Ögel, 1982, s. 31) şeklinde yönlerle kendi devletinin 

çevresini çizer.  
33

 Bu sanatçının oğlu Sinaneddin Ahmed ibn Ebu Bekr‟in Ankara Karacabey 

Zaviyesi‟nde (1440), amcası Ali İbn Müşeymeş‟in ise Aydınoğulları Beyliğine ait 

Selçuk İsa Bey Camii‟nde (1375) imzaları bulunur (Mayer, 1956, s.37; Sönmez, 

1995, ss. 403–421). 
34

 Amasya Bayezid Paşa Zaviyesi‟nde (1419) kitabeleriyle tespit edilen beş sanatçının 

çalıştığı bilinir. Sınırlı sayıda sanatçı isminin bilindiği Osmanlı Beyliği içerisinde 

özel bir örnek olan bu yapı, I. Mehmed‟in Bursa Yeşil Külliyesi ile birlikte en çok 

sanatçının çalıştığı bir diğer yapıdır. Bu nedenle de bani Bayezid Paşa‟nın güçlü 

kişiliğini öne çıkaran bu yapıdaki sanatçılardan el-muallim ününü kullanan ikisi, Ebu 

Bekr ibn Muhammed Hamzat‟ül- Müşeymeş ve Zeynuddin ibni Zekeriya‟dır. Mimar 

ünü ise Ken‟an ...Togan ibni Abdullah Atik Bayezid Paşa ve Yakup ibni Abdullah 

isimleriyle birlikte kullanılmıştır (Sönmez, 1995, ss. 403-412). Yapıdaki bir diğer 

sanatçı ise Amel-i üstad Mustafa en-neccar isimli ahşap ustasıdır (Yardım, 2004, s. 

61).  
35

 Külliye, zaviye, medrese, imaret, hamam ve türbe olmak üzere altı yapıdan oluşan 

serbest külliye şemasında yapılar topluluğudur.  
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Zaviye‟nin taç kapısındaki inşa kitabesi, bu yapının gerçekten de süslemeleri ile 

de vurgulanmak istenen imaj yapısı olduğunu ortaya koyar:  

(...) fıtratı yaratanın sanat eseri ve kudret kuyumcusunun kudret eseri, 

yani bu yüce eser ki Naim Cenneti‟nin aziz ve âlim olan Allah‟ın 

takdiri ile istinsah edilmiş nüshalarından bir nüsha, ahiret 

bahçelerinden dünya hayatının çiçeği ile bezenmiş bir bahçe, dünya 

süsleri ile meydana getirilmiş olan makam, kâinat kurulduğundan beri 

sanatının inceliği ve manzarasının güzelliği ile bütün cihana ne kadar 

iftihar etse, en mamur şehirler bile benzerine kavuşamadıklarından 

dolayı çekingen bir vaziyette karşısında ne kadar utanıp kalsalar 

yeridir (Tüfekçioğlu, 2001, s. 138). 

şeklindeki kitabe metninde, yapının bir kudret eseri olduğu açık açık 

söylenmekte ve sanatsal inceliği ile herkesi etkileyeceği vurgulanmaktadır. Bu 

nedenle I. Mehmed‟in zaviyesinin içerisine kendine özel, zemini dâhil tüm 

duvarları çini ve altın yaldız bezemeli bir mahfil yaptırması çok anlamlıdır 

(Resim 6). Döneminin tek örneği olan bu mahfil, yapıyı I. Mehmed‟in makamı 

yapar ki bu da makamına içerisinde bulunduğu yapının dinî işlevi nedeniyle 

aynı zamanda ilahi bir anlam da kazandırır.  

I. Mehmed‟in kentlerin önemli noktalarına cami, zaviye veya medrese gibi 

toplumun belli ihtiyaçlarına cevap veren sosyal içerikli eserler yaptırmasına 

karşın, çok daha kişisel bir yapı olan ve sosyal kullanımını doğrudan banisinin 

ismi ile ilişkilendirebileceğimiz türbesi, sultanın diğer yapılarından değişen 

anlamı ile ayrılır. Özellikle sultan türbelerinin yapılma amacı irdelendiğinde, 

diğer örneklerden farklı olarak hitap ettikleri kitle için özel anlamlar taşıdığı 

düşünülebilir. Çoğunlukla başa geçen sultanın babasının türbesini inşa ettirmiş 

olduğu bir dönemde, banisinin kendisi olması nedeniyle dönemin diğer 

örneklerinden ayrılan türbe, sultanın döneminde kazandığı ya da göstermek 

istediği siyasi gücünün, bir anlamda da bireysel gücünün mimariye yansıdığı en 

kişisel yapısıdır (Resim 7). Bu nedenle, külliyenin bulunduğu tepenin en yüksek 

noktasında, zaviyenin güneyinde, cephelerindeki çini kaplaması ile dikkatleri 

üzerine çeken türbenin yer alması bilinçli bir tercihi düşündürür
36

. Daha önce de 

işaret edildiği gibi, Osmanlı Beyliği‟nin ciddi siyasal karışıklık sürecinde, 

Timur tarafından hükümdarlığının onaylandığı Amasya‟da bulunan I. Mehmed, 

1413‟te beyliğin siyasal düzenini yeniden kurarak tahta çıkar (Uzunçarşılı, 

2003, s. 375). On bir yıllık bu süreçte, kardeşleri Emir Süleyman ve Musa 

                                                 
36

 Osmanlı Beyliği dönemi Bursa‟da yer alan diğer sultan türbelerinin külliye 

içerisindeki konumları dikkate alındığında, bu türbe farklı konumu ile diğerlerinden 

ayrılır. Türbenin bir anlamda külliyenin merkezini oluşturması, hatta zaviyeye 

tepeden bakması Osmanlı mimarisinde bir daha karşımıza çıkmayacak olsa da, 

caminin kıble yönüne sultan türbelerinin konumlandırılma uygulaması, klasik dönem 

sultan külliyelerinin ana ilkelerinden birini teşkil edecektir (Kuran, 1995, s. 389).  
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Çelebi‟nin sikkelerinin Edirne‟de bastırılmış olmasına karşın, Amasya‟da 

bulunan Çelebi Mehmed, sikkelerini Bursa‟da kestirtmiştir (Pere, 1968, ss. 59–

71, 80). Amasya‟da kendi adına sikke bastırdığı da bilinen Çelebi Mehmed‟in, 

valisi bulunduğu Amasya‟da rahatlıkla sikke bastıracak durumda olmasına 

karşın, ilk sikkesi için tahta geçeceği başkent Bursa‟yı tercih etmesi, taht 

mücadelesi veren kardeşlerinin varlığına karşın, yine de kendisini Osmanlı 

sultanı olarak tanımladığını düşündürür. Bu nedenle külliyenin en önemli 

noktasına güç göstergesi olarak türbesini inşa ettirmiş olması bir tesadüf olmasa 

gerekir.  

Buna ek olarak, döneminin diğer tüm örneklerinden ayrılan iki katlı plan şeması 

ile türbede Selçuklu sultanlarına öykünmenin yanı sıra I. Mehmed‟in Timur ile 

girdiği iç hesaplaşmanın getirdiği bir yarışın dillendirilmiş olduğu da 

düşünülebilir. Yapıda, Ahmed oğlu Hacı Ali isimli Tebrizli bir sanatçı, 

külliyede ise ismi belirtilmemiş başka Tebrizli ustaların çalıştığı bilinir 

(Tüfekçioğlu, 2001, ss. 162, 169). Timurlu sanatçılar ile birlikte, külliyede 

imzası bulunan bir diğer sanatçı Nakkaş Ali bin İlyas Ali‟dir (Tüfekçioğlu, 

2001, s. 149). Timur tarafından Maveraünnehir‟e götürülen, orada nakkaşlığı 

öğrenen ve daha sonra Bursa‟ya geri geldiği bilinen Ali bin İlyas Ali yapıdaki 

tüm kompozisyonların tasarımcısı olarak kabul edilir (Özbek, 2002, s. 351)
37

. 

Bu nedenle yapıdaki taş işçiliği, çini teknikleri ve kompozisyon özellikleri 

Timurlu geleneğine bağlanmıştır
38

. Külliyede isimleri geçen Tebrizli ustaların 

dönemin diğer yapılarında çalıştıklarına dair veri bulunmaz. I. Mehmed‟in 

tercihini ortaya koyan bu durum, Tebrizli sanatçıların, Timur‟un ülkesinden 

sanatçı getirerek eser yaptıracak kadar gücünü göreli olarak gösterme (Özbek, 

2002, s. 351) ve artık hayatta olmayan Timur‟a dolaylı olarak meydan okuma 

isteğinden, bir anlamda Timur ile girdiği iç hesaplaşmanın getirdiği bir yarışın 

neden olduğu bireysel gücü ön plana çıkarma isteğine işaret eder. 

Yeşil Külliye‟de imzası bulunan bir diğer sanatçı, I. Mehmed için yaptırdığı 

hanı, adına inşa ettirdiği on iki yapısı ve hazırlattığı vakfiyesi ile I. Mehmed 

döneminin önemli banilerinden olan Vezir Ahi Bayezid oğlu Hacı İvaz‟dır 

(Tüfekçioğlu, 2001, s. 169). Siyasi kimliğinin yanı sıra sanatçı kişiliği ile de öne 

çıkan Hacı İvaz‟ın kendi yapıları dışında yalnız veziri olduğu I. Mehmed‟in üç 

yapısında çalışması, bani tercihinin yapılarına nasıl yansıdığını göstermesi 

açısından önemlidir. Bani olarak I. Mehmed ile sanatçı-vezir Hacı İvaz arasında 

kurulan bu ilişki dönemin sanatsal yapılanması hakkında da bazı ipuçları ortaya 

                                                 
37

 14. yüzyıl biyografi yazarlarından Taşköprülüzade (Taşköprülüzade, 1985, s. 437) 

Timur‟un askerlerinin Bursa‟yı kuşatması sırasında Ali bin İlyas Ali‟nin Bursa‟dan 

alınarak Semerkant‟a götürüldüğünü, orada nakkaşlığı öğrenerek Timur‟un 

ölümünden sonra yeniden Bursa‟ya döndüğünü anlatmaktadır. 
38

 Özellikle Yeşil Zaviye ve Türbedeki bitkisel bezemeli desenler ile Timurlu ciltleri 

arasında benzerlikler kurulmuştur (Raby-Tanındı, 1993, ss. 24-25).  
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koyar. Âşıkpaşazade‟nin Hacı İvaz Paşa için, “Başka memleketlerden hüner 

sahiplerini ve üstatları Anadolu‟ya ilk o getirmiştir” (Âşıkpaşazade, 1992, s. 

168) şeklindeki sözünden yola çıkılarak Hacı İvaz Paşa‟nın merkezi mimarlık 

teşkilatının ilk başkanı olduğu düşünülür (Özbek, 1999, s. 454). Ancak Hacı 

İvaz‟ın, I. Murad döneminden itibaren başladığını kabul ettiğimiz saray 

teşkilatının ilk yöneticisi olmasından çok, bu teşkilatın I. Mehmed dönemindeki 

yöneticisi olma ihtimali üzerinde durulabilir. Hacı İvaz, Bursa Yeşil Zaviye‟de 

“yazılarını yazan, planlarını çizen, kanunlarını tespit eden...”, Yeşil Türbe‟de 

“tedbir sahibi vezir Hacı İvaz‟ın delaletiyle yapılmıştır”, Dimetoka Çelebi 

Mehmed Camii‟nde ise “Sanatında mahir, mühendislerin iftiharı, imarcıların 

kadimi” (Tüfekçioğlu, 2001, ss. 138, 169) şeklinde kendisini tanıtarak siyasi 

kimliğinin yanı sıra yapım yöneticisi ve sanatçı kimliğini de ortaya koyar. 

Sultan‟ın emri ile inşa ettirilen bu üç yapının yöneticisi olmasından yola 

çıkılarak yapıların sarayın mimarlık örgütü tarafından gerçekleştirildiğini ve 

olasılıkla Hacı İvaz‟ın Sultan I. Mehmed‟in desteği ile örgütün bu dönemdeki 

baş yöneticisi olduğu düşünülebilir. Görüldüğü üzere, dönemin diğer 

yapılarından bezemeleri ile farklılaşan Yeşil Külliye, bani-sanatçı-mimari 

ilişkisini de gözler önüne sermektedir. Külliyede üç farklı sanatçı ismi ile 

Tebrizli ustalar diye imza atan bir sanatçı grubunun bulunması, dönemi için özel 

bir yeri olan yapı topluluğunda bir ekip çalışmasının varlığını ortaya koyar. 

İşaret edildiği gibi, Hacı İvaz Paşa‟nın diğer sanatçıların üzerinde bir yetkiye 

sahip olması, Konya Alâeddin Camii‟nde Atabek Ayaz‟ın üstlenmiş olduğu 

yapım yöneticisi görevinin külliyenin iki farklı yapısında imzası bulunan Hacı 

İvaz Paşa tarafından yürütüldüğüne işaret eder.  

Görüldüğü üzere I. Mehmed kendini tanımlarken kullandığı sıfatlar gibi inşa 

ettirdiği yapıları ve yapılarında çalıştırdığı sanatçıları ile dönemin diğer 

beylerinden farklılaşır. I. Mehmed tahta çıkmadan önceki sikkesinde ve tahta 

çıktıktan sonra inşa ettirdiği ilk yapısında kullandığı Gıyaseddin sıfatıyla 

kendisi ile Selçuklular arasında bir çeşit bağ kurar. Hatta böylelikle kendisini 

Selçuklu soy ağacına yerleştiren I. Mehmed, belki de bu şekilde kendisini 

Selçuklu sultanları ile aynı konumda göstermeye çalışır. Sultan atalarına sahip 

çıkmakla birlikte, siyasal başarılarına da gönderme yaparak kendisini Doğu‟nun 

ve Batı‟nın sultanı ilan etmektedir. Selçuklulardan sonra yalnız I. Mehmed‟in 

kullandığı bu sıfat, Sultan‟ın yapılarından da okunabilen güçlü sultan imajının 

bir anlamda kaleme alınarak özetlendiği bir nitelendirmedir. On bir yıl süreyle 

verdiği mücadelenin ardından tahta çıkan I. Mehmed‟in başkent Bursa‟daki 

zaviyesinin kitabesinde de “…kudret kuyumcusunun kudret eseri…” şeklinde 

açık açık söylendiği gibi, Sultan‟ın farklı özellikleri ile anlam kazanan tüm 

yapıları, birer kudret eseri olarak beyliğin önemli kentlerine atılan imzalar 

olarak düşünülmelidir. I. Mehmed‟in babasının Bursa‟daki camisinin küçük 

ölçekte tekrarlanan camisi, kendisinden önce kardeşlerinin hükümdarlıklarını 

ilan ettikleri Edirne‟de kendi sultanlığını tanımlayan bir yapı olarak 
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düşünülebilir. Beyliği doğuda simgeleyen kent konumundaki Amasya‟nın ilçesi 

Merzifon‟da inşa ettirdiği medresesi ise I. Mehmed‟in doğunun ve batının 

sultanı sıfatı ile de işaret ettiği gibi Doğu‟nun etkin gücü Timur‟a yapılan bir 

gönderme olarak anlam kazanır. Sultan‟ın özellikle zaviye ve türbesi ile başkent 

Bursa‟daki külliyesi ise I. Mehmed‟in sultani imge dünyası olarak düşünülmüş 

olmalıdır. İşlevi nedeniyle toplumsal bir yapı olmasına karşın, Anadolu dışından 

getirttiği sanatçılara yaptırdığı hünkâr mahfili ile zaviyeyi I. Mehmed‟in sultani 

ve bireysel gücüne gönderme yapan bir makam ve imaj yapısı olarak düşünmek 

yanlış olmayacaktır. 
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YENİ ÇAĞIN MATEMATİK YÖNTEMİ  

Cemal GÜZEL 

Özet 

Yeni Çağ, Eski Çağın düşünce ortaya koyma yollarına, bu yollarla ortaya 

konmuş bilgilere toptan karşı çıkar. Var olan bütün bilgi birikimi, yani 

Aristotelesçiliğe dayalı Skolastik felsefenin dile getirdikleri “eski”dir; bütünüyle 

bir kenara bırakılması gereken “put”lardır. Bu düşünme biçiminin kullandığı 

yöntem, insanın bilgisini ilerletmesinin önündeki engeldir. İnsanın bu 

“put”lardan kurtulup bilgisini ilerletmesi için en baştan başlaması, düşünmek için 

yeni bir yol tutması gerekir. Onun için de, var olan bütün bilgi insanı yanılgılara 

götürebileceğinden her şeyden kuşku duymak gerekir. Artık kuşku 

duyulmayacak bir noktaya varılınca da işe başından başlayıp bütün bir dizgeyi 

kurmak gerekir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yöntemi de matematik yöntemdir. 

Böylelikle matematik yöntem hakikate varmak için hem felsefede hem de 

bilimlerde uygulanan yöntem olur. 

Anahtar kelimeler: Aristotelesçilik, Skolastik felsefe, yöntem, bilgi, yöntemsel 

kuşku, matematik yöntemi. 

Mathematical Method of Modern Age 

Abstract 

Modern age completely rejects both the ways the Antiquity used, through 

reasoning, and the knowledge produced by this reasoning. All existing 

accumulation of knowledge, namely, what is produced by the Scholastic 

philosophy based on Aristotelianism, is “outdated” and they are just “idols” that 

should be thrown out. The method that such thinking uses is an obstacle for 

humans to advance their knowledge. In order to emancipate from these “idols” 

and to advance their knowledge, human beings must take an entirely new path of 

thinking from the very beginning. This, in turn, requires methodic skepticism 

since all knowledge may lead humans to make errors. When there is nothing left 

to be suspicious of, then it can be started from all over again. The best way to do 

so is to use mathematical method. Thus, mathematical method becomes an 

appropriate method to achieve truth in both philosophy and science.  

Key words: Aristotelianism, scholastic philosophy, method, knowledge, 

methodic scepticism, mathematical method. 
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Yeni Çağ felsefesinin çok temel bir iki ıralayıcısı vardır. Bunlardan biri akılcılık 

ile deneycilik gibi iki felsefe akımının egemenliği, diğeri de bu çağda büyük 

gelişmeler, dönüşümler gösteren bilimlerin de etkisiyle ortaya çıkan yeni bir 

yöntem arayışıdır. Matematik örnek alınarak ortaya konmak istenen bu 

yöntemse hem felsefe hem de bilimlerde kullanılacak bir yöntemdir. Gerek 

akılcı gerekse deneyci akım için sağlam, sarsılmaz, pekin, açık-seçik, nasıl 

nitelenirse nitelensin, bir bilgi olanaklıdır. Akılcılar için bu bilginin kaynağı 

akıl, deneyciler içinse deneydir. Akılcıların bir savı daha vardır: Bilgi evrensel, 

zorunlu yargılardan oluşan bir bütündür. Amaç farklı alanlardaki yargıların bir 

arada olduğu büyük dizgeyi kurmaktır. Bunun gerçekleştirilebilme olanağını da 

bilginin matematik kavranışı verebilir. Bundan dolayı da yine aranan yöntem bir 

matematik yöntem olacaktır. 

Yeni Çağla birlikte, Eski Çağın düşünce üretme yolları ile bu yollarla ortaya 

konmuş bilgilere toptan bir karşı çıkış olur. Bu da asıl olarak Aristoteles 

felsefesine dayanan Skolastik felsefeye yöneliktir. Aristotelesçiliğin egemen 

olduğu bir çağ kapatılmak istenmektedir. Bilgi elde etmede başarısız kalmamak 

için, Aristoteles‟in uslamlama biçiminin yerini alacak, “bilim çağında” bilgi 

edinmede elverişli olan başka bir uslamlama biçimi ortaya konmalıdır. Var olan 

bütün bilgi birikimi tamamıyla bir kenara bırakılması gereken “put”lardır. 

Bunun en açık dile getirilişi Francis Bacon‟da görülür. Bacon‟a göre en baştan 

başlamak, düşünme için yeni -nova- bir yol tutmak gerekir. Bacon 1620‟de 

yazdığı Novum Organum‟da insan zihninin putlarla dolu olduğunu yazar. 

Putlarla, yani eski, onu yanılgılara götürecek düşüncelerle… Bunlardan soy 

putları, insan türüne özgüdürler, yapısaldırlar. Diğerleriyse insanın 

toplumsallığından kaynaklanan putlardır. İster türe özgü olsun ister 

toplumsallıktan kaynaklansın tümü de yanıltıcıdır. “Sahte kavramlar”ın, putların 

-ön yargıların, inakların- istilasına uğrayan “zayıf insan anlığını” arındırmak 

onu bilimlere götüren yeni bir yöntem ortaya koymak gerekir. Bu, insan 

bilgisini ilerletecek şeydir.  

Bacon bu yeni yöntemle elde edilen bilgilere dayalı bilimin insanlığı 

kurtaracağına olan inancını da Yeni Atlantis‟te (Nova Atlantis) dile getirir. 

Bilim insanlığın gelişmesinin, insanın doğaya egemen olmasının aracı olarak 

görülür. Bilim devletin, toplumsal düzenin temelindeki en önemli değerdir. Yeni 

Atlantis‟te insanların yaşamını bilim düzenler. Yani bilim ile us, iktidarı elinde 

tutan iki değerdir. Bu biliminse yeni yöntemle elde edildiği unutulmamalıdır. 

Her türlü ön yargıdan, inaktan uzak düşünme biçimi, Yeni Çağda, evrenin bir 

„düzen‟i olduğu kanısını oluşturur. Bu “düzen”in temelinde de us vardır. Doğa, 

niceliklerden oluşan matematik bir yapı olarak düşünülür. Yaslar da doğanın 

yapısındaki matematik bağıntıları dile getirirler. Yine her türlü ön yargıdan, 

inaktan uzak düşünme biçimi, yeni bir evren, doğa, bilim tasarımı için ön 

koşuldur. 
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Doğanın yapısının, niceliklerden oluşan matematik bağıntılardan oluştuğu 

düşüncesi, bu doğayı anlamak için ortaya konacak yeni yöntemin temel 

özelliğinin ne olması gerektiğini de dile getirmektedir: Bilimin yöntemi 

matematiğin yöntemidir. Galileo‟nun başlattığı XVII. yüzyıl bilimsel devrimi 

“derin anlamını” gerçeğin matematikselleştirilmesinde bulur (Koyre, 2007, s. 

230). Matematik kesin bilginin modeli olarak görüldüğü için, matematiğin 

kesinliği doğa bilimlerine de taşınmak istenir. Çünkü matematiğin 

önermelerinin açık bir biçimde dile getirildiği; kanıtlarının kesin, yöntemlerinin 

de sağlam olduğu düşünülür. Bunun için de doğanın en son, en yalınç, 

doğruluğu açık-seçik bilinecek kavramları bulunmaya çalışılır. Bunlardan da 

doğanın yasaları türetilir. Yani Yeni Çağ ilk olandan, yalın olandan, doğruluğu 

açık-seçik bilinenden [(Descartes Felsefenin İlkeleri‟nin 45.sinde açık-seçik 

bilgi için şunları söyler: Açık bilgi dikkatli bir zihne görünen, belli olan bilgidir. 

Seçik bilgiyse başka bilgilerden ayrı olan bilgidir. Bilgi seçik olmadan açık 

olabilir ama açık olmadan seçik olamaz (46. İlke)] bir dizge kurmaya girişir. 

Doğada ussal bir matematik yapı olduğunu kabul eden Yeni Çağ, yine bu 

yapının ussal bir yöntemle de bilineceğini ileri sürer. 

Bunun öncüsü de Descartes‟tır. Descartes da önceki çağın düşünme, bilgi ortaya 

koyma yöntemine, bu yöntemle ortaya konmuş düşüncelere de kuşkuyla 

bakıyordu. Aslında bu onları kabul etmiyordu demekti. (Aslına bakılırsa din 

hakkındaki inançlarını korumaktadır. Daha işin başında, elinde “açık-seçik” bir 

bilgi yokken matematik yöntemin uygunluğunu, kendisini hakikate 

ulaştıracağını daha en başında kabul etmekteydi). Yeni bir çağ yeni bir fizik 

anlayışı, evrene ilişkin tasarının değişmesi demekti. Yani bilimlerdeki değişim 

ile dönüşümlere ayak uyduran bir yeni felsefe dizgesi ortaya konmalıydı. 

Descartes bunu, yani kesinlik tasarısını felsefe ile bilimlerde en üst düzeyde 

gerçekleştirme işine girişir.  

Çağcıl bilimin ruhu, çağcıl bilime can veren şey matematikselleştirmedir. (O 

çağda bu “havaya” yabancı kalan pek az düşünür vardır. Örnekse, bir duyumcu 

deneyci olan Gassendi, bir türlü matematiğin bilimdeki “üstün yerini anlamaz”). 

Ne ki Descartes‟ın gömüldüğü aşırı geometrikleşme, maddi gerçeklikteki her 

türlü kendine özgülüğü yadsıyıp fiziği salt geometriye indirgemeye girişmiştir. 

Fizik maddenin geometrik uzayla özdeş hâle getirilmesi Dekartçılığın temel 

savıdır (Koyré, 2000, s. 231). 

Descartes, Bacon‟ın Novum Organum‟undan on yedi yıl sonra yazdığı Metot 

Üzerine Konuşmalar‟da doğadaki ussal matematik yapının, ussal bir yöntemle 

nasıl ortaya konacağını göstermeye girişir. Doğanın karşısına konan us, 

doğadan bağımsız olduğunu ilan eder. Us artık tözdür; kendi kendisini bilme 

nedeni, geri kalan her şeyin de bilinme nedenidir. Böylelikle Descartes 

matematik yöntemi felsefeye uygular. Düşüncenin üzerine duracağı kesin bir 

hareket noktası arar. Kuşkuyla vardığı bu hareket noktası, doğruluğu apaçık 
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olan cogitodur. Bu doğruluğu en açık-seçik olan, en kesin bilgidir. Dolayısıyla 

da us –düşünen „ben‟- en temele konur, buradan hareketle de Tanrı ile dünya 

tanıtlanır. 

Descartes‟ta insanın eylemesi de usa uygun olmalıdır. Yeni Çağ doğa felsefesi 

için aradığı kesinliği moral felsefe için de arar. Spinoza‟nın Etika‟sı bu tutumun 

en açık örneğidir. Spinoza da pekinlik arayışı içerisindedir. O da Descartes gibi 

pekinliği en iyi matematiğin verdiğini düşünür. Geometriyi temele alır. Ne ki 

bunun tam olarak gerçekleşmesi, yani usun açık kavramlarından kurulmuş doğa 

dizgesinin, toplum düzenine aktarılması XVIII. yüzyılda olacaktır. 

Descartes‟ın asıl yapıtı Felsefenin İlkeleri‟dir. Felsefenin İlkeleri Descartes‟ın 

baştan sona bir felsefe dizgesi kurma girişimidir. Bu Aristoteles-Skolastik 

geleneğin tersine, en temel metafizik ilkelerden yola çıkıp tek tek olayların 

mekanistik açıklamalarına dek uzanan Kartezyen mantığa dayanan bir dizgeydi. 

Daha da ötesi İlkeler Kartezyen felsefe hakkında ders kitabı niteliğindeydi. 

İlkeler yöntem, metafizik, doğal felsefe konularını kapsayan iddialı bir kitaptı. 

Descartes bu kitabının Aristotelesçi-Skolastik ders kitaplarının yerini alacağını 

ummaktaydı.  

Yine de işe Descartes‟ın bir başka kitabıyla, Metot Üzerine Konuşmalar‟la 

başlamak, Descartes‟ın sorununu daha açık dile getirmek için uygun bir 

başlangıçtır. Descartes Metot Üzerine Konuşmalar‟a sağduyunun dünyada “en 

adilane paylaştırılmış şey” olduğunu söyleyerek başlar. Çünkü hiç kimse, başka 

şeyler söz konusu olduğunda zor memnun olanlar bile, kendi payından 

kendilerinde bulunan sağduyudan fazlasını istemezler. Descartes‟a göre 

herkesin bunda aldanmış olması olasılığı da yoktur. Ona kalırsa bu, sağduyu ya 

da akıl denen –insanı hayvandan ayırt eden- yerinde hüküm verme ile doğruyu 

yanlıştan ayırma gücünün bütün insanlarda yaratılıştan eşit olduğunu 

göstermektedir (Descartes, 1984, s. 7). Dolayısıyla insanların kanılarının başka 

başka olması, kimi insanların başka birtakım insanlardan daha akıllı olmasından 

değil, insanların düşüncelerini ayrı ayrı yollardan ilerletmeleri, aynı şeyleri göz 

önünde bulundurmamalarından ileri gelir. 

Descartes zihnin mükemmelliğini sağlayan, kolayca kavrayıveren bir düşüncesi, 

açık-seçik bir imgelemi, çok iyi bir belleği olmak bakımından kimseden daha 

iyi durumda olmadığını belirtip “Ama…” diye ekler: “Gençliğimden beri beni 

birtakım düşüncelere, ilkelere götüren bir yol üzerinde bulundum, onlarla bir 

yöntem kurdum, bu yöntemle de bilgimi derece derece arttırıp zihnimin 

yoksulluğunu yüksek bir noktaya çıkardım” (Decartes, 1984, s. 8). 

Descartes böylelikle insanların kanılarının farklı farklı olmasının gerekçesini de 

dile getirmiş olur: yöntemsizlik. Sağlam bir bilgiye ulaşılmak isteniyorsa 

yöntem bakımından kendilerinden yararlanılabilecek bilim dalları yalnızca 

aritmetik ile geometridir. Aritmetik ile geometri deneyin kuşkulu göstereceği 
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hiçbir varsayımla ilgisi olmayan yalın konuları ele alırlar. Tümüyle ussal 

çıkarsamayla varılan sonuçlardan oluşurlar (Descartes, 1999, s. 13).  

Böylelikle Descartes ortaya koyacağı yöntemi hangi bilimlere dayandıracağını 

belirtmiş olur. Bu olmazsa, yani felsefe kendisine sağlam dayanaklar 

bulamazsa, ilkelerini felsefeden ödünç alan diğer bilimler de kendilerini sağlam 

olmayan temeller üzerine inşa edeceklerdir. Dolayısıyla, öncelikle felsefeyi 

doğru ilkelere dayandırmak gerekir. Bunun için Descartes matematikten 

hareketle, yönteminin temeline dört ilke yerleştirir. 

Birincisi, doğruluğu açıkça bilinmeyen hiçbir şey doğru olarak kabul 

edilmemelidir. Kendilerinden kuşku duyulmayacak ölçüde açık-seçik kavranan 

şeylere yer verilmelidir. İkincisi, araştırılan güçlüklerin her biri olabildiğince, 

gerektiği kadar bölünmelidir. Üçüncüsü, bu bölümlerin en yalın, en kolay 

olanından başlayıp bileşik olanın bilgisine yavaş yavaş yükselmelidir. Yani 

düşünceleri bir sıraya göre yürütmelidir. Dördüncüsü de hiçbir şeyin 

atlanmadığından emin olmak için sayımlar yapılmalıdır (Descartes, 1984, ss. 

21-22).  

Descartes bu kuralları sıraladıktan sonra geri kalan bütün görüşlerinden 

kurtulmak gerektiğine karar verir. Her bir konuda, sözü edilen konuyu kuşkulu 

kılacak, insanın aldanmasına neden olabilecek noktalar hakkında düşünmekte, 

daha önce, farkında olmadan zihnine girmiş olabilecek bütün yanlışları atar. 

Kendisini, “yalnızca kuşku duymak için kuşku duyan” kuşkuculardan ayırır. 

Çünkü kendisinin amacı “kaya ya da kili bulmak için oynak toprak ile kumu” 

atmaktır (Descartes, 1984, s. 30). Demesince bunu da oldukça iyi başarıyordur. 

Çünkü elinde kalan önermelerde kuşkulu bir şey olmadığını hiçbir kuşku 

duymadan çıkarıyordur. 

Birinci olarak duyulur nesnelerin gerçekliğinden kuşkulanır. Çünkü duyuların 

yanıltıcı olabileceğini deneyim göstermektedir. Bu nedenle, bir kez bile 

yanıltmış olsalar, onlara bir daha inanmak toyluk olur. Dolayısıyla duyuların 

imgelemini verdiği şeylerin olmadığını varsaymak gerekir.   

İkinci olarak zihne giren bütün şeylerin, düşlere giren hayallerden daha gerçek 

olmadığını varsaymak, onları da kuşku duyulacak şeyler olarak görmek gerekir. 

Öte yandan oldukça açık olmalarına rağmen matematiğin kanıtlarıyla 

ilkelerinden bile kuşku duyulmalıdır
1
. (Böyle olmakla birlikte Descartes 

                                                           
1
 Descartes‟ın bu tutumu yerleştiği (1628 ya da 1629 yılında) Hollanda‟da bile –„bile‟ 

çünkü Hollanda o zamanların en özgürlükçü ülkelerinden biridir- başına dert 

açacaktır. 1642‟de Utrecht Üniversitesi, baş muhafazakâr teolog (aynı zamanda 

üniversitenin rektörü) Gibertus Voetius‟un çabalarıyla Descartes felsefesinin 

öğretimini kınadı. Voetius‟un ileri sürdüğüne göre bu yeni bilim Hristiyan dininin 

temellerini yıkma tehdidinde bulunuyordu. Descartes‟ın yönteminin köktenci bir 

kuşkuculuğa, dolayısıyla da imansızlığa götürdüğü; Descartes metafiziğinin çeşitli 
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yöntemini ilahiyatla ilgili konulara uygulamakta oldukça çekimser davranır) 

(Nadler, 2008, s. 250). 

Descartes‟ın yaptığı, hem ilk ilkelere vardıracak hem de bu ilk ilkelerden yola 

çıkarak kesin sonuçlara vardıracak bir yöntem ortaya koymaktı. Söylendiği gibi, 

kendisi bu yöntem için matematiği örnek olarak almıştı. Çünkü ancak 

matematik gerek felsefe gerekse tüm bilimler için yöntemsel bir model 

sunabilirdi. Öncelikle doğruluğu doğrudan doğruya, yani olduğu gibi kavranan 

–tıpkı geometrinin ilk savları gibi- sağlam bir nokta bulunmalı, sonra da bu 

sağlam nokta üzerine dizge kurulmalıdır. Bunun için ilk önce kendisinden artık 

hiç kuşku duyulmayacak o apaçık bilgiyi arar. Her şeyden kuşku duyar. Kuşku, 

apaçık olan bulunana kadar sürdürülecektir. Apaçık olansa sezgiyle bilinir. 

Sezgi duyulardan edinilen değişken inan ya da kötü kurulmuş bir imgelemin 

yanıltıcı yargısı değil, dikkatli, arı bir zekanın onca kolaylıkla, belirgin olarak 

biçim verdiği; anlaşılan şey hakkında herhangi bir kuşkuya yer bırakmayan 

kavramdır (Descartes, 1999, s. 16). Sezgiyle ilk ilkeler bilinir. Sezgiyle 

bilmekse Tanrı‟nın verdiği doğal ışıkla aydınlanmak demektir. İnsanın 

böylelikle elde ettiği bilgi açık-seçiktir. Sezgideki açıklık, kesinlik yalnızca 

açıklamalar için değil, her tür uslamlama için de gereklidir (Descartes, 1999, s. 

16).  

Yönteminin adımlarından ilki, yani apaçık bilmeden bir şeyin doğruluğunu 

kabul etmemek sezgiye dayanmaktadır. İkincisi, yani incelenecek güçlükleri 

olabildiğince parçalara ayırmak çözümleme yapmaktır. Üçüncüsü, zihni bir 

sırayla yönetmek yani bilinmesi en kolay olandan başlayarak basamak basamak 

ilerlemek tümdengelime dayanmaktadır. Tümdengelimde birinden diğerine 

geçiş vardır; kesinliğini daha çok bellekten alır. İlk ilkelerin dolaysız vargısı 

olan önermeleri bilmenin yollarından biridir (Descartes, 1999, s. 17).   

Dördüncü olarak da hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmak için yinelemeler 

yapmaksa bireşim demektir (Descartes, 1984, ss. 21-22). 

Spinoza da çağının filozoflarının genel niteliğine uyar. “Doğruyu yaymak”, 

“insanları doğru felsefeyi öğrenmeye çağırmak” gibi görevleri olduğunu 

düşünmektedir. Benzeri tutum F. Bacon‟da, ayrıca bir parça da etkilenmiş 

olduğu Descartes‟da da vardır. Bu çağın filozofları, insanları eski, köhnemiş 

                                                                                                                                              
Hristiyan inaklarıyla örtüşmediği, her şeyin ötesinde okullarda öğretilen standart 

müfredat olan eski felsefeyle uyumsuz olduğu savunuluyordu. 1646‟da Leiden 

Üniversitesi de benzer bir tutum sergileyerek öğrencilerine yalnızca Aristoteles 

felsefesinin öğretileceğini belirtti. Üniversite senatosu hocalarına, tezlerde, 

tartışmalarda Descartes‟ın adını ağızlarına almayı yasakladı. Diğer üniversiteler de 

bezer kararlar aldılar ama bu şiddetli kararlara rağmen yasakların etkin olmaklığı 

oldukça kuşkuluydu (Nadler, 2008, ss. 222-223). 
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felsefeden yani Skolastik felsefeden kurtaracak, onlara “doğru felsefeyi” (yani 

bugün “modern felsefe” diye adlandırılan felsefeyi) öğreteceklerdir. 

Spinoza, Dekartçı felsefeden etkilenmişti ama bu felsefeye eleştirel bir biçimde 

yaklaştığını, Descartes‟ın görüşlerini öğrenmek isteyenler için yazdığı 

Descartes ve Felsefesinin İlkeleri adlı kitabında açıkça belirtir. Spinoza 

Descartes‟ın görüşlerini, geometrik sunumun gereklerine göre yeniden düzenler. 

Onun ileri sürmekle yetindiği birtakım görüşlerini tanıtlar, tanıtlama sırasında 

da Descartes‟tan farklı kanıtlar kullanmakla kalmamış, onun atladığı bazı 

kanıtları da tanıtlamalara eklemiştir. 

Spinoza‟nın başyapıtı olan Etika, ancak, çok sakınımlı biri olan –bunun içinse 

sağlam gerekçeleri olduğuna hiç kuşku yok- Spinoza‟nın 1677 Şubatındaki 

ölümünden sonra yayımlanır. Kitabının tam adı, Geometrik Düzene Göre 

Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Etika‟dır. Etika çok yönlü bir çalışmadır. 

Ayrıca da tanrının, insanın, evrenin, dinlerin, ahlaksal inançların geleneksel 

felsefede ele alınış biçimlerine şiddetli eleştiriler yönelten cüretkâr bir kitaptır. 

Etika, felsefe tarihindeki en köktenci, en özgün incelemelerden biri olarak da 

nitelenir (Nadler, 2008, s. 299). 

Etika‟nın birinci kitabı Tanrı hakkında, ikinci kitabı ruh hakkında, üçüncü kitabı 

tutkular hakkında, dördüncü kitabı insanın tutkularının kölesi olmaklığı 

hakkında, beşinci kitabı da anlığın gücü aracılığıyla özgürlük hakkındadır. 

Kitap tam başlığından da anlaşıldığı üzere geometrik yani bireşimsel bir yolla 

yazılmıştır. Yani Spinoza kitabını ilksavlı bir dizge olarak oluşturmuştur. 

Yazıldığı dönemde onu okumaya çalışan insanların gözünü korkutur. Okunması 

da zor metinlerden biridir. Çünkü tanımlar, ilksavlar, koyutlar, önermeler, 

önermelerin açıklamalarıyla Spinoza tıpkı Öklid‟inki gibi ilksavlı bir dizge 

kurar. Spinoza‟nın 1961 yılının sonlarından itibaren bağlı olduğu (Nadler, 2008, 

s. 324) geometrik yöntem, tümdengelimle vardığı sonuçların gerek kesinliği 

gerek inandırıcılığı açısından temeldir. Yöntemsel olarak temel olmasının yanı 

sıra, onun hem bilgikuramsal hem de metafizik (yani varlıkkuramsal) 

anlayışının içeriğiyle de yakından ilişkilidir.  

Yakından ilişkilidir çünkü, nedensel açıdan zorunlu bağlantılarıyla evrenin 

yapısını, mantıksal bakımdan zorunlu bağlantılarıyla da düşüncelerin yapısı 

anlatılır. 

Spinoza zor anlaşılır olmakla birlikte kitabının herkes tarafından da 

anlaşılabileceğine inanıyordu. O da tıpkı Descartes gibi, herkesin aynı bilişsel 

yetileri olduğunu düşünüyordu. “Doğru”ya herkes ulaşabilirdi. Doğruya 

ulaşmak, yani Etika‟nın önermelerinde dile gelen bilgiye ulaşmak da insanı 

mutluluğa götürecekti. Amaç buydu: İnsanın mutlu olması. “Aynı bilişsel 

yetileri” olmak böylelikle önem kazanıyordu. Çünkü “aynı bilişsel yetileri” 
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olmak herkesin mutlu olmasının –çünkü ancak böylelikle herkes doğruya 

ulaşabilir- gerek koşulu olmaktadır. “Tanrı”, “doğa”, “insan”; “toplum”, “din”, 

“yaşam”la ilgili bilgilere, bunlardaki “doğru”ya ulaşmak insanı mutlu kılacaktır. 

Mutluluk ile esenliğe tutkuların, peşinde koşulan malın mülkün kölesi olmaktan 

kurtularak, ayrıca da din adı verilen batıl inançlara düşüncesizce bağlanmayarak 

varılabilir. Mutluluk ile esenliğe ancak ussal bir yaşam sürülerek varılabilir. 

Spinoza‟nın bunlardan söz edebilmesi için de eskisinden farklı “yeni” bir varlık 

ile bilgi görüşü ortaya koyması gerektir. Kitabının ilk iki bölümde yaptığı da bu 

olur. Bu “yeni” bilgi ile varlık görüşü yukarıda söylenenlerin zeminini 

oluşturduğu için de bu iki bölümde daha çok tanım ile ilksav vardır. 

Etika‟nın birinci kitabında sekiz tanım, yedi ilksav vardır. Tanımlar “kendi 

kendinin nedeni olmak”, “sınırlı” ile “sonlu”nun ne olduğu, “töz”, “sıfat”, 

“tavır”, “Tanrı”, “özgür” olmak hakkındadır. Bunlar varlıkla ilgili tanımlardır. 

İkinci kitapta yedi tanım ile toplam on ilksav, altı da koyut vardır. Tanımlar 

yine varlık, ayrıca bilgi hakkındadır. Üçüncü kitapta üç tanım iki koyut; 

dördüncü kitapta sekiz tanım bir ilksav; beşinci kitapta da iki ilksav vardır. 

Tanımlar Spinoza‟nın başlangıç noktalarıdır. Kendisi bu tanımlar hakkında 

şunları söyler: “Bir tanım doğru ya da kanıtlanabilir olmak zorunda değildir, bir 

şeyi onu kavradığımız ya da kavrayabildiğimiz şekilde açıklamalıdır.” (akt. 

Nadler, 2008, s. 326). Tanımlar, Spinoza‟nın dizgesinin geri kalanını üzerine 

kuracağı apaçık kavramlardır. Bunlardan zorunlu olan ilk önermeye varılır, 

sonra gelen her önerme de bir önceki önerme kullanılarak tanıtlanır. Tanımlar 

ile ilksavlar kullanılarak çözümleme yoluyla bütün bir dizge kurulur. Böyle 

oluşturulan dizgeye deneyden hiçbir şey katılmamıştır
2
. 

İmdi Yeni Çağın matematik yöntemi, belirtilmiş olduğu gibi eskiyle 

hesaplaşmanın sonuçlarından biridir. “Eski” gerek varlıksal gerek bilgisel, 

gerekse bunlara dayalı insan, toplum görüşleri bakımından “çıkmaza girmiştir”. 

Daha genel söylendikte, eski dünya artık can çekişmektedir. Yeni bir dünyanın 

temellerininse yeni bir bilim, bu yeni bilime uygun bir felsefe gerektirdiği 

açıktır. Aristoteles fiziği ile mekaniğine dayalı Skolastik felsefe “eskinin” 

ömrünü tamamlamış düşünce dizgesi olarak görülür. Yeni fizik, yeni mekanik, 

genel olarak da yeni evren anlayışına uygun felsefenin ancak yeni bir yol, yeni 

bir yöntemle ortaya konabileceği düşüncesi kafalarda yer eder. Bu yeni yönteme 

izin verecek asıl değişiklikse, Aristoteles‟in bilim anlayışındaki temel bir 

tutumdan vazgeçmekle olur. Bu değişiklik,  Aristoteles‟e göre teorik 

bilimlerden olan fizik ile matematik arasındaki ilişkide olur. Aristoteles fiziğin 

nitelikten, matematiğin de niceliklerden oluştuğunu ileri sürer. Dolayısıyla da 

                                                           
2 Etika‟yı Türkçeye çeviren Hilmi Ziya Ülken‟in giriş niteliğindeki yazısında demesince 

Tönnies, üçüncü kitapta ağır bir Hobbes etkisi görür. Bu etki üçüncü kitabın “gerçekçi 

psikolojisinin” sonradan oluşturulduğunu ileri sürer. 
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bu ikisinin birbiri hakkında söyleyecek sözleri yoktur. Nitelikten söz eden 

fizikte niceliğin işi yoktur. Yeni Çağda bu temel düşüncede değişiklik olur. Bu 

da matematiğin fizik de dâhil her alanda söz sahibi olması sonucunu doğurur. 

Böyle bir sonuç doğurur ama bu sonucun yarattığı birtakım sorunlar, düşünce 

tarihinin köklü sorunları arasına girer. En temel sorun da, çok daha sonraları 

sembolik mantık çalışmalarında da görüleceği üzere, içeriksiz bir şeyi içerikli 

bir alana uygulamaktır. Yani matematik yöntemi felsefeye uygulamanın en 

temel güçlüğü, matematik gibi içeriksiz bir alanda kullanılan yöntemi, felsefe 

gibi içerikli bir alana taşımaktır. 
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SİVAS AĞA SINIFININ SOSYO-EKONOMİK DURUMUNA DAİR 
BİR İNCELEME  (1780- 1831)  

Zafer KARADEMİR 

          Özet  

Oldukça geniş sınırlara sahip olmasına rağmen Osmanlı Devleti merkeziyetçi 
yönetim anlayışını uygulayan ve bunu büyük oranda başarmış bir devletti.  Bu 
anlamda sınırların en uzak köşelerinde görev yapan Osmanlı yöneticileri 
merkezin onayı olmadan atanamazken, en küçük köylerde bile kadılar başta 
olmak üzere devlet görevlileri merkezi gücün varlığını hissettiriyorlardı. Ancak 
devletin saray (idari), ordu (askerî), hazine (ekonomik) gibi temel organları 
zamanla klasik dönemdeki işlerliğini ve hükmetme gücünü kaybetmeye 
başlarken âyan, eşraf gibi merkezî güce rakip unsurlar gelişme fırsatı buldu. 
Sadece idari değil ekonomik alanda da giderek güç kazanan ve Osmanlı 
yönetiminin müsadere, azil, tayin, narh gibi önlemlerine rağmen ortaya çıkmaları 
engellenemeyen âyan sınıfı bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. 
Ancak bu çalışmada “âyan” ile ifade edilen kesim resmî görevli kimseler değil, 
kelimenin geniş anlamı ile şehrin ileri gelenlerinden ve âyan sınıfını oluşturan 
zümrelerden birisi olan “ağa”lardır. Sivas örneğinde incelenecek olan ağa 
kesiminin idari görevlerinden ziyade ekonomik alandaki rolüne bakılacak, 
iktisadi hayatın hangi sahalarında, nasıl ve ne oranda güç elde edebildiklerine 
dair bilgiler değerlendirilecektir. Ayrıca ağaların kişisel ve ailevi bilgileri ile 
sosyolojik yapıları da irdelenecektir. Bu çalışmada temelde Sivas Şeriyye 
Sicilleri ana kaynak olarak kullanılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Sivas, âyan, ağa, ekonomik yapı, sosyal yapı, Osmanlı, 
Şeriye Sicilleri.  

  

An Investigation about the Social-Economic Situation of  
the Aga Class of Sivas (1780-1831) 

            Abstract 

Although it has large borders the Ottoman State was a state which used and 
accomplished the central administrative understanding. Which means that 
Ottoman officials, who were appointed in the further places of the empire could 
not be appointed without the approval of the central authority and the kadis made 
the central power, recognized even in the small villages. But while the states 
main organs as the palace (administrative), the army (military) and the treasure 
(economic) were losing their powers which they had in the classical age, the 
rivals of the central power like ayan and eşraf found chance to develop in the 
provinces. The ayan class who had gained administrative and economic power  
against of the central power by saving themselves from the central blockades like 
confiscation, dismissal, appointment, official price is the main topic of this study. 
But the class called as “ayan” in this sudy were not the officials but the class 
called as “ağa” who were some of the classes constituted of ayan. In this study 
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mainly the economic and social structure of ağa class will be investigated and 
some information about the economic fields in which the ağa class gained power 
will also be explained. The information about the personal and family structures 
will be investigated in spite of their administrative positions. At this study Sivas 
Şeriyye Sicils used as the main archive source.        

Key words: Sivas, âyan, ağa, economic structure, social structure, Ottoman, 
Şeriye Sicilleri.     

Giriş  

Osmanlı mali sisteminde özel mülkiyetin, özel teşebbüsün gelişiminin ve sermaye 
birikiminin önündeki engeller sıkça tartışılan konulardan olmuştur. Müsadere, narh, 
vergilendirme ve özel mülkiyetin kısıtlanması, bundan başka artı ürüne el koyma 
konusunda devletin üstünlüğü elinden bırakmamak adına geliştirdiği iltizam, 
mukataa, esham gibi yöntemler girişimci bir orta/üst sınıfın güçlü bir şekilde ortaya 
çıkmasına engel olarak sayılagelmiştir. Yine iyi bilindiği üzere miras hukukunun 
sermayenin bölük pörçük dağılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle aile şirketleri 
veya uzun soluklu ortaklıklar ortaya çıkamamıştır (İnalcık, 1969, s. 138). Ancak bir 
girişimci, sermayedar ve en geniş anlamı ile bir burjuvazi sınıfının ortaya 
çıkamayışını sadece merkezcil bir bakışla yorumlamak olanaklı değildir. Zira özel 
mülkiyetin genişlemesi, korumacı politikaların kalkması, iş gücü ve malların serbest 
dolaşımını öngören piyasa koşullarına geçişe köylülerden ve loncalardan 
çıkarlarının zedeleneceği kaygısı ile çoğu zaman destek gelmemiştir (İnan, 1963, s. 
28). Bu merkezî ve yerel muhalefete rağmen Osmanlı tebası, lonca dışı piyasaya 
yönelik üretime katılma, artı ürüne el koyma ve bu sayede sermaye birikiminin 
yolunu açarak sınıfsal bakımdan farklılaşma/yükselme, vakıf sistemi ile 
müsadereden korunma, kaçak ticaret ile piyasaya katılma gibi ekonomi dünyalarına 
yapılan engellemelere direnebilmişlerdir. Böylece sözü edilen çıkış yolları ile 
merkezî gücün ekonomik korumasından kısmen kurtulan âyan mali gücü ile 
nüfuzunu devlete kabul ettirmiştir.  

Bu çalışmada incelenen kesim Akdağ’ın deyişiyle “XVIII. yüzyıl boyunca 
servet biriktirerek önemli bir nüfuz elde eden âyan ve eşraf kesimin” (Akdağ, 
1975, s. 57) Sivas şehrindeki temsilcileridir. Burada incelenecek zümre şehrin 
“namlı, faydalı, zengin, nüfuzlu ve saygın” kesimini oluşturan kimseler 
olacaktır1. İsimlerinin sonunda “ağa” lakabı bulunan ve kimisinin köklü bir 
aileden kimisinin de ciddi bir ekonomik güç sahibi olmasından anlaşıldığı üzere 
şehrin ileri gelenleri oldukları açık olan kimseler, âyan zümresini oluşturan 
parçalardan biri olarak kabul edilmişlerdir2.  Her yerde olduğu gibi Sivas şehir 

                                                 
1  Bu sıfatlar İnalcık’ın gördüğünü ifade ettiği bir belgede âyan hakkında 

kullanılmaktadır (İnalcık, 1994, s. 171).         
2  Zira hem âyan hem de ağa kelimeleri bir yerin ileri gelenleri, büyükleri manasını 

içermektedir (Pakalın, 1983, s. 21 ve s. 120). Ayrıca şehirlerde ve şehirlerin dışında 
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merkezinde de bir orta sınıf olarak sermaye biriktirme ve bunun sonucunda 
sınıfsal bakımdan yükselme gayretinde olan çeşitli aileler vardı3. Bu ailelerden 
Sivas’ta meskûn olanlar arasında Zaralızadeler, Kenanzadeler, Hatibzadeler, 
Sarızadeler, Mütevellizadeler, Fertellizadeler, Kömürlüzadeler, Torunzadeler, 
Gazzazzadeler, Altıparmakzadeler sayılabilir. Kimi zaman valilik, 
mütesellimlik, mübayaacılık, deve sürücülüğü, esnaf yöneticiliği gibi resmî 
görevler elde ederek yönetimsel anlamda nüfuzlarını hem devlete hem de halka 
hissettiren bu gruplar ziraat ve küçük/orta ölçekli imalata yönelik alanlarındaki 
ekonomik faaliyetleri ile de etkin olmaya çalışmışlardır4.  

Âyanın sözü edilen nüfuzun farkında olduğu açık olmakla birlikte bu kesimin 
birbirleriyle olan ilişkilerinin kökenleri ve boyutlarına dair bilgiler yeterli 
değildir. Kendi aralarında ortaklıklar kurarak tekelleşmeye gitme gayreti içinde 
olmuşlar mıdır? Daha çok ekonominin hangi alanında ortak hareket etmişler, 
hangi alanlarda rekâbet içinde olmuşlardır? Ayrıca âyanın gündelik yaşamını 
sıradan insanlardan ayıran ve onların “zengin” olduklarını gösteren belirteçler 
var mıdır? Var ise bunlar neler olmuştur? Bu bağlamda âyanın lüks meta 
tüketimi içinde hangi kalemler yer almıştır? Âyanın yatırım araçları neler olmuş 
ve bu araçların sermayelerini arttırma ya da koruma yolundaki 
başarı/başarısızlıklarına etkisi ne olmuştur? Müflis ağalar kimlerdir? Ekonomik 
çöküntülerinin nedenleri belirgin midir? Aralarındaki ilişki toplumsal yapıya da 
yansımış mıdır? Bu anlamda mesela evlenme konusunda âyan arasında bir 

                                                                                                                        
zenginleşen kimselere zamanla âyan denildiği, bununla o yörenin ileri gelenlerinin 
kastedildiği bilinmektedir (Özkaya, 1994, s. 7). Dolayısıyla burada âyan olarak 
incelenen kesim kelimenin dar anlamıyla ifade edilen “resmî âyan” sıfatına sahip 
olanları değil, geniş anlamı ile âyanı oluşturan zümrelerden biri olan ağaları 
kapsamaktadır.   

3  Burada Osmanlıdaki “sınıf” kavramının Batılı (Avrupalı) toplumlardaki “sınıf” 
kavramı ile tam olarak örtüşmediği ve aslında Osmanlı tebası içinde Batılı sınıfların 
birebir karşılığının vücut bulmadığı belirtilmelidir. Bu çalışmada “sınıf” kelimesi 
daha çok ekonomik güç bakımından daha zayıf toplumsal gruplardan ayrılan 
kesimleri ifade etmektedir. Bu anlamda ağa sınıfı ya da âyan, eşraf gibi ifadeler 
ekonomik gücü toplumsal ortalamanın üstünde olanları temsil etmektedir. İçerisinde 
resmî yöneticilerden mültezimlere esnaftan ulemaya çok çeşitli meslek gruplarını 
barındıran âyanın siyasal, dinî, yönetimsel gücüne dair saptamalar yapmak bu 
çalışmanın temel amacı dışında olmakla birlikte adı geçen alanlardaki nüfuzlarının 
ekonomik yaşamdan keskin bir şekilde ayrılamaması nedeniyle yeri geldikçe bunlara 
da değinilecektir.   

4  Aslında bunlar gibi köklü bir aileye mensup olan ağalar üst/orta sınıf olarak 
değerlendirilebilirler. Zira güçlü bir aileye mensup olmayanlardan oluşan ağa sınıfına 
göre toplumsal ve ekonomik yaşamda nüfuzlarının etkisi daha belirgindir. Büyük 
ailelerin elde ettikleri idari, askerî, mali görevler, kurdukları vakıfların hacmi bunu 
doğrular niteliktedir.  



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

186 

kapalı model gelişmiş midir? Örneğin bir âyanın evlenirken öncelikle âyan 
kızını tercih etmesi söz konusu olmuş mudur? Şehir merkezinde âyanın belli bir 
mahallede toplanması gibi bir hizipleşme olmuş mudur?   

Bu çalışma her biri ayrı bir inceleme konusu olmaya aday bu soruların bir 
kısmına ilişkin cevaplar arama yolunda atılmış ufak bir adım olarak 
değerlendirilebilir. Sivas Şeriyye Sicilleri’nin başladığı 1780 tarihi, çalışmanın 
başlangıç tarihini oluştururken âyanın etkilerini yitirmeye başladığı ve ağaların 
temel dayanaklarından olan tımar sisteminin iyice etkisizleştiği 1831 yılı bitiş 
tarihi olarak alınmıştır.  

1. Sivas Ağa Sınıfının Ekonomik Durumu 

1. 1. Ağa Sınıfı ve Toprağa Bağlılık: Toprak Tasarrufu ve Tarımsal Üretim    
İçinde Ağalar  

Tımar sistemi on altıncı yüzyıldan sonra giderek yozlaşmaya ve etkisini 
kaybetmeye başlamasına rağmen Osmanlı tarihi boyunca toprağa dayalı 
ekonomi ve tarım hiçbir zaman önemini yitirmedi. On dokuzuncu yüzyılda dahi 
sınaî üretim ithal ürünlerin boğucu etkisi altında durma noktasına gelmişken, 
tarımsal saha bir manevra alanı sağlamaktaydı (Yıldırım, 2000, s. 152). Yine 
devlet kaynaklı dirlikler üzerinde söz sahibi olmak, devlet katında makam elde 
etmek önemli bir yatırım aracı idi (Piterberg, 2005, s. 194). Kimi yazarlara göre 
tımar sisteminin çökmesi ile birlikte eyalet merkezlerinde ve diğer şehirlerde 
nüfuzlarını ve otoritelerini tımar sisteminde işgal ettikleri yere borçlu olmayan 
bir asil tabaka (yeni bir eşraf) sınıfı kendini göstermekteydi. Bunlar arasında 
mukataa çiftliklerine, vakıf ve has gelirlerine ve her çeşit çiftliklere sahip 
kimseler olduğu gibi büyük tüccar ve tefeciler de vardı (Mutafçieva, 1998, s. 
178).  

Ancak gerçekten tımar sisteminin iyi işlemediği dönemlerde âyan sınıfı tımar 
sahibi olmaktan çekinmiş miydi? Yoksa bir kısmı sözü edilen diğer alanlara 
kayarken, diğer bir kısmı hâlâ tımar toprağını işlemeye/işletmeye devam ediyor 
muydu? Daha özel sorulacak olursa, geç 18. ve erken 19. yüzyılda Sivas âyanı 
içinde tımar sahibi olanlar var mıydı?   

Yıkılışına kadar tarımsal ekonominin başat rolünün hiçbir zaman değişmediği 
Osmanlı Anadolusunda toprağa bağlılık gerçekte bir zorunluluktu. Hele iç 
kesimlerde öteden beri ticari meta üretiminde çok fazla rol almayan Sivas gibi 
bir yerleşim yerinde bu durum daha belirgindi. Bu anlamda Sivas orta ve üst 
sınıfına mensup ağaların ortaya çıkışlarını sağlayacak ve girişimciliklerini 
besleyecek en verimli alan tarımdı. Burada tımar sahibi olarak toprakları 
işlemenin/işletmenin, gelir getiren ve âyanın hâlâ tercih ettiği bir alan olup 
olmadığı sorusu önemlidir. Her ne kadar bu dönemde tımar sahiplerinin sürekli 
savaşlar nedeniyle tımarlarının başında olamamaları ve servet birikimine fırsat 
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bulamamış oldukları bilinse de (Özkaya, 1979, s. 224) kendilerine devlet 
katında mansıp elde edemeyen âyan, toprağı bir başka uğraş alanı ve zenginlik 
aracı olarak görmüşlerdir. Bu çalışmada elde edilen ve Sivas Şeriyye 
Sicilleri’ndeki kayıtlardan elde edilen verilerle oluşturulan tabloya (Tablo: 4) 
bakıldığında mesleği ile birlikte ismi geçen 102 ağanın en çok rağbet ettiği iş 
kolu olarak tımar toprağına sahip oldukları (erbâb-ı tımar) ve yoğunlukla tarıma 
dayalı bir yaşamı devam ettirdikleri anlaşılmaktadır. Bu 102 ağa içerisinde 53 
ağa (%51) tımar toprağını tasarruf etmekteydi. Bu durumda her iki ağadan 
birinin bir şekilde toprağa bağlı bir ekonomide yaşamını devam ettirdiği 
anlaşılmaktadır.  

Bireysel olarak ağaların iş kollarının tespit edildiği bu tabloya ek olarak Sivas ili 
özelinde dikkat çekici bir biçimde önemli âyan ailelerinin de gerek vakıf sistemi 
içerisinde5 gerekse vakıf dışında iltizam (malikâne) ve çiftlik sahipleri olarak 
toprağı tasarruf etme konusunda etkin bir şekilde var oldukları görülmektedir. 
Tımar toprağına bağlı geçim bir zorunluluk olması hasebiyle ve belki de başka 
gelir kalemleri bulma konusunda yeterli gücü kendilerinde bulamayan ağalar ve 
ağa kökenli köklü aileler bu önemli kalemi kaybetmeme konusunda ısrarcı 
olmuşlardır. Örneğin Sivas’ın Kazâbad nahiyesinde Kağay? adlı köyle 14.550 
akçe tımara mutasarrıf6 olan Kasaboğlu Seyyid Hüseyin Ağa’nın, aynı köyde 
aynı miktar tımar sahibi iken çocuksuz olarak ölen bir başka şahsın mahlul 
kalan tımarına (icmallüsü olduğum eclden diyerek)7 ilhak suretiyle şeri yolla 
sahip olmak istemesi bu minvalde değerlendirilebilir.  

Sivas’ta oturan ağalar sadece köylerde değil Zaim Mağalzade? Esseyid Elhac 
Ahmed Ağa’da olduğu gibi8 şehrin merkezindeki arazilerde de tımar 
faaliyetlerini devam ettirmekteydiler. Sivas arazisinin genişliği ve ürünü pazara 
ulaştırma konusunda nakliye sorunu yaşanmayacağı düşünüldüğünde bunun 
böyle olması oldukça doğal olmalıdır.  

                                                 
5 Pek çok örnekten birini anmak gerekirse Haremeyn-i Şerifeyn vakıflarına ait 

Sivas’taki bazı köylerin mukataacılarından birisi de (maattevelliye ba- hatt-ı hümayun 
yed-i vahiden zabt etmek üzere) Kenanzade Seyyid Ali Ağa’ydı. SŞS, 5/ 281, 20 
Muharrem 1208. 

6  Sivas Şeriyye Sicilleri, Defter Nu.: 9, Sayfa Nu.: 84, (Bundan sonra: SŞS, 9/ 84), 23 
Rebiülaher 1225.  

7  Bu tip tımarlar birbirilerine intikal edebilen tımarlardır (Şahin, 1979, s.922). Ayrıca 
icmallü tımar bir kimseye bütün olarak verilen ve içinden başka bir parçanın alınarak 
başkasına verilmesinin mümkün olmadığı tımarlara da denir (Şahin, 1979, s.931).     

8  Zaim Mağalzade? Esseyid Elhac Ahmed Ağa’nın hem Sivas şehir merkezinde hem de 
en az iki farklı köyde tımar toprağı vardı ve bu topraklarda temel olarak buğday, arpa 
ve fiy yetiştirmekteydi SŞS, 13/111, 3 Cemaziyelevvel 1240.  
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Şüphesiz toprak üzerinden varlıklarını devam ettiren sınıfların sadece toprağı 
işleyerek ve ürünlerini piyasaya sürerek ayakta kaldıkları düşünülemez. Kaldı ki 
toprağa üretici olarak bağlanmak asıl riskli uğraş alanı olmalıydı.  

Zira iklimsel ve fiziki şartların ürün kalitesini ve miktarını düşürme riski ile 
savaşlar adına resmî mübayaaların olması ihtimali her zaman mevcuttu. O halde 
toprağı işlemek dışında toprak üzerinden sermaye elde etmenin bir başka yolu 
olan artı ürünün toplanması işine girilmeli ve daha az riskli olan bu alanda etkin 
olunmalıydı. Öyle de oldu. Sivas’taki Osmanlı orta ve üst sınıfı, incelenen 
dönem içinde tımar dâhilindeki vergileri toplama işini de üstlendiler. Sivas 
âyanı içerisinde önemli bir yere sahip olan Mütevellizadeler bu bakımdan 
önemli bir temsil yeteneğine sahiptiler. Bu aile Sivas köylerine ait 
muhasebelerin toplanması işini üstlenmişlerdi. 1196 senesinin Müzalçakırı? 
Çağnasun? ve Bingöl ile bağlı köylerin vergilerini toplama hakkını 
Mütevellizade Hüseyin Ağa bin Mehmed Ağa uhdesinde bulundurmaktaydı 
(SŞS, 2/ 4, 21 Rebiülaher 1196). Yine aynı ailenin Sivas ili köylerinde malikâne 
sahibi oldukları ve bunu uzun süredir devam ettirdikleri de anlaşılıyor. Öyle ki 
Mütevellizadelerden Hasan Ağa’nın oğlu Osman Ağa ve ailesi en az üç kuşaktır 
bu arazilerin malikâne hisselerini tekellerine almışlardı9. Yine Kenanzadeler 
Haremeyn-i Şerifeyn evkafının Gelinkiras’daki aşarını mukataa usulü ile 
toplamaktaydılar (SŞS, 1/212, 24 Zilkade 1193). İmaret Mahallesi’nde oturan 
ve erbab-ı tımardan olan Hüseyin Ağa, Gürün kazası dâhilinde ve havass-ı 
hümayun yanında olan İlbeğli kışlaklarındaki bazı toprakların aşarını 
toplamaktaydı (SŞS, 1/161, 29 Receb 1193).        

Sivas’ın önemli âyan aileleri sadece sancak merkezine bağlı topraklarda değil 
uzak köy, mezra ve kasabalarda da malikâne usulü ile vergi toplamaktaydılar. 
Örneğin Sarızadeler, Mütevellizadeler ve Sarraczadeler’den bir kısmı Tokat’taki 
bazı köylerin vergilerinin mukataasını almışlardı (SŞS, 1/231-232). Yine Şeyh 
Çoban Mahallesi’nde yaşamış olan Ahmed Ağa bin Ömer’e babasından 
Artukabad kazasına bağlı Ateşmend? köyünün malikânesinden bir miktar hisse 
kalmıştı (SŞS, 3/59). Nüfuzlu bir aileden olan İnce Mehmed Ağa Hafik’e bağlı 
Yarhisar mukataasının mutasarrıfıydı ve kendisinden istenen miri ödemeleri 
ödemekle yükümlüydü (SŞS, 5/221, 5 Rebiülevvel 1208). Üstelik -iddiasına 
göre- yüz yıldan fazladır burasının öşür ve diğer resimlerini kendileri malikâne 
usulü ile toplamaktaydılar10. 

                                                 
9  Hasan Ağa’nın hisse sahibi olduğu köyler Naçir?, Adem Fakih, Kürt Kılavuz, 

Kütükçü, Tayyib Hacı, Kalacük, Akviran ve Karaviran adlı köy ve mezralardı (SŞS, 
3/118, 27 Cemaziyelaher 1203).   

10  SŞS, 3/189, 20 Ramazan 1204. Aslında bu topraklar malikâne - divani işletmesi 
şeklinde olup, en azından 25 Ramazan 1204 tarihi itibarıyla malikâne kısmının 
yarısına İnce Mehmed Ağa sahipti. 
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Ağaların en önemli uğraş alanları olan toprak tasarrufu alanında belirgin şekilde 
büyük âyan ailelerine mensup olanların çok daha etkin oldukları anlaşılıyor. 
Öyleki üst gelir grubunda değerlendirilebilecek olan ailelere mensup ağalar 
daha küçük sermayedarları âdeta kredi verir gibi beslemişlerdir.  

Zaralızade Abdullah Paşa’nın borç verdiği kimseler arasındaki ağalar bu 
mahiyette değerlendirilebilir. Abdullah Paşa’nın alacağı (zimematı) olan tımar 
sahiplerinden ağa olanların isimleri ve zimmet miktarları şu şekildedir11:  

Borç Verilen Ağanın İsmi  Alacak (Kuruş)  

İmamzade Derviş Ağa  500 

Kasapzade Ahmed ve Mustafa Ağa  486,5 

Recep Efendizade Hüseyin Ağa   420 

Dervişzade Bekir Ağa  350 

Abdizade Recep Ağa  325 

Kenanzade (isim yok)  300 

Yusuf Çavuşzade Paşa Ağa  162,5 

Abdizade Abdi Ağa  80 

Cemalzade Hüseyin Ağa  79 

Tarım gibi riskli bir alanda yer almaya çalışan ağalar dinamik bir şekilde 
sisteme dâhil olmak zorunda olduklarının farkındalardı. Bu anlamda güçlerinin 
yetmediği durumlarda ortaklıklar kurarak (müştereken) tımar sistemi içinde yer 
almaya çalışıyorlar12 veya büyük toprakları mülkiyetlerine alma konusundaki 
gayretlerini ortaya koyarak13 Osmanlı coğrafyasının sair bölgeleriyle uyumlu 
bir davranış sergiliyorlardı. Ancak erbâb-ı tımardan Seyyid İsmail Ağa bin 
Ahmed ile Seyyid Ömer bin Seyyid Mehmed Ağa arasındaki anlaşmazlıkta 
görüldüğü gibi elde edilmiş toprakların büyüklüğü kadar onun elden çıkmaması 
da gerekliydi. İki ağa arasında Çukurbostan isminde bir bahçenin bir kısmı dava 
                                                 
11 SŞS, 5/156, 29 Safer 1207. Burada ismi geçen ağaların Sivas’ta meskûn oldukları 

konusunda bir bilgi yoktur. Ancak diğer sayfa ve defterlerde aynı isimlerin geçiyor 
olması, bunların Sivaslı ya da en azından Sivas’ta yaşayan kimseler olduklarını 
ortaya koymaktadır.   

12  Mesela Hüseyin Ağa, El- Hac Mehmed Efendi ile ortak olarak zeamete mutasarrıf 
idiler. SŞS, 1/ 29, 14 Muharrem 1192.  

13  Örneğin 6 Cemaziyelevvel 1204 tarihinde Gazzazzade Ömer Efendi 
Karamollazadeler’den Mehmed Ali ve Abdullah Ağa’ların Simkürek köyündeki 
tarlalar, çayır ve harman yerinden oluşan çiftliği satın almıştı (SŞS, 3/10).  Yine 
Seyyid El- hac Ömer Ağa Murad veledi Bogos adlı zımmiden alacağı olan 1050 
kuruşa karşılık İstanbul’da yaptıkları anlaşma gereği Murad’ın Hafik’te sahibi olduğu 
12 kıtadan müteşekkil çiftliği rehin olarak almıştı (SŞS, 13/ 192, 21 Rebiülevvel 
1241). Mahkeme ikinci satışları haksız bulmuş ve vaziyet başa dönerek Murad 
yeniden çiftliğine sahip olmuştur. 
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konusu olmuş, Ömer Ağa İsmail Ağa’yı kendi toprağını işgal etmekle 
suçlamıştı. Sonuçta davacı İsmail Ağa’nın haksız olduğuna karar verilmiş, işgal 
ettiği bir hendekten müteşekkil yerin Ömer Ağa’ya ait olduğu ispatlanmıştır. 
Her ne kadar bahçenin büyüklüğü belli olmasa da bu örnek vaka iki ağanın bir 
toprak parçası üzerindeki aidiyet mücadelesini yansıtması bakımından 
önemlidir (SŞS, 5/276, 27 Şevval 1208).  

Sivas âyanından Nalbandoğlu Seyyid Osman Ağa da böyle bir anlaşmazlık içinde 
yer almıştır. Osman Ağa söz konusu anlaşmazlığı Hafik’e bağlı Yarhisar 
mukataasına mutasarrıf olan İnce Mehmed Ağa ile yaşamıştır. İnce Mehmed Ağa 
mahkemeye başvurarak kendi tımarından bir parça olan Yarhisar köyünün Kavak 
mevkiindeki Kavakyamacı denilen toprağın tasarrufu konusunda Osman Ağa ile 
anlaşamadıklarını ifade etmiştir. Sonunda şahitlerin de desteğiyle Kavakyamacı 
toprağından elde edilen öşür hasılatının kendisi ve Osman Ağa ile ortağı arasında 
yarı yarıya (nısf üzere) paylaşılması konusunda anlaşmaya varılmıştır14.  

Tımarla büyümeyi hedefleyen ağaların karşılarındaki en büyük sorun belki de 
bitmeyen savaşlardı. Öyle ki savaşlar artık servet bakımından artı değer 
katmıyor, savaşta gösterilecek başarı tımar sahiplerine, mesela zaim olmak gibi 
bir fırsatı vermiyordu (Özkaya, 1994, s. 44). Aksine savaşta canını kaybetme 
riski ekonomik büyüme önünde önemli engellerden birini oluşturmaktaydı. Bu 
anlamda tımar sahibi olan ağaların savaş yolunda ya da esnasında vefat etmeleri 
sık rastlanan bir durumdu. Bunlardan birisi olan Seyyid Hüseyin Alemdar Ağa 
aslen Hamurkesen mMahallesi’ndendi ve Mora’da sefer yolunda iken vefat 
etmişti (SŞS, 13/18. 13 Rebiülaher 1239). Yine Mora seferinde vefat eden 
tımarlılardan birisi de Kara Mustafazade Seyyid Mehmed Ağa’ydı (SŞS, 13/27, 
23 Cemaziyelaher 1239).    

Toprağı işleme/işletme yanında tarımsal sanayinin ilk örneklerinden olan 
değirmenler konusunda da ağalar faaldiler. Mesela bunlardan birisi Ahmed Ağa 
idi. Ağanın bir çiftliği, bir konağı ve değirmeni bulunuyordu ve hem çiftliğinde 
hem de değirmeninde üretim yapıyordu15. Su değirmeni sahibi olan ağalardan 
Göbdenlizade Seyyid Mehmed Ağa’nın Horhun köyündeki üç değirmende 
toplam 550, Sarraf köyündeki değirmende ise 1000 kuruşluk hissesi vardı (SŞS, 
13/79, 23 Muharrem 1240). Horhun’dakilerden birisi çalışır durumda 
olmamasına rağmen diğerleri faaldi. Zira ağanın Sarraf’daki değirmende 
buğdayı ve arpası vardı. Böylece hem eken hem de hasadı mamul hâline 

                                                 
14  SŞS, 5/86, 29 Zilkade 1206. Aslında bu bölgede yer alan diğer birkaç arazide bu iki 

ağadan başka Yarhisar köyü ağalarının da tımar hisseleri vardı. Söz konusu ağalar bu 
arazilerin divani hissesine sahipken malikâne hisseleri Sahibiyye Medresesi’nin 
elindeydi.  

15  SŞS, 5/ 289, 27 Zilhicce 1208. Değirmenin mülkiyeti, üzerindeki arazi tımar toprağı 
olması hasebiyle sahib-i arza vergisini vermek üzere Ali Ağa’ya geçmişti. 
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getirmeye çalışan bu kimselerin aracıları aradan çıkararak artı ürün üzerindeki 
kontrollerini ve buna bağlı olarak kâr oranlarını arttırmaya çalıştıkları 
düşünülebilir. Her ne kadar daha fazla veriye ihtiyaç olsa da değirmen ve diğer 
işletmelere sahip olmak konusunda sicillerin sessizliği ağa kesiminin, 
hammaddeyi ürüne çevirme ve bunu pazarlama gibi meşakkatli alanlara girmek 
yerine vergi toplama, toprağı tasarruf etme ve kiralama gibi daha az emek 
isteyen alanlara yönelmiş olabileceklerini akla getiriyor.      

1.2. Ağa Sınıfı ve Hayvancılık  

Toprağa bağlı ekonominin vazgeçilmezlerinden olan hayvanlar, ağa sınıfının da 
ekonomik yaşantısında oldukça önemli bir yere sahipti. Hem resmî görevleri 
hem de tımar sistemi içinde yer almaları nedeniyle at ve büyükbaş hayvan 
beslemeleri doğaldı. Ne var ki bazı ağaların küçükbaş hayvanlara ve arılara 
sahip olmaları onların hayvancılık alanında da yer almaya çalıştıklarının kanıtı 
olsa gerektir.  

Tablo 1 ve Tablo 2’ye bakıldığında terekesi incelenen 21 ağadan 13’ü (% 61,9) 
değerleri çeşitli miktarlara varan hayvanlara sahipken, 8’inin hayvanata ait varlığı 
bulunmamaktaydı. Hayvan sahibi olanlar içinde bu kalemin toplam terekesine oranı 
en büyük olanında bu rakam % 63,7 iken en düşük olanında  %0,9’du. Terekesi 
incelenen ve hayvan sahibi olan ağaların oranının (% 61,9)16, meslekleri incelenen 
ağaların tımar sahibi olma oranı ile (% 51)17 yakınlık arz ettiği de ortadadır. Bu 
durum ağa sınıfından toprağa bağlı olanların aynı zamanda çeşitli sayılarda 
hayvanata da sahip olmaları gerektiği gerçeği ile örtüşmektedir.     

Hayvancılıkla uğraşan ya da tarla tarımı bünyesinde hayvanlara sahip olduğu 
anlaşılan ağalardan birisi Derviş Ali Ağa’dır. Ağanın ölmeden önce sahip 
olduğu hayvanlar içinde 7 inek, 2 kısrak ve 3 esb (at), bunlara ait takım, eğerler, 
gem ve barındıkları bir adet ahır yer almaktaydı. Bunlar toplamda terekesinin % 
7,9’una denk geliyordu. Yine ağanın bunlar dışında 3 adet kovanı da vardı ki 
anlaşılan Ali Ağa kendi bal tüketimi için arı beslemekte idi (SŞS, 13/ 50, 5 
Şevval 1239). 

Eski Sivas Miralayı Mehmed Said Ağa da sadece resmî görevinde kalmamış, 
tarım ve hayvancılık ile de ilgilenmiştir. Zira muhallefatı içinde koyun, kuzu 
keçi, oğlaklardan oluşan 183 küçükbaş ve 8 büyükbaş hayvan -Öyük ve Tutmak 
köylerinde- bunu desteklemektedir (SŞS, 1/171-172 ve 173; 29) Cemaziyelaher 
1193 (SŞS, 1/171-172 ve 173; 29 Cemaziyelaher 1193). Ayrıca 4 esb, 2 tay, 2 
bargir, 1 iğdiş ile samanlık ve ahır da ağanın muhallefatı arasındaydı.  

Bazı ağalar da ortak olarak hayvanlara sahip olabilmekteydiler. Örneğin 
Postoğlu Ömer Ağa, Fatma binti Ebubekir isminde Yıldızeli’nde oturan bir 
                                                 
16  Bakınız Tablo 1 ve Tablo 2 
17  Bakınız Tablo 4.  
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kadının ölen eşi ile hayatta iken davar üzerinden ortaklık anlaşması yapmıştı. 
Muhtemelen onları besleyerek elde edilen malı paylaşıyorlar ya da canlı 
ticaretini yapıyorlardı (SŞS, 3/32, 1202). Yine Sivas ayanından Mağalzade 
Esseyid Elhac Ahmed Ağa da hayvan sahibi olanlardandı. Ağanın sahip olduğu 
at sayısı net değilse de çeşitli at takımları, başlıkları, keçeleri bunların sayısının 
birden fazla olduğuna işaret ediyor. Ahmed Ağa hayvanlarının büyükbaş 
olanlarına ise başkaları ile ortak (iştiraken) olarak sahipti. Toplam 540 kuruş 
değeri olan hayvanlar içinde 2 inek, 1 dana, 2 kısrak ve 2 yaşarı vardı. Yine Ağa 
en az 3 koyun, 16 keçi, 3 toklu ve 3 oğlağın da sahibi durumundaydı18. 

Yine Hatibzade Seyyid Ali Ağa ile kardeşi İbrahim Ağa’nın (şirket-i mülk ile 
iştirak olan) ortak terekelerinden İbrahim Ağa’nın hissesine kalan kısmında 
içlerinde camız, öküz, inek, balak bulunan 530 kuruş değerinde 11 büyükbaş 
hayvan ile 350 kuruş değerinde 57 koyun ve 9 keçiden oluşan küçükbaş 
hayvanları ve bir kısrağı yer almakta idi (SŞS, 5/280, 9 Zilkade 1208). 
 

1.3. Ağa Sınıfı ve Esnaflık/Zanaatkârlık   

Bu bölümde ağaların hangi meslek/zanaat gruplarında iş yaptıkları incelenirken, 
belli mesleklerin o meslek sahiplerine, orta veya üst sınıfa katılma yani 
“ağa”laşma yolunda yardım edici bir rolü olup olmadığı gibi zor bir soruya dair 
ipuçları değerlendirilecektir. Osmanlı mali sistemi içinde “kadı”nın 
İstanbul’daki sıkı denetimi nedeniyle zanaatkârların gelirleri dar bir aralık 
içinde değişirken (McGowan, 2004, s. 829), lonca teşkilatı içinde büyümenin 
önü kesilmişken, Sivas gibi merkeze görece uzak bir yerde âyanın zanaatkâr 
olarak gelişimi ne yönde seyretmişti?  

Her ne kadar narh gibi lonca kuralları, sürsat gibi zorunlu uygulamalar ve 
muhtesip gibi sistem içinde büyüme girişimlerini önleyen görevliler bulunsa da 
esnaf ve üreticiler diğer meslek erbabına göre daha fazla hareket alanına 
sahiptiler. Müsadereden korunmuş olmaları bile önemli bir değerdi. Bu anlamda 
taşradaki âyan sınıfı da Sivas örneğinde inceleneceği üzere hem yönetici19 hem 
de bireysel olarak esnaf ve zanaatkâr hüviyetinde ekonomik sahada 
belirmekteydiler. Sivas sicillerindeki kayıtlardan elde edilen verilerle 
oluşturulan tabloya (Tablo 4) bakıldığında mesleği belirlenen 102 ağa içerisinde 
53 ağanın (% 51) tımar toprağını tasarruf ettikleri belirtilmişti.  

                                                 
18  SŞS, 13/111, 3 Cemaziyelevvel 1240. Hayvanların toplam mal varlığına (terekesine) 

oranı sadece %5 idi. Ahmed Ağa’nın terekesi daha sonra yeniden hesaplanmıştır 
(SŞS, 13/137, 7 ?? 1240). Ahmed Ağa’nın hayvanlarının değeri bu hesaplamada 
toplam 540 kuruş olarak kaydedilmiştir.    

19 Örneğin Sivas bedesteni kethüdası olan Mustafa Ağa gayretli ve sadakatli olması 
sebebiyle resmî atama ile penbeciler şeyhi ve nazırı olarak tayin edilmişti  (SŞS, 
13/77, 5 Rebiülaher 1240).  
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Bunun dışında ağa unvanlı kimselere ait toplam 27 meslek tespit edilmiş, ancak 
hiçbirisi erbab-ı tımar derecesine ulaşamamıştır. Ağa sınıfının tımar dışındaki 
uğraşlarına bakıldığında ilk sırada 5 kişi ile sarraçlar yer alırken onu 4 kişi ile 
tuzcular izlemiştir. Yine berber, kahveci, kasap, mumcu ve tütüncü olan ağalar 
da 3’er kişi olarak tespit edilmişlerdir. Bu noktada ağa sınıfının toprağa yoğun 
bir şekilde bağımlı olduğu ancak çok farklı mesleklere sahip olma konusunda da 
girişken olduğu ileri sürülebilir.  

Tabloda belirtilen küçük ve orta büyüklükte ekonomik güce sahip ağalar dışında 
Sivas’ın orta-üst sınıfları arasında belki de en önde gelenlerinden olan 
Zaralızadelerin hem üretici hem de işletmeci/mekân sahibi olarak esnaf içindeki 
önemlerine ayrıca değinmek gerekir. Aileden Mehmed Paşa’nın 1749’da 
vakfettiği mülkler arasında 30 haffâf dükkânı, 29 attar dükkânı, 1 boyahane, 1 
şemhane, 1 basmacı kârhanesi, 1 berber dükkânı, ve onlarca başka dükkân yer 
almaktaydı (Savaş, 1992, s. 85). Aynı aileden Recep Bey 1799’da 17 adet 
semerci dükkânı, 4 penbeci, 1 kuyumcu 2 bıçakçı, 1 kazancı dükkânın da içinde 
bulunduğu pek çok dükkân vakfetmişti (Savaş, 1992, s. 93). 19. yüzyılın ilk 
yarısında Sivas’ta yaklaşık bin adet dükkânın var olduğu düşünülünce (Demirel, 
2006, s.108) bu âyan ailesinin ciddi bir birikime sahip olduğu anlaşılıyor. 
Zaralızadeler gibi ileri gelenlerden olan Acıvirzadeler de esnaflık yapmakta, 
bakkal işletmekte idiler ve şehir merkezinde bol miktarda dükkâna sahiptiler.20 
Yine tarımsal alanda olduğu gibi gayrimenkul konusunda da ortaklıklar içine 
giren ve ortaklaşa dükkân sahibi olan ağalar da vardı. Esseyyid Ömer Ağa ve 
Esseyyid Mehmed Ağa, Meydan camisine yakın bir mekândan 290 kuruşa ortak 
dükkân satın almışlardı (SŞS, 1/50, 25 Rebiülevvel 1192). Yine 1203 tarihinde 
aralarında Seyyid Derviş Ahmed Ağa, Hacı Yusuf Ağa ve Abdullah Ağa’nın ve 
bir de zımmînin olduğu altı kişi bir kasap dükkânına ortak olmuşlardı (SŞS 3/3, 
14 Safer 1203).             

1.4. Ağa Sınıfı ve Borç/Alacak-Satış İlişkileri  

Sivas âyanının sicillere yansıdığı kadarıyla -en azından incelenen dönem içinde- 
aralarındaki borç/alacak ve satış ilişkilerinin yoğun olduğu iddia edilebilir. 
Şehrin ileri gelenleri olarak sermayelerinin büyüklüğü ve iş alanlarının farklılığı 
bu ilişkinin sebebini açıklar niteliktedir. Sermaye ortaklıklarına girişilmesi ve 
kredi sağlama gibi ilişkiler de ağa sınıfı arasında görülen finansal ilişkiler 
arasındaydı. Tablo 1 ve Tablo 2’ye bakıldığında terekesi incelenen 21 ağadan 
13’ünün bu tip bir ilişki içinde olduğu ve çeşitli kimselere borç verdikleri 
görülmektedir. Bunlar içinde alacağı en fazla olan ve alacakları toplam 
terekesinin %75,5’ine denk gelen ağa Tüfenkçi Başı Ahmed Ağa idi. Ahmed 

                                                 
20 SŞS, 5/265, 25 Şaban 1208. Zira Acıvirzadelerden Seyyid Mustafa Ağa’nın birisi 

Bezzazlar Sokağı’nda bir diğeri de Haffaflar Sokağı’nda olan iki dükkânı bir cami 
için vakfedilmişti.   
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Ağa’nın oğlu Abdullah Ağa da öldüğünde alacağı miktar terekesinin %69’una 
ulaşmıştı. Bunlardan başka Seyyid Abdullah Ağa bin Maksud Ağa’nın ve 
Derviş Ali Ağa’nın toplam mal varlıklarının neredeyse yarısı başkasına 
verdikleri borçlardan müteşekkildi. Yine Zaim Mağalzade Esseyid Elhac 
Ahmed Ağa’nın toplam terekesinin % 6,4’ünü alacakları oluşturmakta idi (SŞS, 
13/137, 7 Cemaziyelaher 1240). Ayrıca Sivas valisi Feyzi Süleyman Paşa’nın 
tütüncü yamağı olan Kocaviranlı Hasan Ağa’nın öldüğünde terekesinin 
%35,8’ini üç farklı ağadan alacakları oluşturmaktaydı (SŞS, 5/160, 15 Şaban 
1207). 21 ağadan 8’i ise en azından hayatlarının son demlerinde herhangi bir 
alacak-verecek ilişkisine girmemişlerdi. 

Sözü edilen ekonomik güçleri ile orantılı olarak ağalar arasında çeşitli 
konularda alışverişler de az rastlanılan olaylardan değildi. Acıvirzadelerden 
Seyyid Alaaddin ve Seyyid Mehmed kardeşler kendi mülkleri olan ve bir tarafı 
Paşa Camii’ne bitişik olan bir Canbaz ahırını yine bir ağa olan Yusuf Alemdar 
Ağa’ya 400 kuruşa satmışlardı (SŞS, 5/316, 23 Rebiülaher 1209).   

Bazen ağa sınıfından insanlar da alışverişlerinde şeri kaideleri yine şeri hileye 
dayanan ortaklıklar ile çözmekte ve tabi caizde alışverişlerini lehine olacak 
şekilde kılıfına uydurmaktaydılar. Aslen Akdeğirmen Mahallesi’nden olup 
İstanbul’da yerleşmiş olan Emine Hanım aynı mahallede olan bahçeli evini ve 
müştemilatını vekili aracılığı Seyyid Mustafa Ağa’ya satmak istedi. Ancak 
varislerin ve/veya komşuların alım önceliği hakkı (şufa) olması nedeniyle şeri 
bir hileye başvurdu. Evin dört tarafından belirli bir miktarını alıcı Mustafa 
Ağaya hibe ederek onunla komşu oldu ve böylece alış önceliği hakkını elde 
etmesini sağladı. Nihayetinde evini Mustafa Ağa’ya 440 kuruşa sattı21.  

Ağa sınıfı içinde işleri iyi gitmeyip borçları toplam mal varlıklarından fazla 
olarak (deyni terekesinden ezyed) yani müflisen ölen ağalar da bulunmaktaydı. 
Terekesi tutulması hasebiyle müflis olarak öldüğü anlaşılan Musli Beğ oğlu 
Abdullah Ağa, Cemalzade Seyyid Mehmed Ağa ve Hatibzade Ali Ağa 
bunlardan sadece birkaçı olarak sayılabilir (Bkz: Tablo 3).  

                                                 
21  Evin tam müştemilatı şu şekildeydi: Bir bab kış evi, bir harem odası bir fevkani 

yazlık, bahçe, burada iki ayrı oda, divanhane, ahır, üç göz kâgir ambar ve bir miktar 
avlu. Ancak burada ıskat-ı şuf’a için (bu mala hissedar, ortak veya komşu olanların 
satın alma önceliği haklarını düşürmek için) adı geçen mülkün dört tarafından birer 
zir’asını ıvaz mukabelesinde (para dışında bir başka bedel karşılığında) Seyyid 
Mustafa Ağa’ya teslim etmişti.  Böylece onunla şeri hile yoluyla komşu olarak şufa 
hakkını kullanmasına yol açmış ardından kalan kısmını 440 kuruşa satın almıştı. SŞS, 
3/11, 25 Zilkade 1202. Bir başka ıvaz mukabelesinde ağaların bir gayrimüslime ev 
satmaları için bk. SŞS, 3/128.        
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Bunlardan birisi olan Abdülkerim Mahallesi sakinlerinden Cemalzade Seyyid 
Mehmed Ağaydı22. Cemal Ağa’nın ölmeden önce ahır ve samanlığı yanında 
birkaç odadan müteşekkil yaz ve kış evleri vardı. Ağa’nın birer adet tay, kısrak 
ve katırı bulunmaktaydı. Aynı defterin bir başka sayfasındaki bilgilere göre 
Ağa’nın terekesi içinde iki kış evi, çeşitli büyüklükte odalar, dört göz kâgir oda, 
meyveli ağaçlar (eşcar-ı müsmire)  içeren bir bahçesi vardı. Burada da çeşitli 
odalar, ayrıca kahve odaları, ahır ve samanlık bulunmaktaydı. Ağa çok fazla 
kişiye küçük miktarlarda nakit borç vermenin yanı sıra bazı kimselere buğday 
ve arpadan olmak üzere aynî olarak da borçlar vermişti. Bu durum Ağanın 
başka köylülere ekimlik tahıl vermiş olabileceğini akla getiriyor. Ancak aynı 
zamanda borç batağında olduğu anlaşılan Cemal Ağa belki de tımarla birlikte 
yürüttüğü tefecilik işinde şanssız bir dönemde hayata veda ermişti23.  

Zaralızadelerin de işi her zaman iyi gitmemiştir. Örneğin bu aileden Abdullah 
Paşa ölümünde arkasında sadece 3000 kuruşu kalmış iken 8376 kuruşluk bir 
borç bırakmıştı24. Ağa’nın terekesi toplam borcunun ancak %36’sını 
karşılamaktaydı. Bu durumda borçlarının ancak %36’sı ödenebilmişti. Paşanın 
borç aldığı kimseler içinde kadınlardan ağalara esnaftan zimmîlere kadar geniş 
bir yelpazede 36 kişi bulunmaktaydı. En büyüğü 1100 kuruş olan borçlarından 
en küçüğü 10 kuruştu.     

Müflis ölenlerden birisi de terekesi kardeşi ile ortak tutulan Hatibzade Seyyid 
Ali Ağadır. Ali Ağa’nın kendi terekesinde kaydedilen alacaklılar listesi de 
oldukça kabarıktır25. Bu kişilere bakıldığında Ağanın daha çok esnaftan borç 

                                                 
22 SŞS 2/ 193. Cemal Ağa’nın terekesi 29 Cemaziyelevvel 1201 tarihinde kayda 

geçirildi. Ağa ya hiç evlenmedi ya da daha önce eşinden boşanmıştı ve aralarında 
alacak verecek meselesi kalmamıştı. Ağa’nın toplam terekesi 2.508,5 guruş, borcu 
(düyun-ı müsebbetesi) ise 2.529,5 kuruştu. Bu durumda şeri hukuka göre hâkimin 
emri ile tereke sattırılarak, herkesin alacağı ile mütenasip bir şekilde (garâmeten) 
alacaklılara dağıtılmaktadır, kalan borçlar ise sakıt olur (Barkan, 1966, s. 19). 
Alacaklılara her bir guruşa 39 pare 2’şer akçe verildi. Vârislerine ise bir şey 
kalmazken tereke alacaklılara dağıtıldı. Oldukça fazla olan alacaklıların çoğu âyan ve 
ilmiye sınıfından kimselerdi. Yine esnaf içinden de (baltacı, terzi, duhancı, kasap 
gibi) alacaklılar vardı. Ayrıca Ağa’ya borçlananlar da geniş bir yelpazeyi kapsayan 
çok sayıda kişiden oluşmaktaydı.  

23  SŞS, 2/190, 25 Cemaziyelaher 1201. Ağanın mülklerinin 1010 kuruşa bir bayana 
satılması suretiyle borçlarının ödenmesi için kaynak sağlandığı anlaşılmaktadır.   

24  SŞS, 3/200, 15 Recep 1204. Ağanın neden bu kadar borçlandığı anlaşılamıyor. 
Ancak irili ufaklı 70 davarı olan Abdullah Paşa’nın belki de hayvancılık temeline 
dayalı bir geçim ekonomisi vardı ve işler istediği gibi gitmediği için borçlanmıştı. 
Borç aldığı kişilerin çokluğu Ağanın işlerinin son zamanlarda değil uzun süredir iyi 
gitmediğine bir işaret sayılabilir.   

25  Defterde Ali Ağa’nın “duyunu terekesinden ezyed olduğu halde” yani borçlu olarak 
vefat ettiği belirtilmiş ve alacaklıların listesi verilmiştir. Bu durumda şeri hukuka 
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aldığı anlaşılmaktadır. Bunlar içinde boyacı, kasap, sarraç, attar, semerci, 
demirci, balmumcu, kılıççı, boyacı gibileri sayılabilir. Ancak borç miktarlarının 
küçük olması neden bir ağanın hem de önemli bir aileye mensup ve ciddi bir 
terekeye sahip olan birisinin böyle bir ilişkiye ihtiyaç duyduğu gibi bir soruyu 
akla getirmiyor değil. Belki de sermayesini güçlendirme arzusuyla tefeciliğe 
soyunan Ağa, işleri yolunda gitmeyince iyice batmıştı.      

Duyunu terekesinden ezyed olarak yani borçlu hâlde ölenlerden bir diğeri ise 
Musli Beğ oğlu Abdullah Ağa’ydı. Abdullah Ağa’nın mesleği tam olarak 
anlaşılamasa da borç alıp ödeyemediği kişiler arasında yakınları ve kadınların 
olması dikkat çekmektedir (SŞS, 1/450, 1 Şaban 1194). Yine Hazinedar Halil 
Ağa vefat ettiğinde geride bir eş ve ikisi küçük yaşta üç çocuğunu borçlu bir 
tereke ile bırakmıştı. Terekesi borcundan 130 kuruş daha düşük olarak ölen 
Halil Ağa’nın varisleri evlerini 140 kuruşa satarak borçlarını kapatabilmişlerdi 
(SŞS, 3/167, Evahir-i Rebiülevvel 1204). Ne yazık ki siciller müflis ağaların 
neden o hâle geldiklerine dair çok şey söylememektedir. Ağaların resmî görevi 
olanlarının dahi müflisen vefat etmeleri daha çok kendi nahoş kaderlerine 
kendilerinin sebebiyet verdiklerini düşündürmektedir.   

Tefecilik yapıp yapmadığı sadece terekesine bakılarak anlaşılamasa da bazı ağaların 
bu işle uğraştıklarını destekleyecek bilgiler yok değildir. Bunlardan birisi olan 
Göbdelenli Seyyid Mehmed Ağa’dan borç alanların uzayan listesi böyle bir 
olasılığın hiç de yabana atılamayacağını göstermektedir. Ağa toplam 4725 kuruş 
borç vermişti ve alacaklarının toplam terekesine oranı %37,2 idi. Seyyid Mehmed 
Ağa’nın borç verdiği kimseler içinde her sınıf insan (tüccar, çavuş, gayrimüslim, 
silahdar ağası, nakibüleşraf) olması, büyüklü küçüklü miktarlarda alacağının olması 
(en düşük 2 kuruş- en yüksek 400 kuruş) ve farklı yörelerden  (Artukabad, 
Karacaviran, Pirkinik, Horhon, Kunduz gibi çeşitli köylerden) insanlara borç 
vermesi bu tahmini destekler niteliktedir (SŞS, 13/ 79, 23 Muharrem 1240).   

Tefeci olması kuvvetle muhtemel ağalardan birisi de Behcet Osman’ın oğlu 
Mehmed Ağa’dır. Hem şehirde hem de köyde pek çok kimseye borç veren 
Mehmed Ağa’ya borcu olanlar arasında hemen her meslekten insan vardı. 
Kazancı, berber, hamamcı, kürekçi gibi esnaf, Acıvirzadeler, Kömürlüzadeler 
gibi büyük ailelerden olanlar vardı. Ağa Kızılcaöz, Apa, Kethüdalı, Kürtköy, 
Haydarlı gibi köylerdeki insanlara, Müslim ve gayri- müslimlere çeşitli 
miktarlarda borçlar vermişti (SŞS, 10/64, 19 Şevval 1231). Ağa’nın alacakları 
içinde en yüksek olanı 430 kuruş iken en düşüğü 5,5 kuruştu.          

Tüfenkçibaşı Ahmed Ağa’nın toplam terekesinin %75,5’ini alacağı miktarlar 
oluşturmaktaydı. Ancak borç verdiği kişi sayısının az olması sebebiyle tefecilik 

                                                                                                                        
göre her alacaklıya (guremâya) borcun ancak tereke kadarı yani % 60 oranındaki 
kısmı verilmiştir.   
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gibi bir işe kalkışmadığını düşünmek de mümkündür (SŞS, 13/83, 27 Muharrem 
Muharrem 1240). Yine Tüfekçibaşı Ahmed Ağanın oğlu Abdullah Ağa’nın 
toplam terekesi ise 9580 kuruş olup bunun 6412 kuruşu yani % 66,9’u 
alacaklarından müteşekkildi. Borç verdiği kişilerin tamamı ağa ve efendi lakaplı 
olan Ahmed Ağa en fazla 3000 en az 550 kuruş borç vermişti. Tımar sahibi 
olduğu anlaşılan Ağa’nın neden bu kadar borç verdiği tam anlaşılamasa da 
bunun ek bir kazanç yolu olmadığı, açıkçası tefecilik yapmadığı miktarların 
çokluğu mamafih vereceklilerin azlığına dayanarak iddia edilebilir (SŞS, 
13/148, 25 Şevval 1240).  
1.5. Ağa Sınıfı ve Sermaye Dağılım Kalemleri  

Buraya kadar ağa sınıfının ekonomik uğraşları hakkında çeşitli değerlendirmeler 
yapıldı. Bu noktadan itibaren ağa sınıfından insanların bireysel olarak 
sermayelerini toprak ve hayvancılık dışında hangi kalemler üzerine bina 
ettiklerine bakılacaktır. Burada Tablo 2’de görüleceği üzere çalışmanın 
kapsadığı dönem içinde Sivas ilinde yerleşik olan ve tereke kaydı sicillere 
geçirilmiş bulunan toplam 21 ağanın mevcut bilgileri incelenmiştir. Oldukça 
zengin bilgiler içeren bu kayıtlar hem ağanın kendisinin hem de aile efradının 
ekonomik seviyesine dair veriler sunması bakımından oldukça önemlidir.   

1.6. Konaklar ve Dükkânlar  

Ağa sınıfının belki de ekonomik güçlerini gösteren en önemli kalem oturdukları 
ya da alışverişe taraf oldukları evleri daha doğru bir ifade ile konaklarıydı. Zira 
büyük mülkler şeklinde imar edilen konakların malikleri genellikle ağalardı. 
Sivas âyanından Mehmed Ağa bin Behcet Osman’ın hanesinin fiyatı 6.000 
kuruştu ki bu miktar pek çok orta ve dar gelirlinin toplam mal varlığından bile 
birkaç kat fazlaydı (SŞS, 10/64, 19 Şevval 1231). Yine Zaralızade Abdullah 
Paşa’nın hanımına sattığı Sarı Şeyh Mahallesi’ndeki ev 2695 kuruş değerinde 
olup selamlık ve harem olmak üzere iki ana bölme içinde 8 oda, büyükçe bahçe, 
ahır, ayrı bir kış evi ve çeşmeyi de içermekteydi (SŞS, 3/88, 5 Muharrem 1204) 
Göbdenlizade Mehmed Ağa’nın ise 2500 kuruşluk bir menzili vardı (SŞS, 13/ 
79, 23 Muharrem 1240).  

Ne var ki orta ve alt seviyeli sermaye ve ekonomik güce ulaşan ağaların evleri 
üst seviyede olan ve çeşitli şekillerde resmî makamlar elde ederek 
zenginliklerini artıran ağaların konakları kadar büyük değildi. Örneğin Oğlan 
Çavuş Mahallesi’nde yaşamakta iken ölen Silahtar El-hac Ali Ağa’nın küçük 
oğlu ve hanımına bıraktığı evin değeri 1 Şaban 1193 tarihinde İbrahim Ağa’ya 
sattıklarında 850 kuruştu (SŞS, 1/164, 1 Şaban 1193). İki katlı olduğu anlaşılan 
evde dört oda, çeşme, mutfak var iken bahçesinde de yine çeşme, belki bir 
zenginlik göstergesi olarak kabul edilebilecek olan bir kahve odası, bir ahır ve 
ayrıca bir odası daha vardı. Yine Mığdis Evanis isimli bir zimmîye Sarı Şeyh 
Mahallesi’ndeki evini satan Yüzbaşı Mustafa Ağa’nın oğlu Hasan Ağa evininin 
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bir köşesinde kahve odasının yanı sıra bir de “fırun evi” tabir edilen bir oda 
yaptırmıştı (SŞS, 1/164, 1 Şaban 1193). Ağaların ortaklaşa sahip oldukları 
haneler de bulunmaktaydı. Mesela Mora seferinde vefat eden Kara Mustafazade 
Mehmed Ağa’nın bir konaktaki hissesi 1000 kuruştu (SŞS 13/27, 23 
Cemaziyelaher 1239). 

Söz konusu dükkânlar olduğunda ağaların ciddi bir iştigalleri olduğu anlaşılıyor. 
Daha önce de ifade edildiği gibi Zaralızade, Kenanzade ve Acıvirzade gibi âyan 
aileleri Sivas’ın önemli merkezlerinde dükkân sahibi olma konusunda oldukça 
istekli ve bunları elde etmede başarılıydılar. Bu dükkânların sayıca çok fazla 
olması, sık sık el değiştirmesi ve birden fazla iş sahasına hitap etmeleri ağa 
sınıfının onları kendileri kullanmaktan başka hem gayrimenkul olarak 
değerlendirme hem de kira gelirlerinden-gerek vakıflar gerekse kendileri için- 
faydalandıklarını göstermektedir. Dükkân sayılarının kendilerinin 
işletebileceklerinin çok üstünde olması, bu ailelerin iyi bir emlak tedarikçi 
oldukları ve âdeta bir şirket gibi Sivas esnafına mekân temin etmede tekelleşme 
yolunda önemli yol aldıklarını gösteriyor. Tabii bütün ağalar büyük ailelere 
mensup değildi ve daha küçük ölçekli güce sahip olanlar da bu güçleri ile 
orantılı olarak dükkân sahibi oluyordu26.  

1.7. Silahlar 

Ağaların bir kısmının tımar ehli olması hasebiyle silah ve diğer harp aletlerine 
sahip olmaları oldukça doğaldı. Pek çok örnek içinden bir kaçını saymak 
gerekirse; Kara Mustafazade Mehmed Ağa’nın 40 kuruşluk bir tüfeği ve 50 
kuruşluk bir çift simli piştovu ve bir de zincirden yapılma “gem”i (reşme) 
bulunmaktaydı (SŞS 13/27). Yine Göbdenlizade Mehmed Ağa’nın bir tüfeği, 
bir kılıcı bir çift piştovu vardı (SŞS, 13/79, 23 Muharrem 1240). Tüfekçibaşı 
olduğu anlaşılan Ahmed Ağa’nın ise 3 tüfek, 2 çift piştovu olup kılıcı da dâhil 
harp aletlerinin değeri 378 kuruştu (SŞS, 13/83, 27 Muharrem 1240).  
1.8. Ziynet Eşyaları ve Lüks Metalar (Takı- Kürk- Nakit) 

Bilindiği gibi İslam toplumlarında servetin temel saklanma kalemi olarak nakit 
para ile beraber inci, mücevherat, değerli kumaş, köle, çiftlik ve hayvanat 
üzerine yatırım yapılması teşvik edilmiştir (İnalcık, 2009, s. 258). Sivas 
zenginlerinin (ağaların ve hanımlarının) de bu öğüde uyarak ziynet eşyaları 
üzerinde servet korumasını sağlamaya çalıştıkları, ancak Tablo 2 incelendiğinde 
görüleceği gibi, ağaların (ve hanımlarının) servetlerini nakit para ve değerli 
takılar üzerinde fazla yoğunlukla değerlendirmedikleri anlaşılmaktadır. Toplam 
sermayesi içinde bu kaleme en fazla pay ayıran %18,8 (655 kuruş) ile Enderun 

                                                 
26 Mesela Tüfenkçizade Mehmed Ağa Nalbantlar Sokağı’nda “İslambol Etmekçisi” 

denilen bir dükkânı 110 kuruşa Kenanzade Mehmed Ağa’dan 1239 yılında satın 
almıştı. (SŞS, 13/27, 27 Cemaziyelaher 1239).    
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Ağası Kara Süleyman Ağa ibn-i Hüseyin olmuştur. Sivas Miralayı Mehmed 
Said Ağa ile Ebubekir Ağa bin Koca Ağa da sermayelerinin yaklaşık %8’ini 
nakit para ile takılara ayırmışlardı. 12 ağanın ise bu alanda herhangi bir birikimi 
bulunmamaktaydı (SŞS, 13/115).  
Başkaca birkaç örnek verilecek olursa Abdülkerim Mahallesi’nde vefat eden 
eski Sivas Miralayı Mehmed Said Ağa’nın terekesinde 82 kuruş değerinde 20 
fındık altını ile 256 kuruş değerinde 28 adet İstanbuli altını vardı. (SŞS, 1/171, 
29 Cemaziyelaher 1193). Mihr-i müeccelesi hariç toplam terekesinin %47’sine 
denk gelen bu varidat Fatma Hanım’ın terekesi içinde en yüksek oranlı olan 
kalemdi. Canbolzade Mustafa Ağa’nın kızı ve Seyyid Mehmed Ağa’nın hanımı 
olan Fatma Hanım’ın terekesinde 100 kuruşluk bir çift incili altın küpe, 40 
kuruşluk 2 adet altın yüzük, 350 kuruşluk bir kolbağı, 450 kuruşluk 150 adet 
İstanbul rubiesi 1 adet 40 kuruşluk altın, 1 adet muska 20 kuruşluk muska 
kutusu, 1 çift sim kaşlı kemer, 27 adet 243 kuruşluk İstanbuli altın, 200 
kuruşluk 5 miskallik inci, 2 adet kürk vardı. Tüm bu ziynet eşyaları (kürk hariç) 
1743 kuruş olup toplam terekenin (3642,5) yaklaşık yarısını (%47,8) teşkil 
etmekteydi (SŞS, 13/78, 23 Rebiülaher 1240).      

Hiç şüphesiz kürk sahibi olmak da altın gibi zenginliğin teşhiri bakımından 
önemliydi ve ağa sınıfının vazgeçemediği harcama kalemlerindendi. Nitekim 
Eski Sivas Miralayı olan ve Abdülkerim Mahallesi’nde yaşamakta iken 1193 
yılında ölen Mehmed Said Ağa’nın terekesi içinde toplamı 200 kuruşu bulan 
beş adet kürk bulunmaktaydı (SŞS, 1/171, 29 Cemaziyelaher 1193). Yine 
Göbdenlizade Seyyid Mehmed Ağa’nın terekesinden 90 kuruşluk bir kürk 
çıkmıştı27. Tüfekçibaşı Seyyid Ahmed Ağa’nın terekesinden ise 270 kuruşluk 
iki adet kürk çıktığı gibi 130 kuruş değerinde 5 tane de kaplan postu 
kaydedilmişti28.   

Ayrıca terekesi içinden ilginç sayılabilecek malzemeler çıkan bir başkası ise 5 
Şevval 1239’da kaydı tutulan Derviş Ali Ağa’ydı. Ağa’nın 130 kuruşluk hilali 
saati, 50 kuruşluk bir çalar saati, 200 kuruşluk nargile ve kahve takımı, 520 
kuruş değerinde de üç adet kürkü vardı (SŞS, 13/50, 5 Şevval 1239).   

İncelenen belgeler içerisinde yine bir zenginlik alameti sayılabilecek şekilde 
Zaralızade Abdullah Paşa’nın bir cariyesine rastlandı ve Paşanın bu cariyesinin 
ölümünden sonra 350 kuruş değerle borçlarını karşılamak üzere kullanıldığı 
tespit edildi (SŞS, 3/200, 15 Recep 1204). Yine cariye sahibi olan ağalardan 
birisi de Behcet Osmanoğlu Mehmed Ağa’ydı. Ağa’nın cariyesi terekesinde 500 
kuruş olarak kaydedilmişti (SŞS, 10/64, 19 Şevval 1231).  
                                                 
27  SŞS, 13/79, 23 Muharrem 1240. Ağa’nın 60 kuruşluk bir İngilizkâri saati ve 100 

kuruşluk da bir adet şalvarı vardı.  
28  SŞS, 13/83, 27 Muharrem 1240. Ağa’nın terekesinden 400 kuruşluk bir lahor şal ile 

toplamda 180 kuruşluk iki adet saat de çıkmıştı.   
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Son olarak terekesi incelenen 21 ağa içinde bu tür varidatı olanların sayısının 10 
olarak belirlendiğini ve diğer 11 ağanın ise bu alanda bir varidatının olmadığını 
söylemek gerekir. Bu noktada, bu tip metaların terekelerin kayda geçirilmesi 
sırasında kadıdan saklanabileceğini de unutmadan, lüks meta yatırımının ağalar 
içinde pek cazip bir alan olarak görünmediğini söylemek mümkündür.  
Tablo 1. Ağa Terekelerinin Nisbi Dağılımı* (%) 

Tereke 
Sahibinin İsmi  

Gayri  
menkul  

 

Toprağa 
Bağlı 

Varidat** 

Takı/ 
Kürk/  
Nakit  

Hayvan
at 

Alacak Verecek Diğer 
*** 

Toplam 
tereke  
(kuruş) 

Sicil 
Nu./Sayf

a Nu. 
Sivas Miralayı 
Mehmed Said 

Ağa 

16,3  20,7  8,3  11,9  13,9  6,4  21,3  100 1/ 171-
172-173 

Ebubekir Ağa 
bin Koca Ağa 

29,4 
 

- 8,5 0,9 21,6 - 40,3 100 2/69 

Kocaviranlı 
Hasan Ağa 

- - - - 35,8  - 64,01 100 5/160 

Hatibzade 
İbrahim Ağa 

22,8 - - 21,4  - - 55,7  100 5/280 

Hatibzade 
İbrahim Ağa ve 
kardeşi Ali Ağa 
(ortak tereke) 

İki terekede de 
ortaklık var.   

- - - 17,3  26,7  - 43,2  100 5/282 
      100 100 5/282 

Hayli? Ömer 
Ağa 

4,1  - - - 5,1 - 53,7  100 9/6 

Mehmed Ağa 
bin Ahmed 

37,7  - 6,2  - - - 55,9  100 10/32  
  

Seyyid 
Mehmed Ağa 
bin Mustafa  

- - - 63,7  - - 36,2 100 10/45 
 

Seyyid Elhac 
Halil Ağa 

80,8  - - - - - 19,1  100 10/153  
 

Kara Mustafa 
zade Seyyid 

Mehmed Ağa 

- - - - - - 100 100 13/27 

Tiryaki 
Nalband 

Mehmed Ağa 
bin Ali  

45,1  - - - - - 54,8  100 13/28 

Seyyid 
Abdullah Ağa 
bin Maksud 

27 - - - 50,5 - 22,3 100 13/31 

Derviş Ali 
Ağa’dır 

23,3 - 2,2  7,9 47,9  - 18,6 100 13/50  

Göbdenlizade? 
Mehmed Ağa 

32,7  7,3  2,1 1,9  37,2  - 18,6  100 13/79- 80 

Hüseyin Ağa 
bin İbrahim  

- - - 18,2  - - 81,7  100 13/66 

Tüfenkçi başı 
Ahmed Ağa 

- 7,6  1,6  1,9  75,5  - 13,2 100 13/83 

Pekmezci 
Osman Ağa 

35 - - 12,2  2,9  - 49,7 100 13/104 

Mağalzade El 
Hac Esseyyid 
Zaim Ahmed 

Ağa 

37,8  20 1,5  8,1  6,4  - 26 100  13/137 

Enderun Ağası 
Kara Süleyman 

ağa ibni 
Hüseyin   

23 - 18,8  1,4  10  - 46,6 100 13/115 
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Kilitonzade? 
Ömer Ağa 

61,2  - 5,3  10,2  - - 23,1 100 13/127 

Tüfekçibaşı 
Ahmed Ağanın 
oğlu Abdullah 

Ağa 

- 8,4  3,3 - 66,9  - 21,3  100 13/148 

      
* Tabloda, yüzde hesaplarında rakamsal yoğunluğu azaltmak için virgülden 
sonraki ilk rakam kullanılırken kuruş dışında yer alan “para” kurundaki 
miktarlara yer verilmemiştir.    

** Her türlü ürün (buğday, arpa vs.) kastedilmektedir.   

*** Burada ifade edilen meta ile her türlü ev araç gereçleri, giyim eşyaları ve 
sair metalar kastedilmektedir. 
Tablo 2. Ağa Terekelerinin Miktarî Dağılımı (kuruş)  

Tereke Sahibinin 
İsmi  

Gayri 
menkul  

Toprağa 
Bağlı 

Varidat 

Takı/ 
Kürk/  
Nakit  

Hayvanat Alacak Verecek Diğer 
 

Toplam 
tereke  
(kuruş) 

Sicil 
Nu.Sayfa 

Nu. 
Sivas Miralayı 

Mehmed Said Ağa 
1066    1351 

 
543 776  909  420  1390 6515 

  
1/ 171-
172-173 

Ebubekir Ağa bin 
Koca Ağa 

130 - 38  4 95,5  - 178,5 442 2/69 

Kocaviranlı Hasan 
Ağa 

- - - - 145 - 259 404 5/160 

Hatibzade İbrahim 
Ağa 

1000 - - 1020 - - 2442 4382  5/280  

Hatibzade İbrahim 
Ağa ve kardeşi Ali 
Ağa (ortak tereke) 

İki terekede de 
ortaklık var.   

1000 - - 1365  2104  - 3409 
 

7878 5/282  

- - -  - - - 1268,
5  

1268,5 5/282 

Hayli? Ömer Ağa 120 - - - 15  - 157  292  9/6 
Mehmed Ağa bin 

Ahmed 
500 kr 
16 pr 

- 83  - - - 741 
kur 
10 

para  

1324  10/32  

Seyyid Mehmed 
Ağa bin Mustafa 

- - - 140 - - 79,5 219,5  10/45 

Seyyid Elhac Halil 
Ağa29 

2000 - - - - - 475 2475 10/153 

Kara Mustafa zade 
Seyyid Mehmed 

Ağa 

- - - - - - 971 971  13/27 

Tiryaki Nalband 
Mehmed Ağa bin 

Ali 

250 - - - - - 304  554 13/28 

Seyyid Abdullah 
Ağa bin Maksud   

2500 - - - 4680 - 2070 9250  13/31 

Derviş Ali Ağa’dır 6080 - 580 
kürk 

2060  12475 - 4847  26042  13/50 

Göbdenlizade? 
Mehmed Ağa 

4150  930  270  250  4725  - 2365,
5   

12690,5  13/79- 
80  

Hüseyin Ağa bin 
İbrahim 

- - - 160  - - 716 876  13/66  

                                                 
29  Halil Ağa’nın bu terekesinde kendisinden sonra vefat eden oğlu Mehmed’in de payı 

yer almaktadır.  
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Tüfenkçi başı 
Ahmed Ağa 

- 2000  420  500  19673  - 3444 26307  13/83 

Pekmezci Osman 
Ağa 

200  - - 70 17  - 284  571  13/104 

Mağalzade El Hac 
Esseyyid Zaim 

Ahmed Ağa 

3500  1852 140  750  
250 si 
ortak  

597,5  - 2405,
5 

9245  13/137  

Enderun Ağası 
Kara Süleyman ağa 

ibni Hüseyin   

800 - 655 50 
10’u 
ortak  

350  - 1623 3478 13/115  

Kilitonzade? Ömer 
Ağa 

1850 - 162  310 - - 700 3022 13/127  

Tüfekçibaşı Ahmed 
Ağanın oğlu 

Abdullah Ağa 

- 807  320 - 6412  - 2041 9580  13/148 

 
Tablo 3. Müflis Ölen Ağalar  

İsmi Gayri 
menkul  

 

Tarımsal 
ürün  

Takı/ 
kürk/  
Nakit  

Hayvanat Alacak Verecek Diğer  Toplam 
tereke  
(kuruş) 

Sicil 
Nu./Sayfa 

Nu. 
Musli Beğ 

oğlu 
Abdullah 

Ağa 

450 - - 18,5  - 905 kr 
30 pr 

73,5  542 kr 
 10 pr 

1/450 
 

Cemalzade 
Seyyid 

Mehmed 
Ağa 

1011 - 120 180  479,5 
k 

15 p  

2529,5  717kr25 
pr  

2.508,5  2/193 

Hatibzade  
Ali Ağa 

- 2080  680 - 1300 10382,5  
  

- 3231 
 

5/283 

 
Tablo 4. Sicillerde İsmi Geçen Ağalar ve Meslekleri30  

Ağanın İsmi  Mesleği 
 

İsminin geçtiği  
Sicil/sayfa Nu. 

Bakkal Küçük İbrahim Ağa Bakkal 2/78 
Berber Hacı Hasanoğlu Ali Ağa   Berber  3/250  
Berber Koca Hüseyin Ağa  Berber 1/128 
Berber Seyyid Abdullah Ağa  Berber   3/250  
Bezzazbaşı Mehmed Ağa  Bezzaz  13/27 
Canbaz Abdülkadir Ağa  Canbaz 2/12 
Çukadar Mehmed Ağa İbn-İ Esseyyid Ömer 
Efendi  

Çukadar  1/178  

Debbağ Sofuoğlu Mehmed Ağa  Debbağ  5/71 
Etmekçi İsmail Ağa  Ekmekçi  1/138  

                                                 
30  Şeriyye sicillerinde yer alan bazı davalarla ilgili belgelerin sonlarında ağaların da sık 

sık şahit olarak kaydedilmeleri ve çoğu zaman isimlerin önünde ağanın kendisi ya da 
ecdadının mesleğine dair ibarelerin yer alması ağaların ekonomik uğraşları 
bakımından önemli bilgiler sunmaktadır. Yine emlak alışverişlerinde satışa konu olan 
evin dört tarafındaki emlakın zikredildiği esnada ağaların evleri anılırken isimlerinin 
geçiyor olması da önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca başka vesilelerle mesela bazı 
davalarda vekil olmaları ya da çeşitli yolsuzluklarla ilgili kayıtlarda da ağaların 
isimlerinin anılması ya da davanın taraflarından en az birisi olmaları mesleklerinin 
tespiti açısından oldukça faydalı olmuştur.  
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Ahmed Ağa  Erbab-ı tımar 2/ 177 
Bekir Çavuşzade İbrahim Ağa  Erbab-ı tımar   3/264  
Cemalzade Seyyid Mehmed Ağa   Erbab-ı tımar 2/190 
Dost Mehmedoğlu Ömer Ağa  Erbab-ı tımar 2/244 
Erbab-ı Tımardan Bekir Ağa  Erbab-ı tımar   1/7  
Es- Seyyid Halil Ağa Bin Ebubekir   Erbab-ı tımar  9/60 
Es- Seyyid Hasan Ağa Bin Musa  Erbab-ı tımar   13/74 
Esseyyid Ali Ağa  Erbab-ı tımar  13/ 61 
Esseyyid İbrahim Ağa  Erbab-ı tımar 13/94 
Feyzullah Ağa  Erbab-ı tımar  5/181 
Hacı Osman Ağa  Erbab-ı tımar  2/218 
Hızır Ağa  Erbab-ı tımar 2/ 36 
Humbaracı Velizade El- Hac İsmail Ağa  Erbab-ı tımar 13/147 
Hüseyin Ağa İbn-i Mahmud  Erbab-ı tımar 1/161 
Ivazzade Seyyid Ivaz Mehmed Ağa  Erbab-ı tımar  5/159  
Kasab Osmanoğlu Seyyid Hüseyin Ağa  Erbab-ı tımar 9/ 80  
Kasablızade Seyyid Mehmed Ağa   Erbab-ı tımar  5/54 
Kasabzade Hacı Ağa  Erbab-ı tımar  3/264  
Korkmazzade Yusuf Ağa  Erbab-ı tımar 1/458  
Köse Bekir Zade Ömer Ağa Bin Süleyman  Erbab-ı tımar 1/458  
Mağalzade El Hac Ahmed Ağa Bin Mehmed  Erbab-ı tımar 13/111 
Mataracızade Seyyid Ömer Ağa  Erbab-ı tımar  13/ 23 
Mehmed Ağa  Erbab-ı tımar 2/ 177  
Mehmed Ağa bin Ahmed   Erbab-ı tımar  10/32 
Mustafa Ağa  Erbab-ı tımar   3/250  
Nalbandoğlu Seyyid Osman Ağa  Erbab-ı tımar  5/86 
Paşazade Ömer Ağa  Erbab-ı tımar   3/264  
Pekmezci Osman  Ağa Erbab-ı tımar 13/104 
Seyyid Hüseyin Ağa Bin Mustafa Ağa   Erbab-ı tımar  3/82  
Seyyid Hüseyin Alemdar  Erbab-ı tımar  13/ 18 
Seyyid İsmail Bin Ahmed  Erbab-ı tımar  5/276  
Timur Ağa   Erbab-ı tımar 1/161 
Vaizefendizade Ahmed Ağa  Erbab-ı tımar   3/264  
Vekil-i Miralay Fakih Mehmed Ağa  Erbab-ı tımar   3/264  
Acıvirzade Hacı Lütfullah Ağa  Erbab-ı tımar  

(malikane sahibi)  
5/12  

Mütevellizade Hüseyin Ağa bin Mehmed Ağa Erbab-ı tımar  
(vergi tahsildarı)  

2/4  

İnce Mehmed Ağa  Erbab-ı tımar  
(mukataa mutasarrıfı)  

3/189  

İmamzade Derviş Ağa  Erbab-ı tımar  5/156  
Kasapzade Ahmed ve Mustafa Ağa  Erbab-ı tımar 5/156  
Recep Efendizade Hüseyin Ağa   Erbab-ı tımar 5/156  
Dervişzade Bekir Ağa  Erbab-ı tımar 5/156  
Abdizade Recep Ağa  Erbab-ı tımar 5/156  
Kenanzade (isim yok)  Erbab-ı tımar 5/156  
Yusuf Çavuşzade Paşa Ağa  Erbab-ı tımar 5/156  
Abdizade Abdi Ağa  Erbab-ı tımar 5/156  
Cemalzade Hüseyin Ağa  Erbab-ı tımar 5/156  
Hüseyin Efendizade Derviş Beg  Erbab-ı tımar 5/156  
Kara Mustafazade Seyyid Mehmed Ağa  Erbab-ı tımar  13/27  
Seyyid Ömer bin Seyyid Mehmed   Erbab-ı tımar  5/276  
Ahmed Ağa bin Ömer  Erbab-ı tımar (malikane hissesi var)  3/59  
Mütevellizade Osman Ağa bin Hasan Ağa  Erbab-ı tımar (mukataacı) 3/ 118  
Ataullah Ağa  Erbab-ı tımar (Zaim)  2/36  
Zaim Mehmed Ağa Bin Ahmed  Erbab-ı tımar (Zaim) 3/49  
Gazaz Mehmed Emin Ağa  Gazzaz  5/137 
Gazzaz Seyyid Ahmed Ağa  Gazzaz 3/32 
Ahmed Ağa  Haffaf  2/241 
Topcuoğlu Mehmed Ağa   Haffaf  2/241 
Hamamcı Kaş? Ahmed Ağa  Hamamcı  1/257  
Hamamcı Ahmed Ağa  Hamamcı  9/ 139 
Kahveci Abdullah Ağa  Kahveci 13 /142 
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Seyyid Hüseyin Ağa  Kahveci  3/242 
Hacı Evliyazade Mustafa Ağa  Kahveci  13/68  
Kapancı Seyyid Mehmd Ağa  Kapancı  3/32  
Kasap Esseyyid Mehmed Ağa  Kasap  1/257  
Kasap Hacı Halil Ağa   Kasap  2/196  
Kasap Hüseyin Ağa İbn-i İsmail Kasap  1/278 
Kaşıkçı Ömer Ağa  Kaşıkçı  3/38 
Kömürlüzade Kazzaz Koca Ağa  Kazzaz  5/ 323 
Lüleci Yusuf Ağa  Lüleci  1/80  
Mumcu Hacı Halil Ağa  Mumcu  3/200  
Mumcu Said Ağa  Mumcu  5/121 
Mumcu Seyyid Ömer Ağa  Mumcu  2/196 
Nalband Mehmed Ağa  Nalband  2/223 
Tiryaki Nalband Mehmed Ağa  Nalband  13/ 28 
Paçacıoğlu İbrahim Ağa  Paçacı? 2/3 
Penbeci Seyyid Ahmed Ağa Penbeci  2/3 
Penbeciler Şeyhi Hasan Ağa  Penbeci  5/43 
Saatçi Seyyid Abdülbaki Ağa  Saatçi 2/61  
Kılıçzade Sarrac Osman Ağa İbn-İ Mustafa  Sarrac  1/408 
Sarrac Ahmed Ağa  Sarrac  13/145   
Sarrac Ebubekir Ağa  Sarrac  13/ 35 
Serrac Elhac Bedri Ağa  Sarrac  13/145  
Tekyenişin Sarrac Mehmed Ağa  Sarrac  13/145  
Semerci Hüseyin Ağa  Semerci 2/ 38 
Tuzcu Abdullah Ağa  Tuzcu  13/ 23   
Tuzcu El Hac Mehmed Ağa   Tuzcu  1/229 
Tuzcu İbrahim Ağa  Tuzcu  1/106  
Tuzcu Mehmed Emin Ağa  Tuzcu  13/ 61 
Bekirzadeli Tacir Osman Ağa  Tüccar 2/51  
Tüfenkci Mehmed Ağa Tüfenkçi   13/27  
Tütüncü Ahmed Ağa  Tütüncü  5/192 
Tütüncü Feyzullah Ağa   Tütüncü 2/ 48  
Tütüncü Mehmed Ağa  Tütüncü 2/12 

2. Sivas Ağa Sınıfının Sosyolojik Durumu 

2. 1. Ağaların Aile Yapıları  

Bu bölümde daha önce ifade edilen ve Osmanlı tarihi açısından aydınlanmayı 
bekleyen önemli bir alana, ağaların sosyal yapısına dair veriler 
değerlendirilecektir. Ağaların evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki 
eğilimlerine dair elde edilen ipuçlarına bakılacaktır. Zira sosyal sınıflar arası 
ilişkilerini ve birbirlerine karşı tavırlarını anlamanın en iyi yolu, evlilik 
davranışlarına bakmaktır (Kafadar, 2009, s. 152).  

Öncelikle ağa sınıfının evlilik konusunda tercihlerinin ağa kızlarından yana olup 
olmadığı yani kapalı bir evlilik modelinin tercih edilip edilmediği incelenmeye 
çalışılmıştır. Bu anlamda ismi kaydedilen 25 ağadan sadece birisinin hanımı bir 
ağa kızıyken, dördünün hanımı da efendi unvanlı kimselerin kızlarıydı. Böylece 
ağa sınıfının en azından evlilik gibi önemli bir toplumsal vakıa sırasında ayrı bir 
sınıf gibi davranmadıkları, katı bir toplumsal kast içinde yer almaya çalışarak 
ağa kızlarını tercih etme eğiliminde olmadıkları düşünülebilir.   

Ayrıca incelenen 25 âyan içinde 3 tanesi iki evliyken sadece bir tanesi 3 evliydi. 
Ağaların evliliklerinde ise ortalama 1 ila 3 çocuk sahibi oldukları görülmekte 
olup sadece 1 tanesinin 6 çocuğu vardı.   
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Ağaların çocuk sayılarına bakıldığında ise aşağıdaki şekilde bir sonuç elde 
edilmiştir.  
Tablo 5. Çocuk Sayısı Tespit Edilebilen Ağaların Çocuk Sayıları (25 Aile) 

Çocuk sayısı   Sayı  
Toplam  

Oran (%)  

Çocuksuz  1 4 
1 çocuklu 7 28 
2 çocuklu 6 24 
3 Çocuklu 6 24 
4 Çocuklu 4 16 
6 çocuklu   1 4  

Tablo 6. Ağaların Eşleri ve Çocuk Sayıları31   
İsmi  Eşi Erkek 

Çocukları 
Kız 

çocukları 
Yeri  

Hacı Abdüsselam oğlu Ömer 
Ağa 

Kezban binti Abdullah 1 1 1/12  

Miralay-ı Sivas Mehmed Said 
Ağa 

Fatma binti Halil 2 1 1/171 
 

Silahdar El- hac Ali Ağa ibn-i 
Abdullah 

Sabiha binti Mahmud 1 - 1/164  
 

Elhac Osman Ağa ibn-i 
Ebubekir 

Hatice binti Veli - 2 1/250  

Musli Beg oğlu Abdullah Ağa Nisa binti Mehmed 1 - 1/450  
Esseyyid Abdullah ağa bin 

Abdülehad 
İsmihan binti Hüseyin 2 2 2/176  

Selim Beğ bin Hızır Ağa Münevvere? Binti Abdullah 3 3 3/135  
 

Hazinedar Halil Ağa bin 
Mehmed 

Saniye binti Mehmed 3 - 3/167 

Mehmed Ağa bin Ahmed Mevlüde binti Ali 1 - 10/32 
Mehmed Ağa bin Behcet 

Osman 
Alime Hanım binti Esseyyid 

Mehmed Beg 
2 - 10/64  

Esseyyid Elhac Halil Ağa Hatice Hatun 2 - 10/153 

Esseyyid Halil Ağa bin 
Mehmed 

1-İsmihan binti Mehmed 
       2- Şerife binti (boş) 

2 - 10/157  

Seyyid Hüseyin Alemdar Hadice binti Osman 1 - 13/18 
Kara Mustafazade Seyyid 

Mehmed Ağa 
Fatma binti Hacı Halil 1 1 13/ 27 

Tiryaki Nalband Mehmed 
Ağa 

Rahime Binti Abdullah 1 3 13/28  

Seyyid Abdullah Ağa bin 
Maksud 

Hadice binti Seyyid 
Abdullah Efendi 

3 2 13/31  

Hüseyin Ağa bin İbrahim Havva? Binti Abdullah - - 13/66  
Hacı Ali Ağa bin Mustafa 

(aslen Kayserili) 
Şerife binti Molla Osman 
Ve Zeliha binti Essyeyid 

Lütfullah 

1 2 13/76 
1240  

                                                 
31  Tablo, ağaların bir şekilde isimlerinin geçtiği şeriyye sicilleri kayıtlarından 

yararlanılarak hazırlanmış olup isimleri geçen ağaların tümü Sivas ili sınırlarında 
yerleşik olan kişilerdir.  

 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

206 

Kerbedenli? Göbdenlizade 
Esseyyid Mehmed Ağa 

Fatma binti Canbol Zade 
esseyyid Mustafa Ağa 

3 1 13/ 78  

Cabarzade İskilibli 
Tüfenkçibaşısı Ağa 

    1. Saniye binti Ali Efendi 
(Sivas’ta) 

 2. Ümmü Gülsüm binti 
Mahmud (İskilip’te) 

   3. Hadice binti Abdullah 
(İskilip’te) 

1 2 13/ 83  

Pekmezci Osman  Ağa Fatma Binti El- hac Mustafa - 1 13/104 
Mağalzade el hac Ahmed Ağa 

bin Mehmed 
1.Zahide 
2.Şerife 

1 1 13/111 

Enderun Ağası Kara 
Süleyman Ağa ibni Hüseyin 

Salime binti Mehmed Efendi 2 2 13/115  

Ali Ağa Elif Binti Hüseyin 1 3 13/141 
Tüfekçibaşı Ahmed Ağa Saniye binti Esseyyid Ali 

Efendi 
1 2 13/148 

Sonuç 

Osmanlı döneminin sonlarına doğru Anadolu’da küçük bir şehir olarak tipik 
Osmanlı taşrasını iyi bir şekilde resmeden Sivas şehri, küçüklüğüne rağmen orta 
ve üst sınıfları barındırması bakımından iyi bir temsil gücüne de sahipti. Bu 
çalışmada incelenen ve âyan zümresini oluşturan kimselerden olan ağa 
sınıfından insanlar, tımar sistemi içinde öteden beri hâkim oldukları nüfuzu 
sistemin iyi işlemediği dönemlerde de bırakmamışlar şartların zorlaması 
nedeniyle de olsa tımar sistemine dâhil olma konusunda isteksiz olmamışlardır. 
Zira daha fazla gelir getiren geçim kaynaklarının kısıtlılığından dolayı böyle 
davranmışlar, nüfuzlu olanlar mültezim, mukataa sahipleri olarak varlıklarını 
devam ettirirken nispeten daha zayıf gücü olanlar toprağa bağlı ekonomilerini 
sürdürmüşlerdir. Yine toprağa bağlılığın doğal sonucu olarak da hayvancılıkla 
doğrudan ilgilenmişlerdir.    

Çeşitli dönemlerde ellerinde siyasal nüfuz ve buna bağlı olarak ekonomik güç 
elde eden ya da etmeye çalışan ağaların ve bağlı bulundukları ailelerin ortaklık 
ilişkileri kurma konusunda çok da başarılı olmadıkları görülmektedir. Devletin 
siyasal ve ekonomik olarak kendisine rakip unsurlar olarak ortaya çıkmalarına 
karşı aldığı önlemlerin ağa sınıfının gelişiminin önünde durduğu bir gerçektir. 
Ancak sadece bu baskının varlığı âyanın büyüme ve tekelleşme yolundaki zayıf 
yapısını açıklamaya yetmemektedir. Sivas âyanının arazi ve iklim şartları 
nedeniyle buğday ve arpa gibi fazla artı değer getirmeyen tarımsal üretimde yer 
almaları, coğrafyanın engebeli olması ve devrin teknik şartlarının zayıflığı 
nedeniyle nakliyenin zorluğu ve pahalılığı, Osmanlı coğrafyasının genelinin 
muzdarip olduğu savaş ortamı, bunun getirdiği ağır ekonomik ve beşerî kayıplar 
düşünüldüğünde âyan açısından bu olumsuz tablonun sebepleri daha net 
anlaşılmaktadır. Yine şehrin büyük nüfuslu şehirlere ve büyük liman kentlerine 
uzaklığı, deniz ticaretinden yoksun kalması da üretilen ürünler için gerekli 
pazardan yoksun olmasına neden oluyordu. Bu anlamda şehrin ileri gelenlerinin 
büyüme ve sermaye birikimi konusunda önünde çok fazla seçenek kalmıyordu. 
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Bu anlamda Gofmman’ın İzmir’deki âyan aileleri örneğinden hareketle büyük 
ticari ağların içinde yer alan aileler ortaya çıkmadı Giderek etkisizleşen tımar 
sahibi olmak ya da iç ticarete yetecek nispette yerel üretim merkezlerinin 
işletilmesi girişimci grubun önündeki iki seçenekti (Goffman, 2004, s. 201).  

Tüm olumsuzluklara rağmen taşrada yaşamaya çalışan ağa sınıfının birbirleri ile 
çeşitli sermaye ve üretim ortaklıklara girdikleri görülmektedir. Tımardan alım- 
satıma kadar çeşitli alanlarda ortaklık ilişkilerine girmişler, ancak bu ilişkiler 
Osmanlı genelinde olduğu gibi büyük işletmelere dönüşecek çoklu 
ortaklıklardan ziyade sermaye korumaya yönelik sayılabilecek küçük çaplı ikili 
ortaklıklar şeklinde gerçekleşmiştir. Sermayesi büyük olan ağaların ortaklık 
anlaşmalarına ait belgelerin- örneğin noter ihtiyacı hissettiren satın alma gibi- 
çok daha az olması dikkati çekmektedir. Tek başına bu çalışmada elde edilen 
veriler ağa sınıfının girişimciliğinin derecesini tespit etmede elbette yetersizdir. 
Ancak ciddi bir temsil oranı veren sicillerde bu tip vakaların azlığı da anılmaya 
değer.     

Her ne kadar toprağa bağlılık önemli bir özellik olarak kalmış olsa da ve ağalar 
arasında büyük ortaklıklara girişilmese de ağa sınıfının toprak üzerinden 
geçimlerini sağlamak gibi tek seçenekleri yoktu. Zira isimlerinin önündeki 
lakaplardan meslekleri tespit edilebilen ağalardan yarısı ehl-i tımar iken diğer 
yarısının 27 farklı mesleği icra ettikleri tespit edilmiştir.    

Ağaların birbirleriyle sıkı bir alacak-verecek ilişkisi vardı. Nitekim bazı ağaların 
tüm mal varlıklarının en büyük ya da ikinci kalemini alacakları 
oluşturmaktaydı. Aralarında gayrimenkul satışları olmakla birlikte, kimi ağalar 
oldukça fazla kimseye borç vermişlerdi. Borç verdikleri kişiler içinde hem Sivas 
içinden ya da dışından kimselere hem de üretici/esnaf/ağa olanlara rastlanması 
ağaların âdeta küçük birer kredi sağlayıcılar olarak ekonomik hayata canlılık 
kattıklarını akla getiriyor. Bunun yanı sıra kendileri de yüklü miktarlarda 
borçlanan ya da verdiği borçları tahsilde zorlanan ağalar ne yazık ki iflastan 
kurtulamadılar.    

Sivas ağa sınıfının kendi çapında önemli yatırımlarından birisi şehir merkezinde 
bir dükkâna sahip olmaktı. Terekesi incelenen ya da başka vesilelerle haklarında 
bilgi elde edilen ağaların çok önemli bir kısmı en az bir tane dükkân sahibiydi. 
Bu dükkânların her zaman için kendi meslekleri ile alakalı olması 
gerekmiyordu. Bu gayrimenkuller kendilerine miras olarak kalmış olabildiği 
gibi sermaye kaynaklarının farklılaştırılması için alınan bir önlem, bir pasif 
yatırım şekliydi. Ayrıca terekeler içindeki değerlerine bakıldığında altın ve 
benzeri ziynet eşyaları önemli bir yatırım aracı değildi. Anlaşılan bu tür metalar 
zenginlik göstergesi ve kadınlar için süs olmaktan çok öteye gidememişti.  

Ağaların orta ve üst seviyeli gelire sahip kimseler ve şehrin ileri gelenleri olarak 
sosyal yaşamda diğer insanlardan kalın duvarlar ile ayrılmadıkları iddia 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

208 

edilebilir. Örneğin eş seçerken ağa kızı olmasına dikkat etmedikleri 
anlaşılmaktadır. Bu anlamda ağa sınıfı içinde gerçek bir sınıflaşmadan 
bahsedilecek derecede kapalı bir evlilik modelinin olmadığı rahatlıkla 
söylenebilir. Ağalar büyük oranda tek eşli bir yaşamı tercih etmişlerdir. Bu 
çalışmada incelenen 25 aile içerisinde ailelerin genel itibarıyla bir ila üç çocuk 
sahibi oldukları tespit edilmiş, beş ve daha fazla çocuğa rastlanılmamıştır. 
İncelenen kesimin kısmen varlıklı ailelerden oluşması ve büyük çoğunluğunun 
şehirli olması bu niteliklerini açıklamada açıklayıcı olabilir.  
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TAHTACILAR’DA BİR GÖÇ TÖRENİ: OCAK AYIRMA 

Satı KUMARTAŞLIOĞLU 

Özet 

Tahtacılar’da birden fazla erkek evlada sahip ailelerde evin en küçük oğlu 

haricinde diğer oğulların evlerinin baba ocağından ayrılması,  bir törenle 

gerçekleştirilir. Bu törenler Tahtacılar arasında “ocak kazma”, “ocak başı 

kazdırma”, “ocak ayırma”, “ocaktan ayrılma”, “oğlan ayırma” gibi isimlerle 

bilinir. Bir nevi erkek evladın baba ocağından kendi ocağına göçünü, ocağını 

ayırmasını içinde bulundukları topluma bildirmek için düzenlenen bu törenler, 

aslında kurulan yeni ocağın baba ocağına bağlılığını göstermektedir. Çalışmada 

genel olarak “ocak ayırma” olarak tanımlayacağımız bu törenler hakkında bilgi 

verildikten sonra, törenlerin merkezinde yer alan ateş ile ocağın, aile ocağı ve 

atalar kültü ile bağlantısı ortaya koyulacaktır.  

Anahtar kelimeler: Tahtacı, ocak ayırma, ateş, ocak, atalar kültü, Anadolu. 

An Immigration Ceremony of Takhtadjy (A Member of an Anatolian 

Alaouite Group): Home Leaving 

Abstract 

The Takhtadjy families with more than one son perform a special ceremony - 

except for the youngest son - for the elder sons who are leaving the family home. 

These ceremonies are known among Takhtadjies as “ocak kazma (home 

digging)”, “ocak başı kazdırma”, “home leaving”, “leaving the family home”, 

“oğlan ayırma” (son leaving). It is a special ceremony, in a way, through which 

families publically announce that their sons are leaving their family home: 

Actually these ceremonies serve to show the strong ties of the newly established 

home and the family home.  After giving information about what we call as 

“ocak ayırma (home leaving)” ceremonies in this paper, the relationships among 

the fire, which is at the central point of the ceremonies, and home, family home 

and the culture inherited from ancestors are going to be mentioned.  

Key words: Takhtadjy, home leaving, fire, home, inherited culture from 

ancestors, Anatolia. 

Giriş 

Tahtacılar’ın kim oldukları hakkında ortaya serilen bilgiler genel olarak aynı 

noktada toplanmaktadır. Buna göre Batı ve Güney Anadolu kıyı şeridinde 

genellikle ormanlık alanlarda yaşayan Tahtacılar, eskiden tahtacılık işi ile 

uğraştıkları için bu isimle anılmakta olup aynı zamanda Alevi-Türkmen zümresi 

içinde yer almaktadırlar (Birdoğan, 1995, s. 9; Çıblak, 2005, s. 39; Baha Said 

Bey, 2006, s. 132). Tahtacılar hakkında pek çok bilim adamının varmış olduğu 

ortak nokta, onların Orta Asya’dan gelmiş bir oymak olan Ağaçeri’lerin devamı 
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olduklarıdır (Sümer, 1962, ss. 521-528; Birdoğan, 1995, ss. 9-10; Yörükân, 

2002, s. 149). Diğer Alevilerden farklı olarak Tahtacılar iki ocağa bağlıdırlar. 

Bunlardan biri İzmir/Narlıdere’de bulunan “Yanınyatır Ocağı”, diğeri ise 

Aydın/Reşadiye’deki “Hacı Emirli Ocağı”dır (Baha Said Bey, 2006, s. 133; 

Selçuk, 2004, s. 30). Tahtacılar, hem bağlı oldukları bu ocaklar itibarıyla hem 

de tarihî süreç içerisinde birtakım siyasi, ekonomik ve sosyal şartlar itibarıyla, 

diğer Alevî topluluklar ile Sünni topluluklardan kültürel yönden bazı farklılıklar 

arz etmektedirler. 

Önceleri konar-göçer biçimde yaşayan Tahtacılar, daha sonra dağlık alanlarda 

orman içlerinde toplumun diğer kesimlerine uzak bulunduklarından ve tarihî 

süreçte birtakım dinî-siyasi etkenlerden dolayı kapalı bir toplum özelliği 

göstermişlerdir. Yaşam tarzlarını, kültürlerini, inançsal boyutlarını bu 

özelliklerinden dolayı korumuşlar, dış tesirlerden daha az etkilenmişlerdir. Bu 

nedenden dolayı Tahtacılar’ın yaşamlarında görülen pek çok unsur, eski Türk 

kültüründen izler taşımakta ve günümüzde de canlılığını sürdürmektedir. 

Tahtacılar arasında Eski Türk kültüründen izler taşıyan bu unsurlardan birisi de 

evin en küçük oğlu haricindeki oğulların baba ocağından göçü esnasında 

yapılan törenlerdir. Bu törenlere Tahtacılar arasında “ocak kazma” (Mersin) 

(Selçuk, 2004, s. 180; Çıblak, 2005, s. 134), “ateş yakma” (Erdemli/Mersin) 

(Selçuk, 2004, s. 181), “ateş uyandırma” (Erdemli/Mersin) (Selçuk, 2004, s. 

181), “yeni ocak uyandırma” (Alamut/Aydın) (Eröz, 1990, s. 329), “ateş 

çıkarma” veya “ocak çıkarma” (Çamtepe, Hacıbozlar, Yaylacık, 

Kuyucak/Burhaniye) (Erden, 1978, s. 60), “gelin ayırma günü” 

(Doyran/Edremit) (Kırzıoğlu, 1995, s. 145), “ocak başı kazdırma” 

(Arıtaşı/Edremit), “ocak ayırma” (Tahtakuşlar/Edremit, Kavlak/Edremit), 

“ocaktan ayrılma” (Tahtakuşlar/Edremit), “oğlan ayırma” (Tahtacı/Burhaniye) 

gibi isimler verilmektedir. Bu çalışmada Tahtacılar’da karşılaştığımız ocak 

ayırma törenleri hakkında bilgi verildikten sonra eski Türk kültürünün bu 

törenler üzerindeki izleri ile ateş ve ocak kültünün atalar kültü ile olan bağlantısı 

üzerinde durulacaktır.  

1. Tahtacılar’da “Ocak Ayırma” Törenleri 

Türk kültüründe erkek evlada verilen önem, ataerkil nitelik gösteren diğer 

toplumlarda olduğu gibi erkeğin ailenin soyunun devamlılığını sağlayacağı, 

yani “baba ocağını tüttüreceği” düşüncesi ile ilgilidir. Erkek evlat her ne kadar 

aile ocağını tüttürecek olsa da, zamanı geldiğinde baba ocağından ayrılmakta, 

kendi ocağını kurmaktadır. Büyük erkek evlatlar, maddi imkânlar sağlandıktan 

sonra kendi evlerini kurmakta, baba ocağı ise küçük erkek evlada 

bırakılmaktadır. Tahtacılar’da da evin oğulları evlenip barklanıp maddi anlamda 

yeni bir ev kuracakları seviyeye geldiklerinde baba ocağından kendi evlerine 
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geçmektedir. Bu yeni ocak kurma süreci aile ve toplum tarafından 

önemsenmekte, bir seremoni hâlinde gerçekleşmektedir.  

Tahtacı süreğine göre bir evden oğlan ayrılacağı zaman oğlanın annesi bütün 

köyü “Ben oğlan ayırıyorum.” diye dolaşır ve “ocak ayırma” törenine davet 

eder. Davet edilenler belirtilen zamanda baba evinde toplanırlar. Bu törenden 

önce oğlanın evi yapılmış, büyük eşyaları düzülmüştür. Törende ise kayınvalide 

oğluna ne verecekse göstermelik olarak yorgan, yatak, yastık, minder, tencere 

vs. misafirlerin önüne koyar. Bundan sonra oğlanın önüne birisi düşerek 

cemaatin elini öptürür; oğlan, orada bulunan herkesten helallik alır. Oğlanın 

babası oğluna para kesesi hazırlar, bu “Ev ol!” anlamındadır. Oğlan babasının 

elini öptüğü zaman babası bu keseyi verir, “Al, bereketin bu olsun!” der. Bu 

para kesesi semboliktir, oğlanın baba evinden maddi anlamda da ayrıldığının, 

babaya muhtaç olmadan bir ev geçindirebileceğinin, tıpkı ocağın ayrılması gibi 

para keselerinin de ayrıldığının bir göstergesidir. Baba, para kesesinin dışında 

kendi imkânı dâhilinde oğluna tarla, bahçe verir. Gelen misafirler de 

yakınlıklarına göre yeni kurulan ev için hediyeler getirirler. Bu hediyeler halı, 

kilim, minder, mutfak eşyası olabileceği gibi yiyecek malzemesi de olabilir. 

Artık oğlanın baba ocağından göçü için her şey hazır hâle gelmiştir. Bundan 

sonra davet edilen cemaatle birlikte toplanan eşyalar da alınarak yeni eve gidilir 

(Fatma Korkmaz, Tahtacı/Burhaniye; Fatma Keser, Arıtaşı/Edremit; Elif Kar, 

Tahtakuşlar/Edremit).  

Tahtacılar’da baba evinden ayrılıp yeni açılan eve gitme ve o evde yapılan 

uygulamalar açısından bazı farklılıklar vardır. Bu ocak ayırma törenlerinin bir 

kısmında Alevi dedesi bulunmaz, ocağı kazma ve ilk ateşi yakma işini evin 

babası üstlenir. Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Sarılar, Kumgedik, 

Yaylacık, Yuguslar, Kuyualan, Çamoba (Erden, 1978, s. 61) ve Tahtacı köyü 

(Fatma Korkmaz) ile Edremit’e bağlı Kavlak (Ahmet Derin), Arıtaşı (Fatma 

Keser) ve Tahtakuşlar (Elif Kar) köyünde, evin büyüğü ya da babası, baba 

ocağından bir “eski ateş” alır. Ateşin üzerine de çıra koyarak “Haydi, ocağını 

yakmaya gidiyoruz.” der. Cemaatle birlikte yeni eve gidilir, baba eline kazma 

alarak ocağın başını üç defa kazar ve ilk ocak ateşi yakılır. Oğlanın babası, 

ocağı yakarken “Ocağını ayırdım. Allah iyi ocak etsin, dallı budaklı ol!” deyip 

dua eder, ocağın başına niyaz eder. Babanın ocağı kazma ile üç defa 

kazmasından dolayı bu ocak ayırma törenlerine “ocak kazma” da denir. Yakılan 

o ilk ateşte çay demlenir veya kahve pişirilir, hep beraber içilir. Bu törenden 

sonra da köyün kadınları müsait oldukları zaman yeni ocağı ziyaret ederler. 

Balıkesir/Burhaniye’ye bağlı Tahtacı köyünde bu ev ziyaretine “ayrılığa gitme” 

denir. Ayrılığa giden herkes hediyeler, özellikle yiyecek (yağ, zeytin, 

kurutmalık vs.) götürür. Ocağı ayrılan, o kış yiyecek için para vermek 

durumunda kalmaz (Sevim Hata, Tahtacı/Burhaniye). 
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“Ocak ayırma” töreninden sonra, bazı Tahtacı köylerinde evin ve ailenin uygun 

bir zamanında eş dost davet edilerek lokma koyulur (Tahtacı, Çamtepe, 

Hacıbozlar/Burhaniye) (Erden, 1978, s. 61). Lokma koyma, kurban keserek bu 

kurbanı gelen cemaate ikram etmektir. Aslında tören küçük bir cem töreni olup 

törende Alevi dedesi ve sazendeler bulunur. Bu tören için yeni kurulan eve her 

gelen ocağın başına niyaz eder. Dede, horoz keser. Daha sonra dededen hayırlı 

alınır. Önce baba ve anne dedenin önünde niyaz eder, sonra dört el üstünde 

durup “hayırlı” alırlar. Daha sonra ise ocağı ayrılan oğlan ve gelin aynısını 

yaparlar (Fatma Keser, Arıtaşı/Edremit; Elif Kar, Tahtakuşlar/Edremit).  

Bazı Tahtacı köylerinde ise “ocak ayırma” törenleri cem töreninden ayrı olarak 

değil, bir cem töreni eşliğinde yapılır. Ocağı ayrılan çiftin yeni evinde Alevi 

dedesi ve musahipli büyükler toplanır. Ev sahibi, bu tören için maddi durumu 

elverişli ise koyun veya koç, değilse bir horoz (Cebrail) keser. Daha sonra Alevi 

dedesi ocağın başına geçerek elindeki kazma ile ocağa üç defa sembolik olarak 

vuruyormuş gibi yapar. Önce “Ya Allah!” diyerek ocağın sağ tarafına, sonra 

“Ya Muhammet!” diyerek ocağın sol tarafına, daha sonra ise “Ya Ali!” diyerek 

ocağın ortasına vurur. Dede, bu ocak kazma olayından sonra ocaktaki ilk ateşi 

yakar. Bundan sonra ocağı ayrılan oğlan ve gelin, ocağa niyaz ettikten sonra 

orada bulunanların ellerini öper. Daha sonra dede şu hayırlıyı okur: “Allah 

Allah Allah; la ilahe illallah, Muhammeder’resululah, Aliyü veliyullah, mürşidi 

kamilullah, la feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar, evi ocağı şen, nasibi ayrı, 

kısmeti gür, ocağı kadim ola. Tuttuğu ileri gide, şah-ı merdan yardımcısı ola, 

gerçekler demine hu!”. Yakılan bu ocaktaki ilk yemeği de dedenin eşi pişirir. 

Daha sonra yemek yenir, çaylar içilir (Bozyaka, Kaşdişlen, Kırtıl, Köprübaşı, 

Kuzucubelen, Çamalan/Mersin) (Selçuk, 2004, ss. 180-181; Çıblak, 2005, s. 

134). Bazı köylerde ise Alevi dedesinin bulunduğu bu törende ocağın ilk ateşini 

ocağı ayrılan oğlanın babası yakmaktadır (Kırtıl/Mersin) (Selçuk, 2004, s. 181). 

Tahtacılarda “ocak ayırma” töreni yapılmadan aile reisi olunmaz. Ocağı 

ayrılmamış olan oğlan, başlı başına dinî törenlerde, örf ve âdetlerde kendini 

temsil edemez. Ocağı ayrılmamış oğlanın bütün masraflarını, örneğin 

çocuğunun kırk uçurma masraflarını babası karşılar. Henüz aile reisi olmayan, 

ocağı ayrılmayan erkek evlat kendi başına kurban kesemez. Ancak ocağı 

ayrıldığı, kendi başına ev idare edebildiği zaman kurban kesebilir. Böyle bir 

durumda da kurbanı önce baba, daha sonra da ocağı ayrılan oğlan kesmelidir 

(Elif Kar, Tahtakuşlar/Edremit; Fatma Keser, Arıtaşı/Edremit; Ahmet Derin, 

Kavlak/Edremit; Sevim Hata, Tahtacı/Burhaniye).  

Belli birtakım tarz ve kurallar içinde yapılan bu “ocak ayırma” törenleri evin 

büyük erkek evlatları için yapılmaktadır. Evin tek oğlunun veya en küçük 

oğlunun ocağı ayrılmadığı için “ocak ayırma” törenleri yapılmamaktadır. 
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Geleneklere göre ocaktan büyük oğlanlar ayrılmakta, en küçük oğlan ise baba 

ocağında kalıp baba ocağını tüttürmektedir. Nasıl büyük oğlanlar ocakları 

ayrılmadan kurban kesemiyorsa evin küçük oğlu da babası ölmeden kendi 

başına kurban kesememektedir. Evin babası öldüğünde de küçük oğlanın baba 

ocağından sorumlu olması ve bu ocağı tüttürmesinden dolayı bu ev, yani baba 

ocağı küçük oğlana ait olmaktadır. Bu ocak haricindeki diğer kalan miras ise 

kardeşler arasında paylaşılmaktadır (Elif Kar, Tahtakuşlar/Edremit; Fatma 

Keser, Arıtaşı/Edremit; Ahmet Derin, Kavlak/Edremit; Sevim Hata, 

Tahtacı/Burhaniye).  

2. “Ocak Ayırma” Törenlerinde Eski Türk Kültürünün İzleri 

Tahtacılar arasında “ocak” denilince ilk önce “ev” anlaşılmaktadır; dolayısıyla 

yeni bir evin kurulması da sembolik olarak bu yeni evin ocağında ilk ateşin 

yakılması şeklinde gerçekleşmektedir. Yeni kurulan evin, yurdun varlığı, bu 

yakılan ocakla anlam kazanmakta ve kabul görmektedir. Fakat yeni kurulan 

ocakta ilk ateşin yakılması herhangi bir kişi tarafından ve herhangi bir şekilde 

değil, evin babası ya da Alevi dedesi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Tahtacılarda çeşitli isimlerle anılan “ocak ayırma” törenlerinde en önemli unsur, 

oğlanın babasının ya da Alevi dedesinin yeni kurulan ocağı yakmasıdır. “Ocak 

ayırma” törenleri bu hâliyle eski Türk kültüründe önemli bir yer teşkil eden 

atalar kültü ile şaman törenlerinden büyük izler taşımaktadır.  

Atalara olan bağlılık, aile olma ve ailenin soyla devamlılığı ile sıkı sıkıya 

alakalıdır. Aile reisi olan babanın ölmüş atalar ile olan ruhani bağını dinî 

sosyoloji üzerinde önemli çalışmalara sahip olan Gustav Mensching güzel bir 

şekilde ifade etmektedir. Mensching’e göre aile, en eski ve en temel kutsal bir 

cemaati teşkil etmektedir. Bu kutsal cemaatin lideri de aile reisi olan babadır. 

Kolektif temayüllü arkaik insanın din duygusu içinde ecdad ve sonraki nesil 

kutsal bir birlik meydana getirirler. Bu durumda aile âdeta görülen bir kısımla 

görülmeyen bir kısımdan meydana gelmektedir. Ölmüş atalar ailenin 

görünmeyen kısmını, bu atalar ile sıkı sıkıya bağlı olduklarının farkında olan 

yaşayan fertler ise ailenin görülen kısmını meydana getirirler (2004, ss. 27-28). 

İşte ailenin bu görülen ve görülmeyen kısmını birbirine bir zincir gibi bağlayan 

da aile reisi olan babadır. Buradaki mesele atalar ile hem “ev” hem de “aile, soy 

sop, sülale” anlamındaki “ocak”ın birbiri ile olan ilgisinin çözümüdür. Arkaik 

insan düşüncesine göre ölmüş olan ataların ruhları tamamen ailelerinden kopup 

uzaklaşmamakta, tam tersine ecdadın ruhları geride kalanların yeri geldiğinde 

kendisine müracaat edebileceği, yardım talep edebileceği bir merci hâline 

gelmektedir. Ecdat ruhlarına ulaşılacak yer ise “aile ocağı” ve bu ocakta yanan 

“ateş” olmuştur. Bu şekilde atalar kültü, ocak kültünü doğurmuştur. Ataların 

ruhları ocağın ateşi içinde tecelli ettiği için de ateş ve ocak kutsal addedilmiştir. 

Ocağın tütmesi, ateşin devamlı şekilde yanması, ataların o ocakta, o yurtta, o 

çadırda devamlı şekilde bulunması demektir. Dolayısıyla ateş ve ocak atalarla 
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temasta olmanın vasıtası olmuştur (Eröz, 1990, s. 326). Atalara olan bağlılık, 

ateş ve ocağa her türlü saygı göstermeyi ve ocağın devamlı yanmasını gerekli 

kılmıştır. Bu durumda ocak, hem ataların tecelli ettiği ateşin yandığı yer, hem 

ataların ikame ettiği ailenin barınma mekânı olan ev, yurt, hem de geçmişe ait 

ölmüş bireyler ile yaşayan bireylerden oluşan aile ocağını ve soyu temsil eden 

bir sembol hâline gelmiştir.  

Tahtacılar’da karşılaştığımız “ocak ayırma” törenleriyle, evin büyük oğlanlarına 

yeni bir ocak açıp baba ocağından ayrılmaları amaçlanıyorsa da bu durum 

aslında birtakım sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanmaktadır. Eskiden 

konar-göçer bir düzende yaşayan Tahtacılar için aynı çadırda, aynı yurtta 

evlenmiş birden fazla erkek evladın yaşaması mümkün olmamıştır. Dolayısıyla 

zamanı gelip ekonomik şartlar elverdiğinde, evin en küçük oğlu haricindeki 

diğer oğullar baba ocağından ayrılıp kendi ocaklarına taşınmak zorunda 

kalmışlardır. Artık yerleşik bir hayat süren Tahtacılar, günümüzde de geçmişin 

bu geleneğini bütün canlılığıyla devam ettirmektedirler. Tahtacılar’da 

karşılaştığımız “ocak ayırma” törenlerinin maksadı, baba ile oğulun ocağını 

ayırmak gibi görünse de aslında baba ocağından alınan ateşle yeni kurulan 

ocağın ateşini yakarak, yeni kurulan ocakla baba ocağı arasında sıkı bir bağ 

kurmaktır. Bu bağı kuran da eski nesil olan atalar ile yeni nesil olan oğul 

arasında önemli bir yer teşkil eden “evin reisi baba” ya da eski Türk kültüründe 

dinî ve sihri mahiyet taşıyıp dinî törenlerde başrol oynayan kamların 

günümüzde Alevi-Bektaşi kültüründeki yansımalarını gördüğümüz “dede” 

olmaktadır. Baba ocağından getirilen ateş, kurulan yeni ocakta yakılarak bu iki 

ocağın köken itibarıyla bir olduğunu, aynı atalara bağlı olup aynı soydan 

geldiğini, ataların baba ocağında olduğu gibi bu ocakta da var olacağını, bu 

ocakta da iyilik, sağlık, bereket getireceğini ifade etmektedir. Durmuş Arık, eski 

ocaktan yeni eve ateş getirme geleneğinin, ata ruhunun yeni meskene geçişini 

sembolize ettiğini ifade etmektedir (Arık, 2005, s. 119). Yeni kurulan ocak 

böylelikle hem baba ocağına bağlı hem de baba ocağında tecelli eden atalara 

bağlı olacak, aile birliğini ifade eden soy da hem eski ocakta hem de yeni ocakta 

devamlılığını sağlayacaktır. 

Ateşin yakıldığı yer olan “ocak”ın atalar kültü ile olan bağlantısı, mitolojik 

anlatılar ile de desteklenmektedir. Gök Türklere ait bir türeyiş efsanesinde, ateşi 

Gök Türklerin Türk ismindeki ataları bulmuştur (Ögel, 1995, s. 501). Ateş 

ruhuna hitaben okunan şaman dualarında, şamanlar “ocak” için, “atamızın 

yaktığı ocak” diyerek ocağı tazim etmektedirler  (İnan, 2000, s. 68). Abdülkadir 

İnan’ın verdiği bilgilere göre; Kırgız-Kazakların kabile teşkilatını unutmayan 

boylarında, yedinci veya dokuzuncu atanın torunlarının hepsi bir “ülken üy” 

(ulu ev)e saygı gösterirler. Bu eve (çadıra) “kara çangarak” da derler. “Kara 
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çangarak”, yüzyıllar boyunca ocak dumanıyla “kararmış çadır” demektir. Bu 

çadırda verilen söz yemin sayılır. Bu çadırın sahibi genç bir delikanlı da olsa, 

herkesçe saygı görür (İnan, 2000, s. 68). Kırgız-Kazakların yüzyıllar boyunca 

atalarının yakmış olduğu ocağın bulunduğu bu kara çadıra saygı göstermeleri, 

aslında atalarına olan saygılarındandır çünkü geçmişte ataların yaşadığı ve 

ocağının atalar tarafından yakıldığı bu çadır, o anda da ata ruhlarını barındıran, 

ata ruhlarının tecelli ettiği yer olarak saygı görülmeyi hak etmektedir. Bir evde 

ocağın devamlı yanması da, o ailenin saadet ve sürekliliğine işaret sayılmıştır. 

“Ocağın yansın!”, “Ocağın sönsün!” gibi dua ve beddualar, asıl manası bugün 

kaybolmakla beraber, hep bu eski inancın ifadesidir (Ocak, 2007, s. 251). 

Annaguli Nurmemmedoğlu Karakeçiler hakkında sunmuş olduğu bir bildiride 

(Nurmemmedoğlu, 1999, s. 47), Kırgız-Kazaklar arasında görülen ve “kara 

çangarak” olarak adlandırılan ata çadırına duyulan saygının (İnan, 2000, s. 68) 

başka bir benzerinin varlığını açıklamaktadır. Akevli (veya Alkaevli) ve 

Karaevli boyları, Oğuzların yirmi dört boyu arasında ismi geçen iki boydur. 

Bunlar Günhan’ın oğullarıdır. “Akevli” demek, devleti inşa eden, devlet kuran 

insanlar demektir. Türkmenler, oğlu evlendirip ona baba evinden ayrı bir ev 

kurduklarında, onu “devlet” bilirler. Oğuzların düşüncesinde, aileden ayrılan 

her oğul “devlet”tir. Evlenen oğul ve ona verilen ev, “devlet”tir. Ama 

“Karaevli” kelimesi, ocakta kalan, kara kazana yakın olan, kara ev yapan 

demektir; ocak onundur. Günhan’ın küçük oğlu Karaevli’dir, yani baba ocağını 

devralmıştır. “Kara” renk kutsaldır, bereketli, devletli manaları vardır. Kazak-

Kırgızlardaki ve Karaevlilerdeki ata ocağını temsil eden “kara çadır” İran 

Kaşkayilerinde de bulunmaktadır. İran Kaşkayilerinde ocak, babadan erkek 

çocuğa geçmektedir. Yaşar Kalafat’ın verdiği bilgilere göre düğünde kara çadır 

olan babanın çadırı haricinde oğul için de bir ak çadır kurulur. Bu ak çadır 

oğlun düğünden sonra kalacağı ocaktır. Damadın çadırının ortasına “çır” (büyük 

ocak-düğün ocağı) yapılır ve bunun üzerine odun toplanarak ateş yakılır. Ancak 

bu ocak da baba ocağından gelen ateşle yakılır (Kalafat, 2007, s. 46). Ögel’in 

Dırenkova’dan ve Uno Harva’dan aktardığı bilgilere göre Altay Türkleri ve 

Buryat Moğolları, yanan bir odunu bir evin ocağından başka bir evin ocağına 

götürme geleneğini sürdürüyorlardı. Yani eski evdeki eski ateşi yeni eve 

taşıyorlardı. Ailenin en büyüğü eski ateşin korlarını, bir kürek içine koyuyor ve 

yeni evin ocağına koyup yeni bir ateş yakıyordu (Ögel, 1995, s. 504). 

Çuvaşlarda da eski bir tören olan eski ocaktan yeni eve ateş getirme geleneğinin 

devam ettiği ve bunun ata ruhunun yeni meskene geçişini sembolize ettiği 

bilinmektedir (Arık, 2005, s. 119). Bulgaristan Türklerinde de yeni kurulan evin 

ilk ateşi ata ocağından getirilmese bile ailenin en yaşlısı tarafından yakılır 

(Taceman, 1995, s. 322). Mehmet Eröz’ün verdiği bilgilere göre Çaylak 

oymağından olan ve Aydın’ın Alamut köyünde oturan Tahtacılar göçebe ve 

çadırlarda yaşadıkları zamanlarda baba, evlenen oğlu için yeni bir çadır yaptırır, 

kurban keser ve bu çadır ebediyen tütsün diye de ilk ateşi kendi yakar. “Yeni 
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ocak uyandırma” denen babanın yeni kurulan ocaktaki ilk ateşi yakma geleneği 

bugün de yeni ev yapıldığında yerine getirilmektedir (Eröz, 1990, ss. 328-329). 

Görüldüğü üzere bugün Tahtacılar’da karşılaştığımız “ocak ayırma” 

törenlerinde baba ocağından ayrılıp yeni bir ocak kuran erkek evladın ilk 

ateşinin baba ocağından getirilen ateşle ve evin büyüğü, atası tarafından 

yakılması geleneği, eski Türk kültürünün izlerini taşımaktadır ve bugün de diğer 

Türk toplulukları arasında bu gelenek devam ettirilmektedir. Baba ocağından 

getirilen ateşle babanın yaktığı ocak, artık ata ocağının, soyun, ailenin devamı 

niteliğindedir, bu ocağın ata tarafından yakılması da aynı zamanda daha önceki 

atalara olan saygının ifadesidir. Ata ocağına saygının farklı bir uygulaması 

Burhaniye’nin Tahtacı köyünde gerçekleştirilmektedir. Bu köyde gurbete 

gidecek ayrı konut kurmamış erkek evlatlar baba ocağından aldığı ateşle 

avlunun bir köşesinde veya bir kıyıda basit bir ocak yapıp ateş yakar, ondan 

sonra gurbete çıkarlar (Erden, 1978, s. 61). Baba ocağından alınan ateşle avluda 

ocak yapıp ateş yakılması, gurbette kurulacak olan ocağın simgesidir. Bu ocak 

yapılıp ateş yakılmazsa evladın ocak kuramayacağına, gurbet ellerde baba 

ocağını devam ettiremeyeceğine, kendi toplumundan kopacağına inanılır. 

Bazı Tahtacı köylerinde “ocak ayırma” törenlerinin Alevi dedesinin bulunduğu 

bir cem töreni eşliğinde yapıldığı yukarıda ifade edilmişti. Alevi-Bektaşi 

kültüründeki dedelerin eski Türk kültüründe önemli bir yere sahip ve törenlerde 

başrol oynayan kamların İslamiyet’ten sonraki devamı olduğu ve bir kısım 

işlevlerini farklı kültürel boyutlarda devam ettirdiği söylenebilir. Başka bir 

şekilde ifade etmek gerekirse, Alevi-Bektaşi kültüründe önemli bir yere sahip 

olan dedeler, eski Türk kültüründeki kamların bir kısım işlevlerinin İslami ve 

tasavvufi bir kisveye bürünmesiyle bugünkü hâllerini almışlardır. Tahtacıların 

“ocak ayırma” törenlerinde yer alan dedelerin rolü de Eski Türk kültüründe 

“ocak dikme” törenlerindeki kamların görevlerinin bir devamı mahiyetindedir. 

İnsanlar ve ruhlar arasında vasıtalık yapan kam, yeni bir ocak kurulacağı zaman 

atalar ile yaşayanlar arasında bağ kurabilmek için düzenlenen törende görev 

alır. Yakutlarda yeni bir ev dikmek için düzenlenen törenlerde, kamlar önemli 

bir rol oynamaktadır. Yakutlardan biri yeni ev dikmek istediği zaman kutlu yer 

arar. Kutlu bir yer seçildikten sonra evi dikecek olan kam şöyle dua eder: 

“Büyük anam hatun (aba hatunum), sekiz köşeli yerimin sahibi, dinle, işit!”. 

Bunu dedikten sonra yüzünü güneşe döner, eldivenlerini çıkarır ve dua eder. 

Sonra kam “uruy” deyip eldivenini göğe atar. Eldivenin düştüğü yerde ocak 

yakılır. Ocağa yağ, yoğurt dökerler, at tüyü atarlar. Sonra kam, kaşığı alıp “Bir 

günlük kısmetimiz, iki günlük kederimiz için. Bu yerin sahibi, alevli ocak ruhu, 

dinleyin. Büyük anam hatun, koynunda bizi himaye eyle!” deyip dua eder. Sonra 

kam, dikilecek evin kutlu olması, mukaddes ocağın daima yanması, neslin 

çoğalması, hayvanların artması, bereketli olması için dua eder. Yine kaşığı göğe 
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atar, “uruy” diye bağırır. Kam ocağa bakıp alkış söyler. Tanrı’dan istemediği 

şey kalmaz. Uzun uzadıya dualar ederek yine kaşığı göğe atar. Fal iyi gelirse ev 

sahibi hemen kaşığı alıp koynuna sokar. Hepsi sevinir. İhtiyarlardan biri şöyle 

dua eder: “Alevli ocağı yak, yaktığın ocağın odu sönmesin, kışta evin bereketli, 

yazda kutlu olsun!” (İnan, 2000, ss. 117-118; Gözelov ve diğerleri, 1993, ss. 

139-140). İşte Yakutlardaki bu “ocak dikme” törenlerinde başrol oynayan 

“kam”ın yerini, Alevi inançlara sahip Tahtacılar’da düzenlenen “ocak ayırma” 

törenlerinde “dede” almıştır, bu iki törende de kesilen kurbanlar ve edilen dualar 

aslında aynı amaca yönelik olup, bu amaç atalar ile aile fertleri arasında irtibatı 

sağlamak, ataları ve ataların ruhlarının barındığı ocağı tazim etmektir. 

Tahtacılarda “ocak ayırma” törenlerinde gördüğümüz ve eski Türk 

geleneklerinin devamı niteliğinde olan başka bir gelenek de evin en küçük 

oğlunun veya tek oğlunun ocağının ayrılmamasıdır. Eski Türk âdetlerine göre 

de “küçük oğul”, babasının evinde oturan ve baba ocağını devam ettiren 

çocuktur. Bahaeddin Ögel’in Uno Harva’dan aktardığı bilgilere göre eski Türk 

kavimlerinde kardeşler evlenip ayrıldıktan sonra da en küçük oğul, eski ateşin 

sahibi oluyordu. Dolayısıyla küçük oğullar için “od-tegin” (ocağın prensi) 

unvanı kullanılıyordu. Cengiz Han döneminde Moğollarda da bu unvan 

“odçigin” veya “oçigin” biçiminde kullanılıyordu (Ögel, 1995, s. 504; Temir, 

1983, s. 293). “Od-tegin” veya “odçigin”, aile ocağına, aile ateşine bağlı olan ve 

evi, yurdu, muhafaza eden anlamına gelmekte ve gerek Türklerde gerek 

Moğollarda geleneklere göre mirasın paylaşılmasından sonra baba evi, baba 

ocağı en küçük oğula gitmektedir (Roux, 1994, s. 188). Eski Türk kültüründe 

görülen bu gelenek günümüzde ise yalnızca Tahtacılar’a has olan bir gelenek 

değildir. İsmail Uçakçı’nın Orta Anadolu’da yapmış olduğu derlemelerden 

Sungurlu’da tespit edilen yaygın uygulamalara göre, ailede büyük kardeşler 

ayrılıp ayrı bir eve çıktıklarında en küçük erkek kardeş baba ocağını yakar, 

dolayısıyla aileden ayrılıp gitmesi düşünülemez (Uçakçı, 2003, s. 106). Hurşit 

Sait’in Gaziantep’te yaşayan Baraklar hakkında verdiği bilgilere göre, ocak 

sahibi küçük oğuldur. Büyük oğul mal alır, ortanca oğul büyüğün verdiğine rıza 

göstermeye mecburdur. Ocak sahibi olan küçük oğul ise büyüğün ve ortancanın 

malı üzerinde hâkimdir. Beylik varisi, ocak sahibi, yani ailenin küçük oğludur 

(Sait, 1933, s. 127). Gerek Tahtacılar hakkında yapılmış çalışmalarda “ocak 

ayırma” törenleri üzerine verilen bilgilerden (Çıblak, 2005; Erden, 1978; Eröz, 

1990; Gül, 2003; Kırzıoğlu, 1995; Selçuk, 2004; Yetişen, 1986) gerekse 

Tahtacılar arasında yapılmış derlemelerden (Fatma Korkmaz, Sevim Hata, 

Tahtacı/Burhaniye; Fatma Keser, Arıtaşı/Edremit; Ahmet Derin, 

Kavlak/Edremit; Elif Kar, Tahtakuşlar/Edremit), Tahtacılarda da bu anlayış ve 

uygulamanın devam ettiği ve “ocak ayırma” törenlerine yansıdığı ortaya 

çıkmaktadır. Tahtacılar’da evin en küçük oğlu ya da tek oğulun ocağı ayrılmaz, 

dolayısıyla bunlar için “ocak ayırma” törenleri düzenlenmez. Hatta günümüz 

şartlarında evin en küçük oğlu başka bir şehre yerleşip ayrı ev kurmuş olsa da 
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onun için yine bu tören düzenlenmez. Çünkü o hâlâ baba ocağı üzerinde hak 

sahibidir, bu ocaktan ve bu ocakta yaşayan anne ve babadan sorumludur. Diğer 

büyük oğlanların “ocak ayırma” törenleri ile ocakları ayrıldığı, onlara ayrı ev 

açıldığı için bu oğullar baba ocağı üzerinde hak sahibi olamazlar. Baba 

öldüğünde de baba ocağı, evi miras olarak küçük oğula kalır. Türk kültürünün 

yaygın bir uygulaması olan bu durum, Tahtacılar’da ayrı bir özellik gösterip 

“ocak ayırma” törenleriyle belirginleşir. Ocağı tüttürecek olan küçük oğul için 

bu tören yapılmaz.  

Sonuç 

Türk kültüründe Alevi-Türkmen olarak bilinen Tahtacılar arasında geçmişten 

günümüze bütün canlılığıyla uygulanan geleneklerden bir tanesi de, genel 

olarak “ocak ayırma” diye ifade ettiğimiz törenlerdir. Görünürde bu törenler, 

erkek evladın baba ocağından kendi ocağına göçünü, ocağını ayırmasını içinde 

bulundukları topluma duyurmak için yapılmakla birlikte aslında yeni kurulan 

ocakla baba ocağının manevi bağını ortaya sermektedir. Bununla birlikte “ocak 

ayırma” törenlerinin temelinde çok farklı anlamlar yatmakta, bu anlamlar 

açısından baktığımızda da ocağın aile, soy ve ata üçgeninde aldığı rol ve işlev 

değişik açılardan gün yüzüne çıkmaktadır.  

Eskiden konar-göçer tarzda yaşayan Türkler, kendi yaşam biçimleri ile dünyayı, 

kâinatı uyum içinde görmüşler ve etraflarında gördükleri varlıkları buna uygun 

olarak yorumlamışlardır. İçlerinde yaşadıkları otağın-çadırın kubbesi, gökyüzü 

veya gök kubbe olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda gök kubbenin ısı ve ışık 

kaynağı olarak görülen güneş, yeryüzündeki temsilini ateş ile bulmuştur. Ateş, 

tıpkı güneş gibi çadırın merkezinde yerini alarak, devamlı bir şekilde yanan, 

sürekliliği olan ve aileyi bir arada tutan “ocak” ile bütünlüğünü kurmuştur. Bu 

açılardan bakıldığında kozmik âlemin ısı ve ışık kaynağı olan güneş, mikro-

kozmik âlem olan evin (çadır-otağ) ocağında simgesini bulmuştur. Kâinatı ve 

kâinattaki varlıkları anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan insanoğlu, önce 

bütün olarak gökyüzünü ve daha sonra gökyüzündeki varlıkları kutsallaştırmış; 

kutsal olan bu varlıklara ise kutsal davranış kalıpları geliştirmiştir. Ateş ve ocak 

da güneşin yeryüzündeki temsili olarak kutsalın tezahürü durumuna gelmiştir. 

Türk kültüründe de ateş ve ocağa kutsal anlamlar yüklenmiş ve buna bağlı 

olarak ateş ve ocak tazim edilmiştir. Her şeyden önce ateş, maddi anlamda 

insana en çok gerekli olan unsurlardan biridir. İnsanın ısınması, aydınlanması, 

yiyeceklerinin pişirilmesi ve hatta temizlik ve sağlık gereksinimlerinin ateşle 

sağlanması, ateşin insan hayatının önemli bir noktasında yerini almasına vesile 

olmuştur. Ateşin insan hayatındaki bu maddî rolü ateş ve ateşin yandığı yer olan 

ocak üzerindeki algı ve anlamlandırmaların da daha geniş olmasını sağlamıştır. 

“Ocak” dendiğinde hem bir ailenin barındığı “ev, yurt”  hem o ailenin 
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geçmişteki atalarından gelecekteki kuşağına uzanan “soy”u anlaşılmaktadır. 

Soyla bağlantılı olarak Alevi-Bektaşi kültüründeki “dede ocakları” ile halk 

hekimliğindeki “ocaklar” da “ocak”ın bu geniş anlam dünyası içerisinde 

değerlendirilmektedir. Evin merkezinde yer alan ocak, ataların tıpkı soyu bir 

arada tutması gibi, aileyi bir arada tutan, bir ailenin ve bir evin varlığının 

sembolü hâline gelmiştir. Ateşin ilk defa kutsal bir şahsiyet olarak algılanan bir 

ata tarafından yakılması da ateşin ve ocağın atalar ile olan sıkı münasebetini 

ortaya sermektedir. Hatta bazı törenlerde ateş, ilk defa yakıldığı şekliyle, yani 

ateşi yakan atanın yaptığı gibi iki taşın birbirine sürtülmesiyle elde edilmekte, 

bu da ateşe verilen değerin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Ateşe 

yüklenen bu kutsî rol, ateşe su dökmemek, ateşten elde edilen külün her yere 

dökülmemesi, ateşe sivri bir şeyin atılmaması, ateşe çöp atılmaması gibi 

yasaklar ile bazı durumlarda ateşe yiyecek takdim edilmesi gibi saygı içeren 

bazı davranış kalıplarının oluşmasına neden olmuştur. 

Etrafında birtakım inanış ve davranış kalıpları örülen ocak, atalar ruhunu 

barındıran ve atalar ruhunun tecelli ettiği kutsi bir varlık konumuna gelmiştir. 

Kutsal olan ile temasa geçmek sıradan zamanlarda, sıradan kişilerle ve sıradan 

davranış kalıpları ile gerçekleşmez. Evin merkezinde yer alan ve kutsalın 

tezahürü olan ocakla, yılın belli zamanlarında veya değişik vesilelerle temasa 

geçilir ve ateş etrafında ritüeller gerçekleştirilir. Hıdrellez ve Nevruz’da yakılan 

ateşler, cem törenlerinde uyandırılan “delil”, düğün törenlerinde yakılıp 

etrafında birtakım uygulamalar yakılan ateşler bu ritüellerdeki örneklerden 

yalnızca birkaçıdır. İşte Tahtacılar’da gördüğümüz “ocak ayırma” törenleri de 

bu tarz ritüellerdendir. “Ocak”, bir evin ve bir ailenin simgesi olarak 

değerlendirildiği için, “ocak ayırma” törenleri de yeni bir evin ve yeni bir 

ailenin kuruluşunu sembolize etmektedir. Yeni ocağı yakan veya yeni ocağın 

temellerini atan da ataların yaşayan temsilcisi konumundaki aile reisi baba veya 

Alevi-Bektaşi kültüründeki dinî lider dede olmakta, böylelikle yakılan ilk 

ocakla atalara verilen değer de ortaya konmaktadır. Aynı zamanda bu ritüel ile 

kutsal olan atalarla temasa geçilmektedir. Atalarla kurulan bu iletişim ortamı ve 

onlarla temasa geçme zamanı, normal bir ortam ve zaman olarak 

algılanmamalıdır. Çünkü kutsal olarak değerlendirilen atalar ile temasa geçilen 

ortam ve zaman da kutsal olmaktadır. Ocak etrafında yapılan bu tören ile 

ataların yaşadığı kozmik zaman olan en mükemmel zamana ulaşılmaktadır. 

Evin büyük oğullarının baba ocağından ayrılarak yeni bir ocak kurduğu ve 

geçmişte şamanların görev aldığı bu tarz törenlerde, günümüzde Tahtacılar 

arasında “dede”ler yer almaktadır. Türkler zaman içerisinde birtakım sosyal ve 

kültürel değişikliklere uğramış olsalar da geçmişte şamanların ve günümüzde de 

Alevi dedelerinin bu törenlerdeki rolü aynıdır; onlar dinî ve kutsi şahsiyetleri ile 

bu kutsi töreni yöneterek atalarla temasa geçmekte ve ilk ateşi yakıp dualar 

ederek yeni bir ocağın temellerini atmaktadırlar. Bu törenler geçmişte nasıl 

şamanlar aracılığıyla dinî ve sihri bir ortam oluşturularak yapılıyorsa, 
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günümüzde de tahtacılar arasında cem töreni eşliğinde gerçekleştirilmektedir. 

Cem töreni ile bu törenler daha dinî bir mahiyet kazanmakta, ocağın ve atanın 

kutsiyeti ön plana çıkmaktadır.  

“Ocak ayırma” törenleri bu hâliyle eski Türk kültüründe önemli bir yer teşkil 

eden atalar kültü ile şaman törenlerinden büyük izler taşımaktadır. Baba 

ocağından getirilen ateş, kurulan yeni ocakta yakılarak bu iki ocağın köken 

itibarıyla bir olduğunu, aynı atalara bağlı olup aynı soydan geldiğini, ataların 

baba ocağında olduğu gibi bu ocakta da var olacağını, bu ocakta da iyilik, 

sağlık, bereket vb. getireceğini ifade etmektedir. Bu durumda ocak, hem ataların 

tecelli ettiği ateşin yandığı yer hem ataların ikame ettiği ailenin barınma mekânı 

olan ev, yurt, hem de geçmişe ait ölmüş bireyler ile yaşayan bireylerden oluşan 

aile ocağını ve soyu temsil eden bir sembol hâline gelmektedir. Böylelikle yeni 

kurulan ocak hem baba ocağına bağlı hem de baba ocağında tecelli eden atalara 

bağlı olmakta, aile birliğini ifade eden soy da hem eski ocakta hem de yeni 

ocakta devamlılığını sağlamaktadır. 
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LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMALARINDA 

BULUNAN MİRAÇNAME 

Galina MİŞKİNİENE 

Özet 

18–19. yüzyılda Litvanya Tatarlarına ait,  Arap harfleriyle Beyaz Rus ve Leh 

dillerinde yazılmış kitapların içinde Arapça sure ve hadislerle, Türkçe bazı dua 

ve niyetlerin yanında bir de miraçname yer almaktadır. 

Litvanya Tatarları arasında popüler olan miraçname, bir dinî kitaptan bir başka 

dinî kitaba geçmektedir. Bu miraçnamenin etkisiyle Litvanya Müslümanları 

arasında Evliya Kontey (Kontus) adlı efsane yayılmıştır. Efsaneye göre çoban 

Kontey her gece olağanüstü bir şekilde Mekke‟ye gider ve orada namaz kılar. Bu 

makalede dinî kitaplarda yer olan miraçname incelenecek ve Evliya Kontey 

efsanesi ile arasındaki bağlantı ve paralellikler ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: İbni Abbas, Hoca Mahmut, İvan Luckevic Kitabı, A. 

Koricki Kitabı, Litvanya Tatarları, el yazmaları, miraçname, yerel efsaneler, 

Evliya Kontey (Kontus). 

Story of Miraj in Lithuanian Tatars Manuscripts 

Abstract 

Story of Muhammed‟s Miraculous Journey to the Heavens (Miraj) could be 

found in well-known 18-19 century religious manuscripts. In Lithuanian Tatar 

manuscripts this story is written using Arabic script in old Belarusian and Polish 

language, also parts of the text have been written in Arabic and Turkish 

language. Mostly it is Quran‟s suras, prayers, trying to perform a prayer. This 

Miraj legend‟s text, which is under our investigation, is also written in Turkish 

with translation into old Belarusian and sometimes into Polish. 

This very popular legend‟s text, among Lithuania Tatars, is rewritten from one 

religious book to another. Miraj legend also made impact on the appearance of 

local legend about Evlija Kontus. According this legend, Evlija Kontus, every 

evening, somehow miraculously has been relocating herself to Mecca to pray 

near the Prophet‟s grave. 

In this article we are going to reveal connections between those two legends.   

Key words: Ibni Abbas, Hoca Mahmut, Ivan Luckevic Kitab, A. Koricki Kitab, 

Lithuanian Tatar, manuscripts, Miraj, local legends, Evlija Kontus. 
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Miraçname, Hz. Muhammed‟in bir gece mucizevi bir şekilde gökyüzüne 

çıkmasıdır. Mucizeye göre, Hz. Muhammed bir gece Mekke‟den Kudüs‟e, 

oradan gökyüzüne, melekler âlemine ve Allah‟ın katına yükselmiş; diğer 

peygamberlerin ruhlarıyla görüşmüş; cenneti, cehennemi ve melekleri görmüş 

ve aynı gece Mekke‟ye geri dönmüştür (TDEA, 1986, s. 372).  Miraç dindar 

Müslümanlar arasında yaygın olarak bilinmektedir.  Bu olayı hatırlatmak 

amacıyla Müslüman dünyasında her yıl Recep ayının 27. gününde Recep 

Bayramı ya da İd al-Mirac Bayramı (Miraç Bayramı) kutlanmaktadır.  

Kur‟ān-ı Kerim‟de “mirac”ı ima eden ayetler 17. suredeki (el-İsra) 1 ve 60. 

ayetlerdir: “Bir gece, kendisini ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 

(Muhammed) kulunu Mescid-i Haram‟dan, çevresini mübarek kıldığımız 

Mescid-i Aksa‟ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten 

işitendir, görendir” (Kur‟ān-ı Kerim, 1997, s. 281) ve “Hani sana: Rabb‟in, 

insanları çepeçevre kuşatmıştır, demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve 

Kur‟an‟da lanetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz 

onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz” 

(Kur‟ān-ı Kerim, 1997, s. 287). V.P. Demidçik bu konuda şu açıklamayı yapar:  

Miraç hadisesi ve 17. surede olan metin, çağrışım bakımından ve kısmen 

benzerdir ve ikisinin birbirini tamamladığı, birbirine bağlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Fakat miraç rivayetinin esası olarak 17. suredeki metni 

esas almak için herhangi sebep yoktur. Miraç rivayeti 17. sureden 

kronoloji olarak önce meydana gelmiştir. 17. sure ise rivayette yer alan 

motifleri mukaddes hâle getirmiş ve böylece bu rivayet İslamiyet‟te 

önemli olan metinlerde yer almıştır (Demidchik, 1987, s. 247).  

Rivayet içinde önemli olmayan farklılıklara göre büyük ihtimalle asıl metin Hz. 

Muhammed zamanından başlamaktadır. Stilistik kuruluşu ve gelişmesi 

bakımından rivayet konusu Kur‟an-ı Kerim‟deki sureden farklı olmasına 

rağmen ikisi de insanların bu gizemli dünyayı idrak etme çabalarını 

göstermektedir.  Kur‟an-ı Kerim‟de bazı ayetlerde yer alan miraç konusu hadis 

ve tefsir kitaplarında ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
1
 

Arap ve Fars edebiyatlarında olduğu gibi, İslamiyet‟in Türkler tarafından kabul 

edilmesinden sonra Türk edebiyatında da pek çok miraçname yazılmıştır. 

Özellikle Anadolu sahasında 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar miraç konusuyla 

ilgili yazılmış birçok eser bulunmaktadır. Bu eserler, tercüme değil telif 

eserlerdir. Şairler, hadis ve tefsir kitaplarından öğrendikleri miraç konusunu 

kendilerine göre yorumlamıştır. Bu sebeple miraçnameler genellikle birbirinin 

tekrarı değil, miraç konusunu farklı yönleriyle anlatan telif eserler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak halka İslam dini hakkında çeşitli bilgiler veren 

                                                 
1
 Ayrıntılı bilgi için bk. Akar, 1987, ss. 7-61. 
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din kitaplarının içinde yer alan bazı miraçnamelerin önceden yazılmış 

miraçnamelerin varyantları olduğu da sık görülmektedir. Çünkü bu tür dinî 

kitapları hazırlayan şahısların amacı telif bir kitap yazmak değil, İslam diniyle 

ilgili bilgileri bir araya toplayarak halkı bilgilendirmektir. 

Litvanya Tatarları arasında sözlü ve yazılı gelenekte miraçname çok popülerdir. 

Fakat söz konusu metnin yayılması ve aktarılması farklı şekillerde oluşmuştur. 

Çünkü Litvanya Tatarlarının ana dillerini 16–17. yüzyıllardan itibaren 

unutmaları nedeniyle, Kur‟an tefsirleri, dua ve ilmihaller gibi dinî kitapların 

çevrilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Böylece Arap harfleriyle fakat Beyaz Rus ve 

sonraları Leh diliyle Litvanya Tatarlarına ait el yazmaları geleneği meydana 

gelmiştir.  Bunlar arasında İslav dillerine çevrilen, edebiyat ve dil bakımından 

çok değerli Kitap, Tefsir, Hamail ve Tecvit türünde eserler gibi yayın türleri de 

bulunmaktadır. Kitap türünün içinde Hz. Muhammed hakkında farklı hikâyeler, 

İslam âdetleri, imanla ilgili bilgiler ve törenlerin tasviri, Müslümanların 

vazifeleri, bazı yerlerde İncil efsaneleri, ahlaki ve serüven hikâyeleri yer 

almaktadır. Hamail türünün içinde çeşitli dualar ve törenlerin dışında İslam 

tarihi, rüya yorumu, çeşitli hastalıkların tedavisi ve büyü gibi konulara 

rastlamaktayız. Kur„an tefsirleri pek az sayıdadır. (Günümüze ulaşan tefsir 

sayısı on nüsha civarındadır).  

Arap harfleriyle Beyaz Rus ve Leh dillerinde yazılmış olan el yazmalarındaki 

sure ve hadisler Arap diliyle, bazı dua ve niyetler ise Türk diliyle yazılmıştır. 

Günümüze kadar ulaşabilen el yazmalarının bir kısmının içinde Türkçe 

miraçname metni de yer almaktadır. Çalışmamızda bu eserlerde yer alan 

miraçname metninin özellikleri ve onun etkisiyle ortaya çıkan yerel efsaneler 

hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktayız. 

İncelediğimiz miraçname metni, İbni Abbas tarafından anlatılan ve Hoca 

Mahmut (bazı kopyalarda Muhammed) tarafından kaleme alınan metindir. Bu 

metin Litvanya Tatarlarına ait dinî eserler arasında sadece Kitap türünde 

bulunmaktadır. Katalog, inceleme ve makalelerde adı geçen 181 el 

yazmasından 27‟si Kitap türüne sokulmaktadır. Bunlardan 16‟sı devlet, diğer 

11‟i ise özel koleksiyonlarda saklanmaktadır. Kitaplardan üçü kaybolmuş 

durumdadır. Miraçname metni bize ulaşan 8 kitapta bulunmaktadır. Aşağıda bu 

kitap listesi kronolojik olarak sunulmaktır. Yay ayraç içinde kitapların 

bulundukları yer, metnin yer aldığı sayfalar ve bu kitap hakkında yeni 

yayımlanmış bilgiler aktarılmıştır.  

1. İvan Luckeviç Kitabı, XVIII. yüzyıl başlangıcı (Vilnius, Litvanya Bilimler 

Akademisi Kütüphanesi, F 21‒814, ss. 107b–135a; Miškinienė, Namavičiūte, 

Pokrovskaja, 2005, ss. 39–41; Durgut, Mişkiniene,  2009, ss. 357–375; 

Miškinienė, 2009); 
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2. Ayşa Smolskaya Kitabı, 1814 (Vilnius, Litvanya Ulusal Müzesi, R–13.032, 

ss. 209–242; Miškinienė, Namavičiūte, Pokrovskaja, 2005, ss. 46–49); 

3. Londra Kitabı, 1832 (Londra, British Library, OR.13.020, ss. 87a–102b; 

Akiner, 2009, ss. 121‒134); 

4. İbrahim Haseneviç Kitabı, 1832 (Minsk, Beyaz Rusya Millet Kütüphanesi, 

11Pk 438MT9, ss. 94–119; Drozd, Dziekan, Majda, 2000, s. 53); 

5. Mustafa Şagideviç Kitabı, 1837 (Vilnius,  Litvanya Ulusal Müzesi, R–

13.042, ss. 1–45; Miškinienė, Namavičiūte, Pokrovskaja, 2005, ss. 55–58; 

Pokrovskaya, 2003); 

6. Abraham Koricki Kitabı, XIX. yüzyıl ortası (Vilnius, Vilnius Üniversitesi 

Kütüphanesi, F3–391, ss. 248–305; Miškinienė, Namavičiūte, Pokrovskaja, 

2005, ss. 58–61; Durgut, Mişkiniene,  2009, ss. 357–375); 

7. Abrahim Haseneviç Kitabı, 1861 (Minsk, Beyaz Rusya Millet Kütüphanesi, 

11Rk 1000, ss. 84a–106b); 

8. Aleksandr Haseneviç Kitabı, 1868 (Vilnius,  Litvanya Ulusal Müzesi, R–

13.013, ss. 1–44; Miškinienė, Namavičiūte, Pokrovskaja, 2005, ss. 62–64). 

Burada incelediğimiz miraçname metni henüz ulaşamadığımız bir el 

yazmasında daha bulunmaktadır. Bu metin, Adrzej Drozd, M. M., Dziekan ve 

T. Majda tarafından hazırlanan  katalogdaki 19 numaralı Mahamet Meyşutoviç 

Kitabı’nın (1882) içinde yer almaktadır (Drozd, Dziekan, Majda, 2000, ss. 52–

53). Araştırıcılarına göre bu kitabın içindeki metinler, bazı ilaveleriyle birlikte 

İvan Luckeviç Kitabı‟na (listemize göre Nu. 1) çok benzemektedir.  Ayrıca Jan 

Szynkiewicz tarafından incelenen ve şimdi kaybolmuş olan 1792 tarihli Kitapta 

da miraçname metni yer almıştır (Szynkiewicz, 1932, ss. 188–194). Demek ki 

bildiğimiz 10 Kitap türünün içinde miraçname metni vardır. 

Listede yer alan 5 yazmada Türkçe yazılmış olan miraçname Beyaz Rusça ve 

Lehçeye tercüme edilmiştir. Bunlar İvan Luckeviç (XVIII. yy. başı), Londra 

(1832), İbrahim Haseneviç (1832), Abraham Koricki (XIX. yy. ortası) ve 

Abrahim Haseneviç (1861) Kitabı‟dır (listemize göre Nu. 1, 3, 4, 6 ve 7). Diğer 

eserlerde bu metnin sadece Beyaz Rusça ya da Lehçeye tercümesi 

bulunmaktadır (listemize göre Nu. 2, 5 ve 8).  

Bilim dünyası, Doğu Avrupa‟daki miraçnamelerden ilk olarak A. Boldyrev‟in 

Vestnik Evropy dergisinde 1815 yılında yayımladığı bir makale dolayısıyla 

haberdar olmuştur. Fakat bu yayında miraçname hakkında verilen bilgiler net ve 

faydalı değildir (Demidchik, 1987, ss. 250–251). Litvanya Tatarlarına ait el 

yazmalarında bulunan miraç-namelerle ilgili bilgi okuyuculara ilk olarak J. 

Stankeviç tarafından verilmiştir (Stankevič, Tauerava, 1925, ss. 69–80; 

Stankevič, 1933–1934, ss. 357–390). Litvanya Tatarlarına ait el yazmalarının 
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dil ve içerik özelliklerini göstermek bakımından J. Stankeviç‟in yayımladığı bu 

miraçname metninin parçaları sonraki yayınlar için de önemli bir kaynak 

olmuştur (Lastouski, 1926; Volskij, 1927, ss. 135–146). Bu yayında yer alan 

miraçname metninin örnekleri İvan Luckeviç Kitabı’ndan alınmıştır. 

Bahsettiğimiz miraçname, İvan Luckeviç Kitabı‟nın 107b–135a sayfaları 

arasında bulunmaktadır. 494 beyitten oluşan metnin son kısmı eksiktir. 19. 

yüzyılın ortalarında yazılmış ve içerik olarak İ. Luckeviç Kitabı ile aynı olan A. 

Koricki Kitabı‟nın 249–305 sayfaları arasında miraçname metni bulunmaktadır. 

Bazı kelimelerin yazılışından kaynaklanan ufak tefek farklılıklar içermekle 

birlikte A. Koricki Kitabı‟nda bulunan miraçname ile İvan Luckeviç Kitabı’nda 

bulunan miraçname hemen hemen aynıdır. Bu yüzden İ. Luckeviç Kitabı‟nda 

eksik olan son bölüm,  A. Koricki Kitabı‟nın 304–305 sayfalarında yer alan 15 

beyit eklenerek tamamlandığında 509 beyitlik bir miraçname metni ortaya 

çıkmaktadır. İki kitapta yer alan metnin tüm dil, içerik ve tercüme farklılıkları 

ve benzerlikleri H. Durgut ve G. Mişkiniene tarafından yayımlanan makalede 

açıklanmaktadır (Durgut, Mişkiniene, 2009, ss. 357–375).  

İncelemeye başlamadan önce miraçname metninin bir sayfasının 

transkripsiyonunu vermenin faydalı olacağını düşünmekteyiz
2
.  

1. hazÀ destÀn-ı mièrÀc-nÀme budur 

2. hazā destān-ı mièrÀc-nāme budur 

3. hazÀ destÀn-ı mièrÀc budur 

4. hazÀ destÀn-ı mièrÀc budur  

5. hazā kitÀb destān-ı mièrÀc-nāme budur 

6. hazÀ destÀn-ı mièrÀc budur 

7. hazÀ destÀn-ı mièrÀc budur 

8. haõÀ destÀn-ı mièrÀc budur / о мераджу опис¬йе 

 

1. bismillÀhi’r-rahmÀni’r-raóìm 

2. bismillāhi’r-rahmāni’r-raóìm 

3. bismillÀhi’r-rahmÀni’r-raóìm 

4. bismillÀhi’r-rahmÀni’r-raóìm 

5. bismillāhi’r-rahmāni’r-raóìm 

6. bismillÀhi’r-rahmÀni’r-raóìm 

                                                 
2
 Satır öncesinde kullanılan rakamlar, nüshalar tanıtılırken kullanılan rakamları 

göstermektedir.  
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7. bismillÀhi’r-rahmÀni’r-raóìm 

8. bismillāhi’r-rahmāni’r-raóìm 

 

1. evvel allÀh adını yÀd idelüm / èışúını göñlmüzde bünyÀd idelüm 

3. evvel allÀh adını yÀd idelüm / èışúını göñlümüzd bünyÀd idelüm 

4. evvel allÀh idini yÀd idelüm / èışúını göñlemüzd bünyÀd idelüm 

6. evvel allÀh adını yÀd idelüm / èışúını göñlmüzd  bünyÀd idelüm 

7. evvel allÀh adını yÀd idelüm / èışúını göñlemüzd bünyÀd idelüm 

 

1. напрōд  бōже име „успаминайма / милōćц „у нутрах свайих „уф¬нд¬йе  

2. напрод  боже име  успоминаймо / мило›ц  в нутрах свойих  уфундуйом 

3. напрод  боже име „успаминайма / милоćц  в нутрах свайих „уф¬ндуйем 

4. напрод  име боже  ¬спаминайма / милоćц  в н¬трах свойих  „уф¬ндуйеми 

5. напрōд  име боже  ¬споминаймо / мило›ц  ¬ н¬трах свойих  ¬ф¬нд¬йем 

6. напрод  боже име „успаминайма / милоćц  в н¬трах свайих „уф¬нд¬йем  

7. напрод  боже име „успаминайма / милоćц  в нутрах свайих „уф¬ндуйеми 

8. найпшōд боже име сспоминаймо/ мило›ц  в нутрех свайих   вф¬ндуйем 

 

1. evvel Àòir ol durur õerre ebed / her birisi  úadìrün  küfüven eóad 

3. evvel Àòir ol durur õerre ebed / her bir işi úadiyüd küfüven eóad 

4. evvel Àòir ol durur zerre ebed / her bir işi úadìr küfüven eóad 

5. evvel allÀh Àhirì allÀh füven eóad 

6. evvel Àòir ol durur õerre ebed / her bir işi úadiyür küfüven eóad 

7. evvel Àòir ol durur zerre ebed / her bir işi úadìr küfüven eóad  

 

1. перший и „астатний ōн йест век¬истий /  

    да кажней речи мōцний нихтō йем¬ непадōбний йединий йест 

2. перший и остатни „он йест векоисти  /  

    до кежней речи моцни нихто йем¬ неподобни йедини йест 

3. перший „и „остатний он йест векоистий /  

    да кажней речи моцний нихто йем¬ неподобний йединий йест 

4. перши „и „остатни „он йест векойисти /  

    да кажней речи моцни нихто йему неподобни йед±н± йест 
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5. перши он и остатни он аллах йест векоисти /  

    до кажней речи моцни он йест нихто йем¬ неподобни йедин± йест 

6. перший „и „¬статний „он йест век¬истий /  

    да кажний речи моцний нихто йему неподебний йединий йест 

7. перши „и „остатни „он йест векоисти /  

    да кажней речи моцни нихто йему неподобни йедин± йест 

8. перши и остатни он йест векойистий /  

    до каждей жечи моцний нихт йем¬ неподобни йед±ни йест 

 

1. hiç yoú iken yaratdı èÀlemleri / insü cinsü ve cinni dìv ü perì 

3. hiç yoú ikün yaratdı èÀlemleri / insü cinsü ve cinni deyü perì yaratdı yeri 

4. hiç yoú ikün yaratdı èÀlemleri / insü cinsü ve cini deyü perì 

6. hiç yoú ikün yaratdı èÀlemleri / insü cinsü ve cinni deyü perì 

7. hiç yoú iken yaratdı èÀlemleri / insü cinsü ve cini deyü perì 

 

1. йешче ничōга небилō стварив ćвет± /  

    л¬дз± йешче да л¬дзей пōдōбнō ферейи и див± 

2. йешче ничого небило ствôрил ›вети /  

    л¬дзи йешче до л¬дзей подобнийе ферейи и дзиви 

3. йешче ничога небило стварив ćветий /  

    л¬дзи йешче да л¬дзей подобний ферейи стварив #емл¬ и неба 

4. йешче ничога небило стварив ćветийе / 

    л¬дз± йешче да л¬дзей падобни ферейи и дзиви 

5. ниц небило он то створил небо и $еме /  

    ноц и д#ен слонцо и ме›онц и ґвазди 

6. йешче ничога небило стварив ćвет /  

    л¬дзи йешче да л¬дзей пōдōбн± и ферейи и даси 

7. йешче ничога небило стварив ›вет± /  

    л¬дз± йешче да л¬дзей падобнийе ферейи и дзив± 

8. йешче ниц небило ствожил ›венте /  

    л¬дзи йешче до теґо подобне  ферейи и д±х± 

 

1. yaratdı yeri gögi ins ü melek / ay ve güneş müşterì yedi felek 

3. gögi ins ü melek ayı ve güneş müşterì yedi felek / emri-y-ile ayı gün ùoàar 

4. yaratdı gögi ins ü melek / ay ve geteş müşterì yidi melek 
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6. yaratdı yeri gögi ins ü melek / ay ve güneş müşterì yedi felek 

7. yaratdı gögi ins ü melek / ay ve güneş müşterì yedi melek 

 

1. стварив #емлу и неба л¬дзей и „ангели /  

    ме›ец и слōнца и #везди  ćем крōт небōс 

2. ствôрив #емлу и небо л¬дзи  и  ãнгели /  

    ме›ец и слонца #везди   ›ем кроц небос 

3. л¬дз± „и „енгели ме›ец слонца и %ва%д± и ćем крот небос /  

    за ра%ка%анем ме›ец и слонца „¬%ийдзе 

4. стварив #емл¬ неба л¬дз± „и „енгели /  

    меćец слонца #везди ćем крот небос 

5. и створил анол± потим створил и л¬дзи такош /  

    и створил ферейове кт¬ре подобнее до л¬дзей он же створил ›едим кроц 

небос и $еми 

6. стварив #емл¬ и небо л¬дз±  и „енгел± /  

    меćец слōнца  и ґвазди  и ćем крот небос 

7. стварив #емл¬  неба л¬дз± „и „енгели /  

    меćец и слонца #везди    ćем крот небос 

8. ствожил #еме и небо и л¬дзи и āнгели /  

    ме›онц и слонца и ґва%ди ćедим крот небос 

 

1. emri-y-ile ay gün ùoàar batar / óükmin ister her biri buyruú dutar 

3. batar óükmin ister her biri buyruú dutar / ãunè-ile ayı güneş baàlar ãu 

4. emri-y-ele ay gün ãofar yatar / óükümin ister her beri yasruú dutar 

6. emri-y-ile ay gün ùoàar batar / óükmin  ister her biri buyruú dutar 

7. emri-y-ile ay gün ãoàar yatar / óükmin  ister her biri yasruú dutar 

 

1. за расказанем ме›ец и слōнца „¬зийдзе  и зайдзе /  

    разсудку йегō кажний тримай 

2. за росказа£ем ме›ец и слонца уз±дзе и зайдзе /  

    расс¬дек йего кежний тримайе 

3.„и %айдзе /ра%судку йего уćо тримайуц пōтим /  

    ме›ец и слонца #веćе парс¬ну 

4. за расказанем меćец и слонца „узийдзе и зайдзе / 

    разс¬дку йего „¬ćе тримайуц 
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5. и такош %а роска%а£ем йеґо слонцо и ме›онц вз±д#е и %айд#е /  

    кōжд± йеґо росказа£е сл¬ха 

6. за расказанем ме›ец и слонца „¬зийдзе и зайдзе /  

    разсудку йего „¬ćе тримайуц 

7. за разказанем меćец и слонца „узийдзе и зайдзе /  

    разс¬дку йего „¬ćе тримайуц 

8. %а ре%ка%а£ем ме›онц и слонца в%ийдзе и %айдзе / 

    % ро%сондку  йего фшистќо тшимайон 

 

1. ãunè-ile ayı güneş baàlar ãÿret / virür aña èaúıl ve èışúu ve maèrifet 

3. ret virür aña aúıl ve èışúı ve maèrifet maèrifetün / var senüñ daói vir ãalavÀt  

4. ãunè-ile ayı güneş baàlar ãÿret / virür aña èaúıl ve èışúı ve maèrifet 

6. ãunè-ile ayı güneş baàlar ãÿret / virür aña èaúıl ve èışúı ve maèrifet  

7. ãunè-ile ayı güneş baàlar ãÿret / virür aña èaúıl ve èışúı ve maèrifet 

 

1. пōтим ме›ец и слōнца #важе перс¬ну /  

    даćц йем¬ рōзум и милōćц и вадōмōćц 

2. потим ме›ец и слонца #важе парсуну /  

    дав йим розум и милоćц и ведомо›ц 

3. даćц йему ро%ум и м±лоćц и вадомаćц на‘¬ке йест /  

    также и твайа / пей селева¯ 

4. потим меćец и слонца #ваćе  перс¬ну /  

   даćц йему розум и милоćц и вадамоćц 

6. потим ме›ец и слонца #важе перс¬ну /  

    даćц йему роз¬м и милоćц и вадомоćц 

7. потим меćец и слонца #даć  перс¬ну /  

    даćц йему розум и милоćц и вадомоćц 

8. потим ме›онц и слонца %вежи парс¬на /  

    да›ц йему ро%ум и м±лоćц и вадомо›ц 

1. maèrifetüñ var senüñ daói / vir ãalavÀt muãùafÀya ey aóı 

3. muãùafÀya ey aóı muãùafÀnıñ meèrÀcına / dut úulaú  cÀnıñ èuyar  

4. maèrifetün veri senüñ daói / ver ãalavÀt muãùafÀya ey aóı 

6. maèrifetün vere senüñ daói / vir ãalavÀt muãùafÀya ey aóı  

7. maèrifetün veri senüñ daói / ver ãalavÀt muãùafÀya ey aóı 
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1. на‘уке йест также и твайа / пей селева¯ прарōку ай браце 

2. йежели на‘уку майеш йешче / пей селева¯ пророку ай браце 

3. прароку ей браце прароцкаму ме„раджу / дай вуха души добре милоćц 

4. на‘¬ка йест также и твайа / пей селева¯ прароку ай браце 

5. йежели маш роз¬м и на¬ка / спей селева¯ пророку ай браце 

6. на‘¬ке йест также и твайа / пей селева¯ прароку ай браце 

7. на‘¬ке йест также и твайа / пей селева¯ прароку ай браце 

8. на‘¬ке йест также и твойе / пей селева¯ пророку ай браце 

 

1. muãùafÀnuñ meèrÀcına dut úulaú / cÀnıñ uyar èışú-ile úılàıl yaraú 

3. èışú-ile kılàıl yaraú şeró idelüm meèrÀcını / muãùafÀnuñ eşediçek 

4. muãùafÀ(...) meèrÀcın dut úulaú / cÀbıñ èayar èışú-ilü filgil yuraú 

6. muãùafÀnıñ meèrÀcına duù úulaú / cÀnıñ èuya èışú-ile úılàıl paraú 

7. muãùafÀnıñ meèrācın dut úulaú / cÀbıñ èayar èışú-ilü filgil yuraú 

 

1. прарōцкаму ме„раджу тримай ¬ха /  

    души дōбре милōćц свайей чини пōмач 

2. пророцкий ме„радж сл¬хей ухом /  

    душойу вер мило›ц  чини лекарство 

3. свайей чини помач „¬спōмнем ме„радж прароцќий /  

    кали „уч¬йеш 

4. прароцкаму ме„радж  дай  вуча /  

    души добре милоćц свайей чи помач 

5. пророцќ± слухай ме„радж ¬хом /  

    душойу мило›ц чини лекарство о%найм¬йе 

6. прароцкам ме„раджу  дай  вуха /  

    души дōбре милоćц свайей чини помач 

7. прароцкаму ме„раджу дай  вуха /  

    души добре милоćц свайей ч± помач 

8. прароцќему ме„раджу дай  ¬хе /  

    д¬ши добра милоćц свойей чин помоц 

 

Tüm metin üzerinde yapılacak karşılaştırmalı bir incelemede yazım farklılıkları 

ve gramer bakımından değişiklikler (fonetik, morfolojik, leksik) ortaya 

çıkacaktır. Yukarıda gösterdiğimiz bir sayfalık karşılaştırmada leksik olarak 
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(batar – yatar; тримай ¬ха – сл¬хей ухом – дай  вуха), gramatik olarak (uyar – 

èuya; стварив – створил; тримайе – тримайуц), fonetik olarak (muãùafÀnuñ – 

muãùafÀnıñ; прарōцкаму – прароцќему, вадомаćц – вадомоćц) bazı 

değişiklikler bulabilmekteyiz
3
. Sadece bir sayfada yaptığımız karşılaştırmaya 

göre 1, 2, 3, 4, 6, 7 numaralı el yazmalarında yer alan metinler birbirine daha 

yakın; 5 ve 8 numaralı metinler ise biraz farklı durmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen eserlerin içinde bulunan Türkçe miraçnameler ile onların 

İslav dillerine yapılan tercümelerini karşılaştırıldığında ilgi çekici birçok 

özelliğin olduğu görülmektedir. Yapılan tercümeler satır altı tercüme 

şeklindedir. Tercüman, bazı kelimeleri tercüme etmez ya da onları İslavlaştırır, 

bazen anlamadığı kelimelerin yerine diğerlerini koyabilir. Tercümede kullanılan 

Arapça ve Türkçe kelimelerin çoğu yanlış yazılmıştır. Miraçname‟nin orijinal 

metni manzumdur. Tercümede ise büyük oranda konuşma dilinin etkisi olduğu 

görülmektedir. Konuşma dilinin özelliklerinden birisi de bol bol diyalog 

kullanılmasıdır.  

Litvanya Tatarları arasında popüler olan miraçname bir dinî kitaptan diğer dinî 

kitaba geçmektedir. Bu miraçnamenin etkisiyle Litvanya Müslümanları arasında 

Evliya Kontey (Kontus‟, Kuntus‟, Kantus‟) adlı efsane doğmuştur. Efsane 

kısaca şöyle özetlenebilir: Hikâye Kral Stafan Batoriy zamanında Yeni Şehir 

(Novogrudok, Beyaz Rusya) bölgesinde geçmektedir. Anlatılanlara göre Kral 

kendisine sadık Tatar asıllı bir baş av gözcüsüne yeni şehre yakın bir arazi 

bağışlamıştır. Av gözcüsüne Lovçitski
4
 soyadı da bu sebeple verilmiştir. Bey 

Lovçitski‟nin bir kızı vardır. Fakat bu kız, Cizvitlerin etkisiyle Müslümanlıktan 

Hristiyanlığa geçmiştir. Bey Lovçitski mülkünün bir kısmını satıp günahlarını 

bağışlatmak amacıyla Mekke‟ye hacca gider. Hacdan dönmek için parası 

kalmaz ve ne yapacağını bilemez. Şeyhe başvurur. Şeyh ona, birinin her gece 

Hz. Muhammed‟in mezarında
5
 namaz kıldığını, kendisiyle aynı memleketten 

olan bu kişiye müracaat etmesi gerektiğini ve onun mutlaka yardım edeceğini 

söyler. Bey Lovçitski de öyle yapar ama o kişiyle tanışınca onun kendi çobanı 

Kontey olduğunu görünce çok şaşırır.  

Efsaneye göre çoban Kontey her gece olağanüstü bir şekilde Mekke‟ye 

gitmekte ve orada namaz kılmaktadır. Lovçitski‟nin ısrarlarından sonra çoban 

Kontey sahibine yardımcı olmaya karar verir. Çoban Kontey, Bey 

Lovçitski‟den bu durumdan kimseye söz etmemesini ister. Evine döndükten 

sonra Lovçitski kendi çobanına çok saygı gösterince çevresindekiler 

Lovçitski‟nin niçin böyle davranmaya başladığını öğrenmek ister. Bir varyanta 

                                                 
3
 Detaylarıyla bütün özellikleri göstermek bu çalışmanın amacı değildir. 

4
 lovçı (Beyaz Rusça): av gözcüsü. 

5
 Efsaneye göre yanlışlıkla Hz. Muhammed‟in mezarı Medine‟de değil Mekke‟de 

bulunmaktadır. 
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göre karısının ısrarlarına rağmen Lovçitski sözünü tutar ve sadece çobanın 

ölümünden sonra durumu açıklar. Bundan sonra herkes çoban Kontey‟in evliya 

olduğunu kabul eder ve onun mezarını ziyaret etmeye başlar, birçok mucize 

gerçekleşir, hastalar iyileşir, çocuk sahibi olamayan kadınlar çocuk sahibi olur, 

felçliler iyileşir… 

Bazı varyantlara göre Lovçitski verdiği sözü tutmamış ve karısına gerçeği 

söylemiştir. Ondan sonra evliya Kontey hemen ölmüş, mezarında iki meşe ağacı 

yükselmiş, bu da Kontey‟in evliyalığını bir kere daha ispatlamıştır.   

Efsane yazıya geçirilerek bugüne kadar saklanmıştır. Efsane metni ilk defa 

1861 yılında iki gazetede – Vilenskiy vestnik (Vilnius Belleteni)  ve Ças 

(Zaman) – yer almıştır (Dmitrijev, 1861, s. 111; Czas, 1861, s. 3). Efsaneye 

Coğrafya Sözlüğü’nde de rastlanmaktadır (SGKP, 1884, s. 752). Bu efsanenin 

diğer varyantlarını XX. yüzyıldaki yayınlarda da görmekteyiz (Aleksandrowicz, 

1935, s. 369; Borawski, Dubiński, 1986, ss. 237–239; Woronowicz (el yazısı).
6
 

Miraçname, konusunun muazzamlığı ve içinde saklanan dogmatik hakikati 

anlaşılır bir şekilde açıklayabilmesi dolayısıyla Arap ve Türk dünyasında çok 

popüler olmuştur. Bu özelliklere sahip olan miraçname metni yüksek hayal 

gücüne yol açmaktadır. Bu nedenle Evliya Kontey gibi efsanelere Orta Çağ 

Arap edebiyatında çok sık rastlanmaktadır. 14. yüzyılın en büyük seyyahı İbn-i 

Batuta Rıhlet-ü İbn Battûta adlı eserinde benzer bir efsaneyi anlatmıştır. Bu 

efsaneye göre Mekke‟de bulunan Nacm ed-Din‟in hizmetkârı İsfahanlı Hasan 

geceleri Kâbe önünde bir fakirle sürekli karşılıyormuş. Bir gece fakir ona, 

annesini görmek isteyip istemediğini sormuş. Hasan, istediğini söylemiş. Fakat 

Mekke ile İsfahan arasında büyük bir mesafe olduğu için bunun mümkün 

olmadığını düşünmüş. Fakir, Hasan‟ın gözlerini kapatmasını istemiş ve 

olağanüstü bir şekilde onu annesinin evine götürmüş.  On beş gün sonra da aynı 

şekilde onu Mekke‟ye getirmiş. Fakir, Hasan‟a bu durumdan kimseye söz 

etmemesini söylemiş. Hasan sözünü tutmamış ve Nacm ed-Din‟in ısrar etmesi 

sonucunda durumu açıklamış ve fakiri göstermiş. Fakir bu durumu anlayınca 

Hasan‟a yaklaşıp dudaklarına el sürerek onu dilsiz yapmış. P. Borawski ve A. 

Dubiński„ye göre, kutsal yerlerden eve olağanüstü bir şekilde gidip gelmeye 

dair efsane motifi Litvanya Tatarlarına ait eserlere Mekke ve Medine‟ye seyahat 

zamanlarında geçmiştir (Borawski, Dubiński, 1986, ss. 238–239). Kuşkusuz 

Evliya Kontey efsanesi Arap motiflerinden doğmuştur.  

Litvanya Tatarları yüzyıllar boyunca ana vatanlarıyla bağlantılarını 

kaybetmemişlerdir. Bugüne kadar ulaşmış kaynaklar arasında Litvanya 

Tatarlarının İstanbul‟a ve Mekke‟ye seyahatleri hakkında belgelerin olduğunu 

görüyoruz. Bu grup tabii olarak Türk kültürünün temsilcisi olmuştur. Mezarlık 

                                                 
6
 Varşova Üniversitesi Şarkiyat Bölümdeki öğrenciler proje kapsamında 1967 yılında 

Kruşinianı köyünde (Polonya) bir efsane varyantı daha derlemişlerdir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_%C3%87a%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%B1hlet-%C3%BC_%C4%B0bn_Batt%C3%BBta&action=edit&redlink=1
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ve yatır gibi kutsal yerlere hastaların, ihtiyacı olanların ve mucize bekleyenlerin 

gitmesi geleneği Anadolu Türkleri, Kırgızlar, Türkmenler ve diğer Türk halkları 

arasında çok yaygındır. Mezar üzerindeki ağaçların ve çalıların kutsal sayılması 

Kırgızlar arasında çok yaygın bir gelenektir. Bu tür geleneklerin Litvanya 

Tatarlarında da bulunması onların ana vatanlarıyla bağlantılarını 

kaybetmediğini göstermektedir. Hamile kadınların böyle kutsal sayılan 

mezarlara ziyarette bulunması ve kutsal olduğu düşünülen ağaçlara kırmızı 

kurdele bağlaması hem Hristiyanlar hem de Türkler arasında çok popülerdir 

(Kričinskis, 1993, s. 234).  

Evliya Kontey efsanesi miraçname etkisi dolayısıyla bir taraftan İslam kültürü 

izlerini bir taraftan yerli Hristiyan kültürü izlerini diğer taraftan da Türk kültürü 

izlerini taşımaktadır. Litvanya Tatarlarına ait el yazması metinleri incelerken 

bütün bu özellikleri göz önünde tutmak gerekir. Çünkü söz konusu metinlerde 

hem İslamiyet öncesi dönemin hem İslam‟ı kabul ettikten sonraki dönemin hem 

de yerel Hristiyanlıkla ilgili geleneklerin izlerini bulabiliriz. Evliya Kontey 

efsane metni tümüyle ve birkaç varyantla birlikte bugüne kadar ulaştığı için çok 

değerlidir. Litvanya Tatarları arasında doğan efsanelerden sadece bu metin 

eksiksiz olarak günümüze kadar ulaşmış ve en çok bilinen efsane olmuştur. Bu 

nedenle bu efsanenin değeri daha büyüktür. Litvanya Tatarları arasında 

miraçname etkisi yüzyıllar boyunca hiç azalmamış ve bu etki dolayısıyla yerel 

efsaneler de ortaya çıkmıştır.  
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KOSOVA EFSANESİ 

Mesut UĞURLU 

 

Özet 

1389 yılında Kosova Ovası‟nda Sultan Murad Hüdavendigâr‟ın komutasındaki 

Osmanlı Ordusu ile Sırp Prens Lazar‟ın önderliğindeki Balkan Birliği arasında 

Birinci Kosova Savaşı meydana gelmiştir. Bu savaşla ilgili olarak Sırplar bir 

efsane oluşturmuşlardır. “Kosova Efsanesi” olarak bilinen efsanenin oluşum 

süreci savaştan hemen sonra başlamış ve yirminci yüzyıla kadar devam etmiştir. 

Bu süreçte efsanenin oluşumuna ve muhafazasına, yazılı kaynakların yanı sıra 

Sırp halk anlatıları, şiirleri, şarkıları ve Ortodoks kilisesi vaazları da katkıda 

bulunmuştur.  Böylece Kosova Efsanesi, çeşitli versiyonlarıyla günümüze kadar 

ulaşabilmiştir.  

Efsanede başlıca üç motif yer almaktadır. Bu motifler “Dünya Krallığı” yerine 

“Cennet Krallığı”nı tercih eden ve bu tercihi nedeniyle savaşta mağlup olan 

Sırpların lideri Prens Lazar ve “kutsallık” motifi, Sultan Murad Hüdâvendigâr‟ı 

öldüren Prens Lazar‟ın damadı Miloš Obilić ve “kahramanlık” motifi, savaş 

sırasında Sırp tarafından Osmanlı tarafına geçen Prens Lazar‟ın diğer damadı 

Vuk Branković ve “ihanet” motifidir. Bu kişiler ve motifler yüzyıllar boyunca 

Sırpların hafızalarında muhafaza edilerek bugüne kadar gelebilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kosova Efsanesi, Prens Lazar, Miloš Obilić, Vuk 

Branković, Murad Hüdavendigâr, Sırp, Türk, Ottoman. 

The Legend of Kosovo 

Abstract 

In 1389, the First Battle of Kosovo took place between the Otoman Empire, 

reigned by Sultan Murad Hüdavendigâr and the Balkan Union, leaded by Serbian 

Prince Lazar at the Kosovo Polje. The Serbian created a legend releted to this 

war, which is known as the “Legend of Kosovo”. The creation process of the 

legend started just after the war and continued until the end of the 20th century. 

In addition to the written sources, Serbian folk stories, poems, songs and Serbian 

Ortodox Church‟s sermons made contribution to this process. As a result the 

Legend of Kosovo has reached to the present day in many versions. 

Mainly, there are three motives in the legend. These are: Serbian leader Prince 

Lazar, who prefered “Heavenly Kingdom” against “Earthy Kingdom” and lost 

the war as a result of his choice and the “sacredness” motive; Prince Lazar‟s son 

in low Miloš Obilić who killed Murad Hüdavendigâr and the “heroic” motive; 

Lazar‟s other son in law Vuk Branković, who betrayed the Serbian and joined to 

the Ottoman forces and the “betrayal” motive. These figures and the motives 

have been kept in memories of Serbian people for centuries. 

Key words: The Legend of Kosovo, Prince Lazar, Miloš Obilić, Vuk Branković, 

Murad Hüdavendigâr, Serb, Turk, Ottoman. 
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Kosova Efsanesi‟nin tarihî dayanağı 1389 yılında meydana gelen Birinci 

Kosova Savaşı‟dır. Efsane tamamen bu savaşta meydana gelen olaylar ve 

savaşın gerçek kişileri üzerine kuruludur. Ancak savaşla ilgili gerçekliklerden 

pek azı bilinmektedir. Savaşta sadece Osmanlılarla Sırplar karşı karşıya 

gelmemiştir. Daha önceki yenilgilerinin intikamını almak ve Osmanlıları 

Balkanlardan tamamen atmak amacıyla Sırp, Bulgar, Eflâk, Boğdan, Çek ve 

Bosna krallıkları bir ittifak oluşturmuştur (Halaçoğlu, 1992, s. 29). Bunun 

karşısında Sultan Murad Hüdavendigâr uzun vadedeki Bosna hedefine ulaşmak 

ve Balkanlar‟daki Osmanlı varlığını güçlendirmek amacıyla ordusunu toplamış, 

daha önce yenilgiye uğrattığı Sırp prenslerinden bazılarını yanına alarak
1
 

Kosova‟ya doğru ilerlemiştir (Malcolm, 1998, s. 61).  

Savaş, Priştine yakınındaki Lab ve Sitnika nehirlerinin kesiştiği yerdeki Kosova 

Ovası‟nda meydana gelmiştir
2
 (Zirojević, 2000,  s. 189). Savaşın tarihiyle ilgili 

olarak 15 Haziran ile 27 Ağustos 1389 arası tarihler ağırlıklıdır
3
 (Ağırakça, 

1992, s. 23). Tarafların kuvvetlerinin büyüklüğü ile ilgili olarak tarihçi Stanford 

J. Show, Balkan Birliği‟nin yaklaşık 100 bin, Osmanlıların ise 60 bin kişi 

olduğunu söyler
4
 (Shaw, 1982, s. 45). Balkan Birliği tarafında Sırp Prens Lazar 

                                                 
1
 Osmanlılarla birlikte savaşta yer alan Sırp prenslerini “iğrenç hainlik yapan suçlular” 

olarak gören bazı Balkan yazarlarının düşüncelerine katılmayan Malcolm, geçmişe 

yönelik bu tarz bakış açısını “anakronistik” olarak tanımlar ve şöyle der: Orta Çağ 

yöneticileri mümkün olduğunda diğer milletlerin ordularından yararlanmışlardır. 

Kendi düşmanlarına karşı kullanılan bu yöntem normal bir uygulamadır. Kendi 

dillerini bile bilmeyen askerlerin orduda bulunması yeni bir şey değildi. 

Balkanlardaki yöneticiler Macarları, Almanları, Katalanları ve diğerlerini uzun süre 

kullanmışlardı. Türklerin farklı tarafı Hristiyan olmamalarıydı fakat bu durum Orta 

Çağ döneminde çok önemli değildi (Malcolm, 1998, ss. 59-60). 
2
 Savaşın burada gerçekleştiğine dair en büyük delil, bugün hâlâ Kosova‟da bulunan 

Sultan Murad Hüdavendigâr Türbesi‟dir. Sultan Murad Hüdavendigâr‟ın iki türbesi 

bulunmaktadır. Biri bedeninin tahnit edilerek getirildiği Bursa‟da, diğeri de iç 

organlarının gömülü olduğu Kosova‟dadır. Sultan Murad‟ın Kosova‟daki türbesi için 

bk. Konuk, 2002. 
3
  Bazı Sırp kaynaklarında 20 Haziran gününün kabul gördüğünü söyleyen İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı kaynaklarına göre 10 Haziran tarihinin savaş günü olduğunu 

söyler (Uzunçarşılı, 1972, s. 254). Sırp yazar Olga Zirojević‟e göre, Savaş günü 

tartışmasız olarak St. Vitus‟un günü olan 15 Haziran 1389 (Gregoryan takvime göre 

28 Haziran)‟dur (Zirojević, 2000, s. 189). 
4
 Savaşta, tarafların kuvvetlerinin büyüklüğü ile ilgili olarak yine çelişkili bilgilerle 

karşılaşılmaktadır. Uzunçarşılı, iki tarafın kuvvetlerinin bilinmediğini fakat Osmanlı 

kuvvetinin azlığını Neşri‟den alıntı yaparak örneklendirmektedir (Uzunçarşılı, 1972, 

s. 255). Tarihçi Stanford J. Shaw, Balkan Birliği‟nin yaklaşık olarak 100.000, 

Osmanlıların ise 60.000 asker toplayabildiklerini ifade etmektedir (Shaw, 1982, s. 

45). Malcolm, her iki tarafın sayıları ile ilgili çelişkiyi şöyle açıklamaktadır: Neşri, 

savaşta Lazar’ın ordusunun 500.000 olduğunu söylerken Oruç Bey ise 60.000 
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Hrebeljanović ile birlikte damadı Vuk Branković ve Bosna Dükü Vlatko 

Vuković yer almıştır. Osmanlı tarafına ise Sultan Murad Hüdavendigâr ile 

oğulları Şehzade Yıldırım Bayezid ile Şehzade Yakub Çelebi önderlik etmiştir. 

Savaşta hangi tarafın galip geldiği ile ilgili kesin bir sonuca ulaşılamamaktadır 

(Zirojević, 2000, s. 189). Çünkü diğer konularda olduğu gibi bu konuda da 

kaynaklar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ağırlıklı görüş Osmanlıların 

galip geldiği yönündedir. Bazı kaynaklara göre savaş Balkan Birliği‟nin 

galibiyeti ile sona ermiştir. Çünkü Sultan Murad ölmüş ve oğlu Yıldırım 

Bayezid birliklerini geri çekmiştir
5
 (Healy, 1997, s. 25).  

Sırp Prensi Lazar ve Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigâr‟ın savaşta 

hayatlarını kaybettiklerini kesin olarak bilmekteyiz. Fakat her ikisinin de nasıl 

öldükleri ile ilgili olarak yine çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Özellikle Sultan 

Murad‟ın ölümü ile ilgili çok sayıda farklı veriyle karşılaşılmaktadır. 

Kaynakların birçoğu Sultan Murad‟ın bir Sırp asilzadesi olan Miloš Obilić 

tarafından öldürüldüğü konusunda hemfikirdir. Bunun yanı sıra öldürülüş şekli 

ile ilgili farklı görüşler mevcuttur
6
. Benzer bir şekilde Prens Lazar‟ın ölümü ile 

                                                                                                                        
olduğunu söylüyor. Fakat bu rakamlar o zamanlar için çok yüksektir. Birçok modern 

tarihçi ise Murad’ın ordusunun ortalama 40-60.000, Lazar’ın ordusunun ise 100.000 

olduğunu tahmin ederler. Fakat bu rakamlar mümkün olmayacak kadar yüksektir. 

Sırp askerî tarihçilerinin oranları bunun tersinedir ve daha azdır. Murad’ın 

ordusunun 40.000 Lazar’ın ordusunun 25.000 veya Murad’ın ordusunun 27-30.000, 

Lazar’ın ordusunun 15-20.000 olduğunu söylerler. Bu tahminler Orta Çağ 

Balkanlarında Batı yazarları tarafından kabul edilir (Malcolm, 1998, s. 64). 
5
 Malcolm, konu ile ilgili iki popüler tahmin olduğunu söyler. Bu tahminlerden biri, 

“Savaş Türklerin zaferiyle bitmiş ve Orta Çağ Sırp İmparatorluğu yıkılmıştır”; diğeri, 

“Yenilgiye uğrayan Sırplar derhâl Osmanlı yönetimine girmişlerdir” şeklindedir. 

Malcolm‟a göre bu iki tahmin de yanlıştır (Malcolm, 1998, s. 58). 
6
 Ahmet Ağırakça, konuyla ilgili birçok tarihî vesikayı inceleyerek hazırladığı 

makalesinde, Sultan Murad‟ın öldürülmesi mevzuundaki rivayetleri şöyle özetliyor: 

…Enverî’nin verdiği bilgiye göre savaşın sona ermesinden sonra Sultan’ın bulunduğu 

tarafa yaklaşan Miloş bindiği atından aşağı inmiş ve “Senin dinine gireceğim.” 

diyerek el öpmek bahanesiyle yeninde sakladığı hançer ile Sultan’a vurarak onu attan 

devirmişti. …Oruç Bey ise, olayı çok kısa anlatıp savaş bitmeden Sultan’ın şehit 

edildiğini ve yerine Yıldırım Beyazıd’in geçirilmesinden sonra savaşa devam 

edildiğini kaydeder. Şükrullah, Behcetü’t-Tevârih’te bir tepe üzerinde duran Sultan’ın 

yaralı bir Sırp askeri tarafından vurulduğunu kaydeder… Neşrî… Miloş’un tesadüfen 

değil de savaş sırasında Kral Lazar’a “Ben gidip Türk’ün Beyi’ni öldüreyim.” 

diyerek birkaç Sırplı ile saldırıya geçtiğini  ve ölüler arasında dolaşan Sultan’a 

yaklaşarak onu hançerlediğini ifade eder… Chalcondyle ise bir rivayete göre, Sultan 

Murad’ın kaçmakta olan Kral Lazar’ı kovalarken karşısına çıkan bir Sırplı asker 

tarafından mızrak darbesiyle öldürüldüğünü kaydeder. Hammer bu iki karşı görüşü 

telif etmeye çalışarak Miloş’un daha önce bu saldırıyı tasarladığını, ancak yaralanıp 

yaralılar arasında bir müddet kaldıktan sonra kafasındaki tasavvuru yaralı olduğu 
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ilgili de çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden bir kısmı Lazar‟ın 

yakalanıp Sultan Murad‟ın huzuruna getirildiği ve onun emriyle idam edildiği 

yönündedir. Diğer bir kısım rivayete göre ise Prens Lazar, harp esnasında 

Yıldırım Bayezid tarafından kılıçla kafası kesilerek öldürülmüştür (Danişmend, 

1947, s. 79). Sonuç olarak hem Sultan Murad hem de Prens Lazar savaş 

alanında hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Savaştan hemen sonra Kosova Efsanesi oluşmaya başlamıştır. Savaşla ve 

savaşın kahramanlarıyla ilgili halk arasında anlatılanların şarkı, şiir, hikâye ve 

masal versiyonları ağızdan ağıza yayılmıştır. Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks 

Kilisesi savaştan hemen sonra Prens Lazar‟ın ölümü ve azizlik mertebesine 

yükseltilmesiyle ilgili kayıtlar tutmuştur
7
. Gerek yazılı gerek sözlü kaynaklar

8
, 

yüzyıllar boyunca efsanenin değişik versiyonlarda günümüze kadar 

ulaşabilmesini sağlamıştır. 

                                                                                                                        
hâlde gerçekleştirdiğini kaydeder. Gibbons da Hammer’in verdiği bu bilgileri 

tekrarlar”(Ağırakça, 1992, ss. 26-27). Danişmend ise konu ile ilgili rivayetleri ikiye 

ayırıyor: “Zayıf bir rivayete göre Birinci Murad harp esnasında aldığı mühlik bir 

yara üzerine can vermiştir. Fakat daha kuvvetli rivayetlere göre bir Sırp tarafından 

öldürülmüştür. Bu husustaki Osmanlı, Sırp ve Bizans rivayetleri iki esasa ayrılabilir: 

Bir rivayete göre Murad Hüdavendigâr Kosova Savaşı’nı kazandıktan sonra harp 

meydanını teftiş ederken ve diğer bir rivayete göre de zaferden evvel, yani savaş 

henüz devam ederken şehit edilmiştir. Birinci şekle nazaran Osmanlı hükümdarı 

muharebe meydanında yaya gezerken düşman cesetlerinin içinden kalkan bir Sırp 

fedaisi Müslüman olacağını söyleyerek Hüdavendigâr’ın ayaklarını öpmek 

bahanesiyle yanına gelmiş ve koynunda yahut kolunda gizlediği zehirli hançerle 

büyük Türk askerini kalbinden veya karnından vurup vatanının intikamını almıştır. 

İkinci rivayete göre de Sırp fedaisi bir firari şeklinde Türk ordusuna gelip gizli bir şey 

söyleyeceğinden bahsederek padişahın huzuruna kabul edilmiş ve o sırada ayak 

öpmek bahanesiyle o tarihî cinayet irtikab etmiştir (Danişmend, 1947, ss. 79-80). 
7
 Bu kayıtların ilki 1390-1391‟de yazılmış ve otuz yıllık süre içerisinde Kosova Savaşı 

ile ilgili on adet metin kayıt altına alınmıştır. Bu metinler Božidar‟ın kayıtları, 23 

Temmuz 1389 tarihli Vatikan konseyinin bir mektubu, aynı yılın temmuz ayındaki 

Sultan Bayezid‟e ait bir ferman, Kral Tvrtko‟nun Trogir Belediyesine (municipality) 

gönderdiği 1 Ağustos tarihli mektup, Florentine Belediyesinden Kral Tvrtko‟ya 20 

Ekim 1389 tarihli cevap, Türk şair Ahmedî‟nin dizeleri, Philippe de Mézières‟in 

Songe du vieil pèlerin isimli bir notu ve Història de Jacob Xalabín isimli Katalan 

hikâyesindeki bir referanstır (Ređep, 1991, s. 254). 
8
 Efsane ile ilgili hem yazılı hem sözlü kaynaklar mevcuttur. Hangisinin diğerinden 

etkilenmiş olabileceği ile ilgili olarak, yazılı geleneğin sözlü gelenekten esinlenerek 

meydana gelmesinin daha eskilere dayandığı söylenebilir. Özkul Çobanoğlu konu ile 

ilgili olarak Sümer, Mısır, Hitit, Asur, Hint, Çin gibi Eski Yunandan daha önce var 

olmuş yazılı edebiyat geleneklerinin tamamının öncüllerinin ve kökeninin “sözlü 

edebiyat” olduğunu söyler (Çobanoğlu, 2003, s. 16). 
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Efsanede üç ana motif yer almaktadır
9
. Bunlardan en önemlisi “Prens Lazar ve 

Kutsallık” motifidir. Efsaneye göre Aziz Elijah
10

 savaştan önce Prens Lazar‟ı 

ziyaret eder ve ona Cennet Krallığı ile Dünya Krallığı arasında bir tercih 

yapmak zorunda olduğunu söyler. Cennet Krallığı‟nı seçen Lazar, hem kendinin 

hem de Sırpların kaderini tayin etmiş olur
11

 (Greenawalt, 2001, s. 57). Vuk 

Stefanović Karadzić‟in efsane ile ilgili şiir, masal ve hikâyelerden derlediği 

koleksiyonunda Prens Lazar‟ın Cennet Krallığı‟nı tercih etmesiyle ilgili en 

bilinen şiir The downfall of the kingdom of Serbia‟dır. Burada Aziz Elijah‟a 

Prens Lazar‟ın tercihi anlatılır. 

Ey Çar Lazar, onun onurlu alçalışı, 

Hangi krallığı seçeceksin? 

Cennet Krallığı‟nı mı tercih edeceksin? 

Yoksa Dünya Krallığı‟nı mı tercih edeceksin? 

Eğer Dünya Krallığı‟nı tercih edersen 

Atları eğerle, kuşaklarını bağla! 

Siz şövalyeler, kılıçlarınızı kuşanın, 

Ve Türklere hücum edin: 

Bütün Türk ordusu yok olacak! 

Fakat eğer Cennet Krallığı‟nı tercih edersen, 

Kosova‟ya bir kilise inşa et, 

İnşasında mermer kullanma, 

Saf ipek ve kırmızı kumaş kullan, 

Ve ordunun kominyona al ve hazırla, 

Senin bütün ordun yok olacak, 

Ve sen, prens, onunla beraber yok olacaksın.
12

  
 (Karadžić, 1841-62, ss. 11-6; aktaran: Anzulovic, 1999, ss. 11-2). 

                                                 
9
 Bu çalışmada ele alınan üç ana motifin dışında efsanede yer alan “Anne Jugović ”, 

“Prens Makro” ve “Kosova Bakiresi” isimli diğer motiflerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. 

(Uğurlu, 2010). 
10

  Elijah, Türkçede İlyas peygamberin adıdır. İlyas Peygamber, kutsal kitaplarda adı 

geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi‟dir (TDK, 2010).  
11

 Kosova Efsanesi‟ne göre savaşı Sırpların kaybetmelerinin en önemli sebebi Lazar‟ın 

“Dünya Krallığı” yerine “Cennet Krallığı”nı tercih etmesidir. Buna ilk olarak Genç 

Danilo‟nun Slovosu‟nda, sonrasında sözlü efsanede ve Propast carstva srpskoga [Sırp 

İmparatorluğu‟nun Çöküşü] isimli halk epik şiirinde rastlanabilmektedir (Ređep, 1991, 

s. 256). 
12

 Oh, Tsar Lazar, of honorable descent,/which kingdom will you choose?/Do you prefer 

the heavenly kingdom,/Or do you prefer the earthly kingdom?/If you prefer the earthly 

kingdom,/saddle the horses, tighten the girths!/You knights, belt on your sabers,/and 

charge against the Turks:/the entire Turkish army will perish!/But if you prefer the 

heavenly kingdom,/build a church at Kosovo./do not make its foundation of marble,/but 

of pure silk and scarlet,/and maket he army take Communion and prepare;/your entire 

army will perish,/and you, prince, will perish with it. 
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Prens Cennet Krallığı‟nı seçer. Bir çadır-kilise inşa eder. Sırp patriklerini ve 12 

büyük rahibi çağırır. Orduyu kominyonda toplar ve hazırlar (Karadžić, 1841-62, 

ss. 42-4; aktaran: Anzulovic, 1999, s. 12). Şiirde daha sonra Sırp ordusunun 

liderleriyle beraber şiddetli çatışma sonucu savaşta yok oluşu tasvir edilir 

(Anzulovic, 1999, s. 12).  

Prens Lazar Cennet Krallığı‟nı seçmiştir. Bu yüzden askerlerini, şehit olmaları 

için kendi yanında savaşmaya çağırmıştır. Prens Lazar bu seçimi ile “onursuz 

yaşam yerine onurlu hayat”ı tercih etmiştir. Askerleri onunla beraber savaşa 

giderken mücadelelerinin ve ölümlerinin, ölümsüzlüklerini sağlayacağına 

inanmaktadırlar.  

Efsanede Prens Lazar‟ın kutsal kişiliğine dair çeşitli örnekler mevcuttur. 

Bunlardan birinde Prens Lazar‟ın eşi Milica, iki oğluyla beraber Prens için ağıt 

yakarken Lazar ona ölmüş olmasına rağmen şu sözlerle karşılık verir: 

Benim için utanç içinde yaşamaktansa övgüye değer bir ölüm daha iyi 

oldu. Yüzümdeki yara ile ve bir kılıç darbesiyle, kutsal bir amaç uğruna 

acı çektim, erkekçe kendimi ispat ettim ve kendimi şehitlerin arasında 

saydırttım. Savaşın giderek düştüğünü ve onurluların sayısının 

yükseldiğini gördüm. Kılıçları gördüm ve şereflilerin sayısının 

yükseldiğini düşündüm. Ölümü bekledim ve ölümsüzlüğü düşündüm
13

 

(Radojičić, 1960, s. 112; aktaran: Ređep, 1991, s. 257).
 
 

Efsanedeki önemli motiflerden bir diğeri de “Miloš Obilić ve Kahramanlık” 

motifidir. Prens Lazar‟ın damadı olan Miloš‟u kahraman kılan olay, Sultan 

Murad Hüdavendigâr‟ı hileli bir şekilde öldürmesidir. Hem Sırp hem de 

Osmanlı kaynaklarında Sultan‟ın öldürülme şekliyle ilgili farklılıklar 

bulunmaktadır. Efsaneye göre Miloš, Kosova Savaşı esnasında Sultan Murad‟ı 

görmeye gelir, onun himayesine girmek ister gibi yapar, tam konuşma isteği 

kabul edildiğinde elbisesinin içinde sakladığı hançerini çıkarır ve Osmanlı 

Sultanı‟nı öldürür. Efsanenin bazı versiyonlarında olay farklı şekilde anlatılsa 

da, Miloš her zaman Sultan Murad‟a hile ile yaklaşır ve onu öldürür (Anzulovic, 

1999, s. 13). 

Halk şiirlerinde, Sultan Murad‟ın Miloš Obilić tarafından bıçaklanması olayı 

savaştan önce gerçekleşmektedir. Prens Lazar‟ın diğer damadı Vuk 

Branković‟in Miloš ile tartışmaları ve Prens Lazar‟ın yaklaşımı, Miloš‟u 

derinden üzmüştür. Bunun üzerine Miloš, savaş günü sabahı Sultan Murad‟ın 

                                                 
13

 Better to me was praiseful death than shameful life. Though with a wound across my 

face and a sword upon my head, I suffered for a holy cause, manfully I proved myself 

and numbered myself among the martyrs. I have seen battles down below and counted 

honors on high. I saw swords and thought of laurels on high. I awaited death, and 

thought of immortality. 
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çadırına gitmiş ve Türk tarafına katılacağını söylemiştir. Bunun üzerine Sultan 

Murad, ayağını öpmesini istemiştir. Konu ile ilgili bir şarkının sözleri şöyledir: 

 Miloš, Sultan‟a boyun eğdi 

 Ve onun eteğini öpmek için ona doğru eğildi 

 Altın hançerini çekti ve sapladı 

 Ve ayakları altında onu çiğnedi…(Miletich,
 

1990, s. 25; aktaran:     

Malcolm, 1998, ss. 68-69). 

Kosova Efsanesi‟nin çeşitli versiyonlarında Miloš bu eylemi gerçekleştirdikten 

hemen sonra Sultan Murad‟ın adamları tarafından kafası kesilmek suretiyle 

idam edilir. Fakat efsanenin 19. yüzyıl versiyonlarından olan Vuk Karadžić 

versiyonu, farklı şekilde konu edilmiştir. Buna göre Sultan Murad hemen ölmez 

ve halkına seslenerek bir vasiyette bulunur: 

Türkler, kardeşler, lala ve vezirler 

Ben ölüyorum ve imparatorluk size kalıyor 

İmparatorluğunuzun uzun süre yaşaması için 

Halka zulmetmeyin 

Halka çok iyi davranın 

Kişi başı vergi 15 dinar olsun 

Hatta 30 dinar olsun 

Ama ceza veya özel vergiler uygulamayın 

Halka acı çektirmeyin 

Onların kiliselerine dokunmayın 

Kural ve uygulamalarına da karışmayın 

Miloš beni kesti diye 

Halktan intikam almayın 

Bu askerî kaderdi 

Bir kişi yatakta tütün içerken, 

Bir imparatorluğu kazanamaz 

Halkı ormanın içlerine kovalamayın, 

Ki sizden nefret etmesinler. 

Halka kendi çocuklarınızmış gibi bakın, 

Ki imparatorluğunuz uzun süre yaşasın. 

Eğer halka baskı yaparsanız 

İmparatorluğu kaybedersiniz
14

. (Karadžić, 1985b, s. 109; aktaran: 

Greenawalt, 2001, s. 55). 

                                                 
14

 Turks, brothers, lale [lower court officials] and vezirs/I die, and the empire falls to 

you!/So that your empire may endure long,/Do not be cruel to the flock,/But be very 

good to the flock./Let the head tax be 15 dinars;/Even let it be 30 dinars./But do not levy 

fines or special taxes./Do not impose grief upon the flock./Do not touch their 

church;/Neither its law nor its observation./Do not take revenge upon the flock,/Just 

because Miloš has cut me./That was military fortune./One cannot win an empire/While 

smoking tobacco on a mattress,/You must not chase the flock away/Into the forests so 

that they will abhor you,/But watch over the flock as if they were your own sons;/In that 
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Karadžić versiyonunda efsanenin sonu dramatik bir şekilde bitmektedir. Sultan 

Murad yaralarının iyileşeceğini düşünerek Miloš‟un hayatta kalmasına izin 

verecektir. Böylece kahraman Miloš yeni liderine sadakat gösterecektir. Sultan 

Murad, Sırp kahramanını onurlandırmak için Miloš‟un kendi yanına 

gömülmesini ister. Miloš bunu reddeder. Reddetmesinin sebebi, Lazar‟ı 

Murad‟a tercih etmesi değildir. Miloš “Bir İmparator‟un yanında uzanmak 

benim için bir günah olacaktır” diyerek tevazu gösterir. Fakat daha sonra bu 

duruma şöyle bir çözüm yolu bulur: 

İki İmparatoru yan yana koyun 

Ve benim başımı onların ayaklarının dibine koyun 

Ki benim başım imparatorlara hizmet etsin
15

(Karadžić, 1985a, s. 112-3; 

aktaran: Greenawalt, 2001, s. 56). 

Bu ricası kabul edilir. Prens Lazar ve Sultan Murad yan yana gömülür. 

Miloš‟un başı onlara hizmet edecektir. Sadece Prens‟e değil aynı zamanda 

Sultan‟a da… (Greenawalt, 2001, s. 56). 

Efsanenin başlıca motiflerinden bir diğeri de, “Vuk Branković ve İhanet” 

motifidir. Efsaneye göre Prens Lazar savaştan bir gece önce yemek verir. Bu 

yemekte her iki damadı (Miloš Obilić ve Vuk Branković) arasındaki gerginlik 

öne çıkar. Vuk Branković savaşta Miloš Obilić‟in Prens Lazar‟a ve dolayısıyla 

bütün Sırplara ihanet edeceğini iddia eder. Miloš Obilić de kimin ihanet 

edeceğinin savaşta görüleceğini söyler. Ertesi günkü savaş sırasında Vuk 

Branković Osmanlı tarafına geçerek Prens Lazar‟a ve Sırplara ihanet eder. 

Sırpların Kosova Savaşı‟nı ve İmparatorluklarını kaybetmelerine neden olur
16

.  

Hikâyenin dramatik versiyonlarından biri de Dubrovnik Cumhuriyeti‟nden 

Mavro Orbin‟in 1601 tarihinde yayımlanan kroniklerinde yer almaktadır. Orbin 

bu kroniğinde Vuk‟un ve Miloš‟un eşleri arasındaki bir kavgadan bahseder. Bu 

kavgada Miloš‟a karşı hainlik suçlamalarının temeli atılmıştır. Bu durum 

Miloš‟a karşı yapılan suçlamaların yanlış olduğunu ve Prens Lazar‟a sadakatini 

ispatlama fırsatını verir. Bu yüzden Sultan Murad‟ı öldürerek misyonunu 

tamamlayacaktır. Orbin‟in hikâyesi “Vuk, kayınpederine Miloš‟un ihanet 

edeceğini her fırsatta ifade etmiştir” cümlesine açıklık getirmekte ve 

                                                                                                                        
way the empire will last you long./But if you begin to oppress the flock,/You will then 

lose the empire. 
15

 So put the two emperors next to each other,/And my head beside their feet/So that my 

head may serve the emperors. 
16

 Kosova‟daki ihanet temasının savaştan sonra Sırp İmparatorluğu‟nun çöküşünün ve 

Türklerin eline geçmesinin bir nedeni olarak zamanla oluşturulduğu muhtemeldir. Orta 

Çağ Sırp edebiyat metinleri üzerine yapılan çalışmalar ihanetle ilgili birçok kaynağı 

açığa çıkarmıştır. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlarında açıkça Vuk Branković‟ten 

bahsedilmiştir (Ređep, 1991, s. 257) 
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Branković‟in Lazar‟ı “Miloš‟u izle, çünkü o sana karşı Türklerle gizli entrika 

çevirerek ihanet edecektir” (Emmert, 1990) diyerek yanlış şekilde uyardığından 

bahsetmektedir. 18. yüzyılın bir tercümesi Vuk Branković‟in bir sadakatsizlikle 

Osmanlıların karşısından geri çekildiğini ve Lazar‟ın “Tanrı‟nın merhametini 

sevmeyen kim varsa sadakatsiz ve merhametsiz Vuk Branković ile kaçmalı” 

sözüne yer verir. Bu versiyon aynı zamanda Sırpların yenilmesine sebep olarak 

Vuk‟u suçlar ve “Eğer Vuk Branković ihanet etmeseydi onlar (asil Sırp 

Kuvvetleri) cesaretlerini ve Çar‟ın (Sultan Murad‟ın) bütün askerlerini 

yenebileceklerini göstermişlerdir” der (Emmert, 1990, ss. 118-119). 

Malcolm konu ile ilgili önemli bir tespitte bulunmuştur. Malcolm‟a göre Vuk 

Branković‟in ihaneti, aslında birbiriyle karıştırılan iki savaş neticesinde ortaya 

çıkmıştır. Yani Birinci ve İkinci Kosova Savaşları‟ndaki tarihî kişiler ve bu 

kişilerin eylemleri birbiri ile karıştırıldığı için bir ihanet teması ortaya çıkmıştır. 

Malcolm bu iddiasını şöyle dile getirir:  

1601‟deki halk geleneği 1448‟de Kosova Ovası‟nda meydana gelen 

İkinci  Kosova Savaşı‟ndan etkilenmiş olmalıdır. Türklerle Balkan 

Birliği arasındaki bu savaşta Balkan Birliği‟nin başında Transilvanyalı 

asilzade János Hunyadi bulunuyordu. Hunyadi‟nin seferi Sırbistan‟ın 

büyük bir bölümünü idare eden Djuradj Branković (Vuk‟un oğlu) 

tarafından sabotaja uğradı. Hunyadi‟nin Sırbistan topraklarını ele 

geçirmesini engellemek isteyen Djuradj Branković, muhtemelen 

Hunyadi‟nin hareketini Sultan‟a haber verdi ve daha sonra onu hapse 

attı. Büyük olasılıkla baba Branković‟in Kosova şarkılarında hain olarak 

tanımlanması kısmen bu iki savaş arasındaki karışıklıktan meydana 

gelmektedir. Bar‟ın başpiskoposu Dalmaçya doğumlu Marin Bizzi, 

1610‟daki yazısında Gianco (lancu de Hunedoara) ve Miloš Obilić‟i 

Kosova‟yı anlatırken beraber ele almıştır ve birçok halk epiği farklı 

periyotlardan olan karakterleri karıştırmıştır (Malcolm, 1998, ss. 66-67). 

Malcolm “Eğer Vuk Branković Murad‟la gizli bir anlaşma yapmış olsaydı, 

savaştan sonra Bayezid‟in en önde gelen vasallarından olması gerekirdi.” 

diyerek “Bunun yerine o, bir vasal olmaya direnmiş görünmektedir. Sonunda 

1392‟de Türk vasalı olmayı kabul etmesine rağmen, Bayezid‟in 1395 ve 

1396‟daki Balkan seferlerine katılmamıştır” sözleriyle iddiasını savunmuştur 

(Malcolm, 1998, s. 67). Malcolm, Branković‟in en sonunda Türkler tarafından 

hapse atıldığını ve orada öldüğünü söyler ve “Branković pro-Türk değildir belki 

ama herhâlde güçlü bir pro-Lazar da değildir” diyerek konu ile ilgili iddiasını şu 

cümle ile tamamlar: “Vuk Branković Lazar‟ın öldüğünü görünce savaşa devam 

etmek istememiş ve „Lord olmak için kendi topraklarına geri dönmüştür.‟ 

düşüncesi gerçeğe en yakındır” (Malcolm, 1998, s. 67). 

Malcolm‟un iddiaları bir kenara bırakılacak türden olmasa da, Kosova 

Efsanesi‟ni tümüyle hafızalardan silecek ve inanılırlığını ortadan kaldıracak 

yapıda da gözükmemektedir. Efsanenin hemen bütün versiyonlarında ihanet 
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teması artık Vuk Branković ismi ile özdeşleşerek varlığını korumuştur. 

Efsaneye göre Vuk Branković, Prens Lazar‟ın ve bütün Sırpların ihanetçisidir: 

Bir ihanetçi bir şövalyeden nasıl daha iyi olabilir? 

“Kılıç” ve “Kosova”nın bu söylemi nedir? 

İkimiz de Kosova ovasında değil miydik? 

O zaman savaştım ve şimdi hâlâ savaşıyorum, 

Kendi kendini onursuzlandırdın 

Dünya senin atalarının inancına küfretmeden önce 

Sen kendi kendini yalancılara köleleştirdin!
17

 (Njegoš, 1989, ss. 377-384; 

aktaran: Milica, 1997, s. 129). 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Sırpların Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında 

kimliklerini muhafaza etmelerinde önemli bir etken olan, başlıca motiflerini 

savaşın gerçek kişilerinin (Prens Lazar, Milos Obilic, Vuk Brankovic) 

oluşturduğu Kosova Efsanesi‟nin çeşitli versiyonlarıyla yüzyıllar boyunca 

varlığını sürdürerek bu günlere ulaşabilmesini sağlayan unsurlar: Sırp Ortodoks 

kilisesi, halk anlatıları, şarkıları, şiirleri, masalları ve Osmanlı İmparatorluğunun 

hoşgörülü yönetimidir. 

                                                 
17

 How can a traitor be beter than a knight?/What is this talk of “sword” and 

“Kosovo”?/Weren‟t we both on the field of Kosovo?/I fought then and I am still 

fighting now,/You‟ve dishonored yourself before the world/blasphemed the faith of 

your own ancestors./You have enslaved yourself to the foreigners! 
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SOSYO-KÜLTÜREL YAPI VE KÜLTÜR COĞRAFYASI 

KAVRAMLARI ÜZERĠNE YAPILANDIRICI BAKIġ AÇISINDAN 

MODEL ÖNERĠLERĠ 

Şeref ULUOCAK 

Özet 

Bu çalışmada, sosyo-kültürel etkileşim olgusunun bir sosyal bilimsel analiz 

konusu olarak “algı” olanaklarına taşınması sürecinin aşamaları ele alınmaktadır. 

Çalışma kapsamında bu konuya ilişkin olarak sosyal bilimcilere referans teşkil 

edebileceği düşünülen tipsel modeller geliştirilmesi ve var olan bazı modellerin 

de birbiri ile ilintilendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Sosyo-kültürel gerçeklik alanı, sosyal olarak ve dil aracılığıyla inşa edilen bir 

gerçekliktir. Kültür kavramsallaştırması bu çerçeve içinde, göstergebilimsel 

(semiotic) bir perspektifte, anlamlardan formlara (yapısal epistemoloji) ve 

formlardan anlamlara (yapısal yorumsama/hermeneutics) doğru becerikli bir 

performans gösteren bireylerin ürünü olarak (dışsallaştırılan-externalization), 

bireyleri biçimlendiren (içselleştirilen-internalization), nesnel (toplumsal varlık 

kazandırılan-objektification) bir gerçekliktir.  

Anlamlardan formlara (yapısal epistemoloji) ve formlardan anlamlara (yapısal 

yorumsama) süreçleri bir arada bireylerin “gerçeklik döngüsü çerçeveleri”ni 

(reality loops) oluşturmaktadır ki nesnel sosyo-kültürel gerçeklik alanında, yatay 

ve dikey olmak üzere, hem kültürlerarası mesafeleri hem de aynı kültür içinde alt 

kültürler arası sosyo-kültürel farklılaşmaların açıklanmasında önem taşımaktadır.  

Nesnel sosyo-kültürel gerçeklik alanı, analitik açıdan iki temel düzeyde 

ayrıştırılabilir: sembolik bir sistem olarak kültür (bilişsel bilginin iç-

göstergebilimsel sistemi olarak) ve sosyal eylem olarak kültür (pratik bilginin 

dış-göstergebilimsel sistemi olarak).  

Bu türden bir sosyo-kültürel gerçeklik modeli ise bireysel düzeyde işlerlik 

kazanan “gerçeklik döngüsü çerçeveleri” ile tutarlı bir yeniden inşa ve değişme 

potansiyeli barındırmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Gerçekliğin sosyal inşası, kültürün sosyal inşası, gerçeklik 

döngüsü çerçeveleri, kültürel değişme, yapısal epistemoloji, yapısal yorumsama. 

Model Proposals from Constructivist Perspective on Socio-Cultural 

Structure and Cultural Geography Concepts 

Abstract 

This study discusses the phases of the process through which the phenomenon of 

socio-cultural interaction is transferred into possibilities of “perception” as a 

question of social scientific analysis. Within the scope of the study, we aim to 

develop typical models assumed to be potential references for social scientists 

and relate some of the existing models to each other. 
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The domain of socio-cultural reality is a reality which is socially and 

linguistically constructed. In this framework, culture conceptualization is an 

objective reality (objectification) which is both an embodiment (internalization) 

and a product (externalization) of individuals effectively performing at the 

semiotic level through successful transitions from meaning to form (structural 

epistemology) and from form to meaning (hermeneutics). 

Transition processes from meaning to form (structural epistemology) and from 

form to meaning (structural hermeneutics) jointly constitute the reality loops of 

individuals, which is essential to the understanding of both horizontal and 

vertical inter-cultural distances and socio-cultural variation among the sub-

cultures of the main culture, in the domain of objective socio-cultural reality.  

The domain of objective socio-cultural reality can be analyzed into two basic 

levels; culture as symbolic system (endo-semiotic system of cognitive 

knowledge) and culture as social activity system(exo-semiotic systemof practical 

knowledge).  

On the other hand, this type of socio-cultural reality model inholds a potential of 

reconstruction and variation consistent with “reality loops” which have acquired 

individual functionality. 

Key words: Social construction of reality, social construction of culture, reality 

loops, cultural change, structural hermeneutics, structural epistemology. 

GiriĢ 

Bireysel, kültürel ve evrensel açıdan “görecelik” taşıyan ve bu alana ilişkin akıl 

yürütme stratejilerine bağlı olarak ikiz değerlilikler ve müphemlikler içerdiği 

ileri sürülen “sosyo-kültürel” gerçeklik alanının sosyal olarak inşa edilen bir 

gerçeklik olduğu tezi çalışmanın temel referans noktası olarak kabul 

edilmektedir.  

Bu anlamda, gerçekliğin sosyal olarak inşa edildiği konusundaki perspektifler, 

sosyo-kültürel anlam matrisleri olarak “nesnel toplumsal biçim kazanmış” 

sosyal örüntü biçimlerinin, zaman ve uzay ilişkileri çerçevesindeki yapılaşma, 

meşrulaşma ve yeniden üretim süreçlerini de ele almak zorundadır.  

Söz konusu nesnel biçim kazanmış toplumsal formlarla, bu formların içerisinde 

gerçekleşen iletişim ve genel anlamda da kültürel etkileşim biçimleri 

“anlamların” iletildiği ve yorumlanarak tekrar anlamlandırıldığı bir dizi 

iletişimsel “kodlama ve kod açımı” süreçlerinin yaşandığı diyalektik süreçler 

bütünü içinde gerçekleşmektedir.  

Kısacası, bireyler etkileşim süreçleri boyunca yapısal yorumsama ve yapısal 

epistemoloji olarak ayrıştırılabilecek bir içsel anlamlandırma ve 

anlamlandırılmış olanın yapısal ortak formlar aracılığıyla kodlanarak yeniden 

iletildiği bir, “ben” ve “bana” ilişkisini eş zamanlı olarak 
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gerçekleştirmektedirler ki bu anlamda kültürel iletişim süreci bir bakıma iki ayrı 

bireyin “gerçeklik tasarımları çerçeveleri” üzerinden gerçekleştirdikleri bir 

karşılaşmayı içermektedir.  

Kültür kavramı bu çalışma kapsamında sembolik ve sosyal pratikleri içerecek 

biçimde iki ayrı göstergebilimsel sistem üzerinden ele alınmıştır.  

Bu çerçevede, kültürün nesnelleşme, dışsallaşma ve içselleşme süreçleri 

üzerinden, bireylerin gerçeklik döngüsü çerçeveleri içinde, yapısal yorumsama 

ve yapısal epistemoloji süreçleri çerçevesinde, sembolik ve sosyal pratikler 

sistemi olarak inşa edilmesi, yeniden üretilmesi ve bireylerce toplumsal güç 

parametlerinin beraberinde getirdiği ölçüde içselleştirilmesi süreçleri üzerinde 

durulmuş ve kültürün zaman-uzay koordinatları bakımından “tortul zaman” 

modeline dayalı bir modeli temel alınmıştır. 

Sonuç olarak, söz konusu kavramsal modellerin, benzer “gerçeklik çerçevesi 

tasarımlarına” (reality loops) sahip bireylerin nesnel kültürel örüntüler 

sisteminin uzayını karşılık gelen kavramsallaştırmalar olarak “kültürel mesafe”, 

“kültür coğrafyası”, “çok kültürlülük” ve “nesnel sosyo-kültürel gerçeklik ile 

onun alt ve karşı kültürleri arasındaki ilişkiler”in sosyo-kültürel analizi 

açısından da önem taşıdığı düşünülmektedir.  

1. Gerçekliğin Sosyal ĠnĢası ve Gündelik Hayat Gerçekliği  

Gündelik hayat gerçekliği, sosyal bilimler açısından, kendisine bir “ortak duyu” 

gerçekliği atfediliyor olması ve “nesnel toplumsal gerçeklik” olarak modellenen 

“sosyal örüntü ve etkileşimlerin” meydana geldiği alan olması bakımından 

önem taşımaktadır.  

Bu gerçeklik, hem öznel hem de nesnel toplumsal gerçeklik düzeylerini, “an 

içerisinde”, geçmiş ve geleceğe ilişkin beklentileri de içerecek biçimde 

deneyimlediğimiz gerçeklik düzeyidir.  

Bireyler açısından farklı gerçeklik alanlarına ilişkin çoklu gerçeklik algılarının 

söz konusu olduğunu ileri süren Berger ve Luckmann (2008, 34)‟a göre, 

gündelik gerçeklik, tüm bu çoklu gerçeklik algılarının ötesine geçen ve 

kendisini en üstün (par excellence) gerçeklik olarak sunan bir gerçekliktir ve 

gündelik hayatta kullanılan dil, sürekli olarak bireylere zorunlu 

nesnelleştirmeler sağlamakta ve bu nesnelleşmelerin içinde gündelik hayatı 

anlamlı kılan bir düzen tesis etmektedir. 

Dilin nesneleşmeler üreten niteliği, Giddens (Tatlıcan, 2005, s. 69)‟ın, toplumun 

yapısalcı yaklaşımlarda olduğu gibi “dil” gibi yapılanmış olduğunu değil, sosyal 

etkileşimin çok önemli bir parçası olarak dilin önemli olduğu ancak “anlamın” 

gerçekte sosyal dünya içindeki pratik etkinlikle bağlantılı olduğu (Goffman) tezi 

ile bir adım daha ileri götürülmüş olmaktadır.  
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Bu pratik etkinliklerin alanı doğrudan, gündelik gerçekliktir. Gündelik hayat 

gerçekliği içindeki “gündelik bilgi” dinamik bir karaktere sahiptir ve imajiner 

bir kozmosun devamlılığını sağlamak için Berger ve Luckmann‟ın terimleriyle 

“dışsallaştırılan ve nesnelleştirilen yeni anlamlara, yani sosyal gerçekliklere 

uygun biçimde dönüşmek ve yeni olanla yeniden uyumlu bir bütünü oluşturmak 

zorundadır (Paker, 2005, s. 100). 

1.1. Gerçekliğin ĠnĢasında Sosyal ve Bireysel Olanın Ġç Ġçeliği 

“Gerçeklik toplumsal olarak inşa edilmiştir” (Berger ve Luckmann, 2008, s. 4).  

Sosyal gerçeklik, sosyal olanın yapısal olarak cisimleşmiş sosyal temsilleri ile 

düşünen, imgelemlerini sembolik düzeyde bu cisimleşmiş toplumsal nesneler 

üzerinden dışsallaştıran ve bu cisimler üzerinden anlamlı yorumlar geliştiren 

bireyler düzeyinden inşa edilmektedir. Bu inşanın nesnelleşebilmesi noktasında 

rol oynayan etkenler söz konusu sosyo-kültürel anlam matrisindeki baskın 

kodlarla ve sosyo-kültürel yapının sosyal, kültürel, ekonomik ve sosyo-bilişsel 

“güç” konumları ile ilintilidirler ve baskın toplumsal gerçeklik algılarına bağlı 

olarak şekillenmekte, yaygınlık kazanmakta ve meşrulaştırılmaktadır.  

“Benlik”in kendisini de bir inşa olarak gören bu türden bir yaklaşım, “benlik” 

kavramsallaştırmasını, bireysel ve toplumsal olmak üzere iki ayrı kategori 

arasındaki bir diyaloğun ve diyalektik bir sembolik iletişim sürecinin inşası 

olduğu, dolayısıyla da insanın sosyal bir ürün olduğu sayıltısına dayanmaktadır.  

Sosyal gerçekliğin kendisi bir “inşa” ve anlamların taşıyıcısı olan toplumsal 

nesnel-formal biçimler konfigürasyonu olarak nesnel bir gerçekliktir 

(nesnelleştirme) ve toplum, bireyler tarafından, “benlik” düzeyindeki bireysel 

olan ile sosyal olan bileşenler arasındaki diyalektik ilişkinin ürünü olan 

“anlamları” cisimleştiren ontolojik toplumsal varlık biçimleri ortaya koyma 

biçimi olarak (dışsallaştırma) insani bir üründür.  

Sosyal gerçeklik, Berger ve Luckmann (2008, s. 92)‟ın, “Gerçekliğin Sosyal 

İnşası” modeline göre, dışsallaştırma (externalization), nesnelleştirme 

(objectivization) ve içselleştirme (internalization) olmak üzere, döngüsel üç 

diyalektik unsurun karşılıklı etkileşimi içerisinde inşa edilmektedir. 
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ġekil 1. Öznel ve Nesnel Gerçeklik Olarak Toplum 

Subjektif birey ile objektif sosyal nesnel biçimler arasındaki ilişki açısından, 

gerçekliğin, öznel ve nesnel boyutları; epistemolojik boyutta anlamların elde 

edilmesi ve görünür formlar (dil, sanat, mimari, müzik, dans ve sosyal 

davranışlar) hâline getirilmesi
1
 ile dışsallaşmış yapısal biçimin-toplumsal 

nesnenin ele alınması ve ona bir anlam atfedilmesi
2
 yönündeki tersine süreç 

arasında diyalektik ve açık uçlu döngüsel bir etkileşim söz konusudur. 

1.2. ĠnĢa Edilen Bir Gerçeklik Olarak “Benlik” OluĢumu 

Sosyal düzen, yalnızca insan faaliyetlerinin bir ürünü olarak var olur; hem 

kaynağı (sosyal düzen, geçmiş insan faaliyetlerinin sonucudur) hem de herhangi 

bir andaki varoluşu (Sosyal düzen, yalnızca insan faaliyeti onu üretmeye devam 

ettiği ölçüde var olur.) bakımından insani bir üründür (Berger ve Luckmann, 

2008, s. 79). 

Berger ve Luckman (2008)‟ın yaklaşımlarının birey-toplum ilişkilerini 

kavramsallaştırma biçimlerinin, bu anlamda, “Sosyal Temsiller Teorisi”nin 

ontolojik başlangıç noktası olan, ego-alter veya ben-ötekiler arasındaki ilişkinin 

sembolik ve iletişimsel karşılıklı bağımlılık içerdiği (Markova, 2004, s. 127) 

sayıltısı ile paralellik taşıdığı görülmektedir.  

Markova (2004, s. 129)‟ya göre, ego-alter ilişkisi “iletişim olgusunun” 

ontolojisine karşılık gelmektedir. Ona göre eğer iletişim olgusu dikkate alınacak 

olursa, insan zihninin iletişim süreci içindeki ontolojik birimi, düşünme ve 

iletişimin pek çok türünü üreten “karşılıklı konuşma” hâlidir. Sosyal temsiller 

teorisinin ontolojisi, başlangıç noktası olarak Ego-Alter veya Ben ve Ötekiler'in 

sembolik ve iletişimsel karşılıklı bağımlılığını varsayar. Buna göre, insan 

dünyasında olmak demek sembolik olarak iletişim kurmak demektir ve bireysel 

                                                 
1
 Clair (2008)‟in “Yapısal Epistemoloji” olarak adlandırdığı süreç. 

2
 Clair (2008)‟in “Yapısal Ontoloji” olarak adlandırdığı süreç. 
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olan ile sosyal olanın neden iki ayrı bağımsız birim gibi muamele göremeyeceği 

konusundaki görüş tam da bu noktada anlam kazanmaktadır.  

Karşılıklı konuşmaya dayalı (dialogical) bir ilişki formu içinde düşünülebilecek 

bu iki ayrı moment, ötekiler olmadan ben‟in olamayacağı ve benlik bilincinin 

ötekinin bilinci olmaksızın gerçeklik kazanamayacağı; bir arada oluş formu 

sergilemektedir.  

Bakhtin‟e göre, “Olmak, iletişim kurmak demektir, iletişim kurmak bir başkası 

için ve öteki vasıtasıyla olmak demektir, kendin için olmak demektir” 

(Markova, 2004, s. 128).  

Benliğin oluşum süreci, bireysel bir “ben” ile sosyolojik bir “bana” nın birleşimi 

olarak “öznel” ve “nesnel” düzeylerde ayırt edilebilir bir şey olarak yaşantı 

süreci içinde (sosyalizasyon ve yeniden sosyalizasyon süreçleri aracılığıyla) 

gerçekleşir. Herbert Mead‟in “benlik” tipolojisi, Berger ve Luckmann (2008) 

„ın, gerçekliğin “öznel ve nesnel boyutlarıyla” sosyal inşasını ele aldıkları 

modelleri için temel bir hareket noktası teşkil etmiş olduğu gibi, Clair (2010a) 

için de “birey”lerin içinde yer alan bir yapılaştırıcı mekanizmanın modeli olarak 

önem kazanmaktadır. Benzer bir biçimde, Bourdieu‟nun habitus 

kavramsallaştırması, bireyleri, benlik bileşenleri çerçevesinde içeriden yöneten 

“yapılaştırıcı bir mekanizma” olarak tasarlanmıştır (Tatlıcan ve Çeğin, 2007, s. 

315).  

Habitus en temelde, dışsal toplumsal yapıların içselleştirilmesiyle ortaya çıkar. 

Herhangi bir çevre veya toplumsal formasyon içindeki varlık koşulları 

(ontolojik)
3
, “pratik”i biçimlendiren habitusları üretir. Pratikler habitus 

tarafından biçimlendirildiği gibi nesnel yapıları da yeniden üretirler (Tatlıcan ve 

Çeğin, 2007, s. 315). 

Yapılandırıcı ve yapılanmış yapı olarak habitus, pratiklerde ve düşüncelerde 

“pratik algı çerçevelerini” devreye sokar. Bu şemalar, (birinci olarak) toplumsal 

yapıların – sosyalizasyon süreciyle, sosyal birey oluşla – bedende 

somutlaşmasıyla doğar; (ikinci olarak) toplumsal yapıların birbiri ardınca gelen 

kuşaklarının tarihsel birikimlerinden ortaya çıkar (Bourdieu ve Wacquant, 2003, 

s. 131). 

Habitustan söz etmek demek bu noktada, bireysel-kişisel-öznel olanın dahi 

toplumsal-kolektif olduğunu ortaya koymak anlamına gelmektedir (Bourdieu ve 

Wacquant, 2003, s. 116). 

Bourdieu ve Wacquant (2003, s. 132)‟a göre, bu durum habitusun çifte 

tarihselliği olarak adlandırılabilecek olan şeydir.  

                                                 
3
 Clair, (2010a) tarafından ontoloji olarak tanımlanan, nesnel toplumsal gerçeklik alanı. 
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O hâlde, Habitus genel anlamda bir toplumsal yatkınlıklar sisteminin ürünüdür 

ve bir toplumsal yatkınlıklar sisteminin ürünü olarak tarihsel alan içinde yeni 

koşullar ve bağlamlar çerçevesinde yeniden yorumlanan, yeni koşulları ve 

bağlamları etkileyen ve onlardan sürekli olarak etkilenen, açık bir yatkınlıklar 

sistemidir (Bourdieu ve Wacquant, 2003, s. 131).  

Bu anlamda, toplumsal düzenin üretimi (yapı habitus yapı) tarzındaki basit 

mekanik bir sürecin ürünü değildir.  

Bourdieu (ve Wacquant, 2003, s. 117)‟ya göre sosyal bilimlerin kendine özgü 

nesnesi ikili bir ilişki olarak habituslar ve alanlar arasındaki ilişkiler olarak 

tanımlanabilir. Kısacası, toplumsal olanın bedenlerde (ya da biyolojik 

bireylerde) inşa edilmesiyle ortaya çıkan, “dayanıklı aktarılabilir algı, beğeni ve 

eylem şeması sistemleri” olan habituslar ile toplumsal olanın fiziksel (biçimsel) 

nesnelerinin yarı-gerçekliğe sahip olan mekanizmalarda ya da şeylerde 

kurulmasının ürünü olan, “nesnel ilişki sistemleri” olarak alanlar
4
 arasındaki 

ikili ilişki üzerinden tanımlanabilecek bir sosyal bilim nesnesi söz konusudur 

(Bourdieu ve Wacquant, 2003, s. 117). 

Bu türden ikili bir nesnenin analizi demek, habituslar ve alanlar arasındaki 

ilişkiden doğan her şeyin inceleme konusu edilebileceği anlamına gelmektedir. 

Clair (2010a)‟in ifadesiyle “gerçeklik döngüsü çerçeveleri”, Bourdieu‟nun 

ifadesiyle “alanlar” ile beğeni ve eylem şeması sistemleri olarak habituslar 

arasındaki ilişkilerin ortaya koyulması çabasında “sosyal temsiller” kuramının 

önem kazanacağı düşünülmektedir. Berger ve Luckmann (2008)‟ın modellerini, 

Clair (2010b) için en önemli kılan özellik onun vurgusuyla “Epistemoloji (bilgi 

yapıları) ve ontoloji (şeylerin formal dünyası) arasındaki dikotominin çözümüne 

ilişkin bir vurguda bulunuyor olmalarıdır.” 

Ego (I/self/ben) dan formal (biçimsel) yapıların yaratımı ve sosyal benlik (bana) 

yoluyla formal (biçimsel) yapıların "anlam" yaratacak bir dizgesellikle 

yorumlanması noktasında Clair (2010b) Berger ve Luckmann (2008)‟ın 

modeline başvurarak, Bourdiue‟nun habitus kavramsallaştırmasında içkin 

olarak sorunsal kılınmış olan “bireylerde bulunan yapılaştırıcı bir mekanizma”, 

öznel ve nesnel gerçeklikler arasındaki etkileşim üzerinden daha soyut bir 

model içine taşımaktadır. 

Bilginin sosyal inşası bu anlamda, epistemolojilerden hareketle kendi gündelik 

gerçekliklerini idare eden bireylerin “öznel gerçeklik boyutuna” ve ontolojik 

açıdan biçimlerin-örüntülerin ve toplumsal “şey”lerin alanı olarak “objektif 

nesnel toplumsal gerçeklik” boyutuna karşılık gelmiş olmaktadır.  

                                                 
4
 Clair (2008)‟in gerçeklik döngüsü çerçeveleri (reality loops) ile ilişkilendirilebilecek 

bir nitelik taşımaktadır. 
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Öznel gerçeklikler ile nesnel toplumsal gerçeklik arasındaki simetri ölçütünün 

korunması için her toplum gerçeklik idamesi prosedürleri geliştirmek 

zorundadır (Berger ve Luckmann, 2008, s. 213).  

Nesnel gerçeklik düzeyinde bu prosedürler kurumlaşmanın, öznel düzeyde ise 

gerçeklik döngüsü çerçeveleri (reality loops) üzerinden sağlanmaktadır.  

ġekil 2. Benlik İnşasında Diyalektik ilişki İçindeki Üç Temel Moment 

 

(Clair, 2008) 

1.3. Gerçekliğin Sosyal ĠnĢasında “Bilgi”nin ĠĢleniĢ ve ĠĢleyiĢ Modeli: 

Yapısal Epistemoloji (Anlamlardan Formal Biçimlere) ve Yapısal 

Hermeneutik (Formal Biçimlerden Anlamlara): Gerçeklik Döngüsü 

Çerçeveleri 

Berger ve Luckmann‟ın bu modellerinin önemi, Clair (2008)‟in ifadesiyle, 

gündelik yaşamın epistemolojisi (bilgi kuramsal yapıları) ve ontolojisi (gündelik 

yaşam nesneleri olarak, şeylerin dünyası) arasındaki dikotomik karşıtlığa ilişkin 

bir çözüm yoluna vurguda bulunuyor olmasından kaynaklanmaktadır.  

Clair (2010b)‟in, sosyal olarak inşa edilen toplumsal gerçekliğe rehberlik eden 

bilginin sosyolojik analizine yönelik ilgilerini “okuma biçimi” bu noktada 

oldukça etkileyici görünmektedir. Clair formlardan anlamlı ifadeler çıkarma ve 

uygun davranış biçimini ya da eylemi ortaya koyma sürecini, “yapısal 

yorumsama” (ontoloji), anlamlardan formlar inşa edilmesine yönelik süreci ise 

“yapısal epistemoloji” olarak adlandırmakta ve bu iki ayrı sürecin, “gerçeklik-

döngüsü” çerçeveleri oluşturuyor olmalarına dikkat çekmektedir. Anlamların 

elde edilmesi ve onların somut görünür formlar içinde ifade edilmesine işaret 

eden “Yapısal Epistemoloji” adını verilen süreç sonucunda
5
 bir “form” bir kez 

                                                 
5
 “Toplum insanların nesnelleştirmelerinin ürünüdür”, dışsallaştırma ve nesnelleştirme 

süreçlerine karşılık gelmektedir.  
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dışsallaştırıldıktan sonra artık o, ontolojik bir “gösterge”
6
 hâlinde var olmakta, 

sosyal bir biçimsel nesne hâlini almaktadır. Bu nesnenin ele alınarak ona bir 

“anlam atfedilmesi” süreci
7
 ise “yapısal hermeneutik-yorumsama” adı verilen 

süreçler bütününe karşılık gelmektedir.  

Gündelik hayatın gerçekliği kendini olduğu gibi kabul ettirmiş bir sosyalizasyon 

sürecinin ürünü olduğunda dahi Berger ve Luckmann (2008, s. 214)‟a göre, hem 

yaşamın formları aşan doğası gereği günlük faaliyeti tamamen paranteze 

alamamakta hem de bireyler gündelik yaşamlarında rakip gerçeklik tanımlarının 

yarattığı dolaysız tehditle de yüz yüze kalabilmektedirler. Bu gerçeklik-

döngüsü- çerçeveleri, Clair (2008)‟e göre sosyalizasyon ve kültür aracılığıyla 

öğrenilerek (ontolojik) yorumlanan (epistemolojik) ve bir defalık içermeyen bir 

döngüsellik barındırmaktadır.  

Duyguların, düşüncelerin ve görüşlerin epistemolojik göstergelerinin 

"dışsallaştırılması" ile sosyo-kültürel pratikleri inşa eden ontolojik göstergelerin 

"içselleştirilmesi" arasında dinamik bir etkileşim bulunmaktadır. Bu iki bir 

aradalık içerisinde işleyen süreçler bütünü, gerçeklik döngüsü-çerçevelerini 

(reality loops) oluşturur. Bir şey sosyal olarak inşa edilir ve bu inşa sonrası 

"gerçek" olarak kabul edilir.  

Bu noktadan hareketle, Clair (2010b), "sosyal ve kültürel ilişkiler"in 

göstergelerle ilgili olarak birincisi, anlam yapıları (epistemoloji) ve diğeri 

düşüncelerin biçimsel ifadesi (ontoloji) ile ilgili olmak üzere iki çeşidi olduğunu 

ileri sürmektedir. Anlamların elde edilmesi ve onların somut ve görünür formlar 

(dil, sanat, mimari, müzik, dans ve sosyal davranışlar) hâline 

getirilmesi "Yapısal Epistemoloji" olarak adlandırılır. Daha önce de belirtilmiş 

olduğu gibi, bir "form" bir kez dışsallaştırıldıktan sonra o bir ontolojik gösterge 

olarak var olmaya başlamakta, nesnelleştirilmekte ve bir nesne muamelesi 

görecek hâle getirilmektedir. Nesnenin ele alınmasına ve ona bir anlam 

atfedilmesine yönelik tersine süreç ise "Yapısal Hermeneutik" olarak 

nitelendirilebilir.  

Dışsallaştırma ve içselleştirmenin bu modelleri bir arada "gerçeklik-döngüsü-

çerçevesini" biçimlendirir ki bu her iki birbirine diyalektik olarak bağlı süreçler 

bütünü bir arada, "gerçekliğin sosyal inşası"nı tayin etmektedirler (Clair, 

2010a).  

Zihinsel (epistemoloji) ve materyal formların-biçimlerin (ontoloji) kültürünü bir 

araya getiren çok sayıda böylesine "gerçeklik döngüsü çerçevesi" (reality loops) 

bulunmaktadır. “Gerçeklik döngüsü çerçevesi”, insanın çevresi ile bilişsel 

                                                 
6
 Anlam (meaning) ve biçim (form) bütünlüğü olarak. Bu tanımlama için Clair, (2010b). 

7
 “Birey toplumun ürünüdür”, içselleştirme sürecine karşılık gelmektedir.  
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etkileşimine dayanmaktadır ve epistemolojinin subjektif alanı ile ontolojinin 

objektif alanı arasında bir bağ oluşturmaktadır (Clair, 2010b).  

Yapısal epistemoloji, epistemolojik belirteçlerin (gösterge olarak işaretlemeyi 

olanaklı kılan) dışsallaştırılması ile ilişkilidir. Yapısal hermeneutik ise ontolojik 

belirteçlerin (gösterge olarak işaretlemeyi olanaklı kılan) yorumlanarak 

içselleştirilmesini kapsar. 

Pratik bilginin iki alanı vardır. Bunların birincisi subjektiftir ve ortak şimdi (co-

present) içindeki sosyal –benlik (me-bana) ve kişisel benlik (I) arasındaki 

münazara alanına karşılık gelir. Diğeri, objektiftir (nesne kılınmış) ve sosyal 

pratikler olarak belirginlik kazanan, objektif dünyanın alanına karşılık 

gelmektedir.  

ġekil 3. Yapısal Epistemoloji ve Yapısal Yorumsama 

(Clair, 2010b) 

Bunlar “gerçeklik-döngüsü-çerçeveleri” araçları yoluyla birbirleriyle ilişkilidir. 

Pratik bilincin subjektif dünyası “dışsallaştırılır” ve bu süreç sosyal 

kavramların, fikirlerin ve durumların “şeyleşme”si ya da “kurumlaşması” ile 

sonuçlanır.  

Kurumlaşmanın nesnel bir gerçeklik hâlini alması, onun nesneleşme sürecinin 

en uç basamağı olan, insandan bağımsız bir şey hâline gelmesine yani 

“şeyleşme”sine bağlıdır. Şeyleşme, kurumsal bir düzenin ya da onun bir 

parçasının, ne ölçüde gayriinsanî bir olgusallık olarak kavranabileceğine ilişkin 

bir durumdur (Berger ve Luckmann, 2008, s. 129). 

Şeyleşme (reification), insani olguların sanki şeylermiş gibi, yani gayriinsani ya 

da belki de insanüstü terimlerle kavranmasıdır ki “şeyleşmiş dünya” tanımı 

gereği, insansızlaştırılmış bir dünyadır. Bu anlamda Berger ve Luckmann (2008, 

s. 130)‟a göre şeyleşme, insanın insani dünyanın bizzat yaratıcısı olduğunu 
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unutabileceğini ve dahası insan ile ürünü arasındaki diyalektiğin bilinçte yitip 

gittiğini ima etmektedir.  

Kavram ve Kültürün Trajedisi başlıklı denemesinde Georg Simmel (Jung, 1995, 

s. 123), yaşam ve form düalizmi üzerinden, formlar aracılığıyla ortaya çıkan 

nesnelleşmenin “bizim eserimiz” olarak bizden kendisini çözüp ayıran bir 

nesnel varoluşa ve kendisine ait bir yaşama sahip olmaya başlamasına işaret 

etmektedir.  

Kültürün trajik buhranı, tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yaşamın forma 

ihtiyacı vardır ancak bu formların da aşılmasına, formdan daha çok yaşama 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

Kültür kavramı için bütünleştirici bir eleman olarak nesnelleşme, bu anlamda 

şeyleşmiş ve insandışı bir gerçekliğe sahip olmuş olan bu söz konusu alan 

kültürel gelişmeyi önceden belirlemeye başlar ve kendi başına buyruk bir alan 

olup çıkar.  

Bu kendi başına buyruk gelişme Simmel (Jung, 1995, s. 125)‟e göre, öznenin 

güçlerini tüketir
8
 ve özneleri kendi gelişimlerinden alıkoymaya başlar.  

Öznel ile nesnel arasındaki simetrinin kurulmasına gerçeklik idamesi 

prosedürleri çerçevesinde katkıda bulunması beklenen kurumlaşmanın Weberci 

terminoloji ile çelik bir kafese dönüşme tehlikesi içeren boyutu tam da bu 

“şeyleşme” boyutudur.  

Bu anlamda, kurumların “şeyleşmesi” (reification) için temel reçete, kurumlara, 

insan faaliyetiyle ilişkili tarihsel anlamlılığından bağımsız, ontolojik bir statü 

vermektir (Paker, 2005, s. 61). 

Şeyleşme bu noktada, nesnelleşme sürecinin bir insani ürün olarak 

kavranamamaya başladığı, dolayısıyla da gayriinsani bir şey olarak 

“nesnelleşmiş ürünün” görülmeye başladığı aşamadır. Bu paradoksal bir 

biçimde insanın kendisini reddeden bir gerçeklik üretme yetisine sahip olduğu, 

dünyayı şeyleşmiş bir biçimde kavrarken dahi onu üretmeye devam ettiği 

anlamına gelmektedir (Berger ve Luckmann, 2008, s. 131).  

Bireyler için tarihsel anlamlılıktan bağımsız ve anlamların taşınmasında yegâne 

formlar olarak anlamları da diyalektik bir dönüşlülükle üst belirlemeye 

başlayacak bu ontolojik nesnel toplumsal varlık kazanma durumu; katılımcıları 

açısından bilgi sosyolojik bir meşruluk ve “güç” sorunu hâline gelmektedir ki 

                                                 
8
 Öznel gerçekliklerin, nesneleştirme potansiyelleri açısından kendi aralarındaki 

nesneleştirme ve kendi kodlarını formlarını dolaşıma sokabilme becerisi açısından 

sahip oldukları asimetrik güç ilişkilerini de bu noktada göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir.  
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bu noktada kurumlaşma dinamikleri, demokrasi ve temsil sorunsalı üzerinden 

siyasetin de önemli bir parametresi hâline gelmektedir. 

1.4. Sosyal ve Kültürel Olanın MeĢrulaĢması Olarak “KurumlaĢma” 

Toplumun nesnelleştirilmiş anlamları sosyalizasyon süreci ile diğer bir ifadeyle 

toplumun kurumsal programı ile uyumluluk içinde yaşamanın öğretilmesi 

sayesinde yeni bir kuşağa kazandırılır. Bu süreç sayesinde de “yeni kuşak” 

kültürel anlam sisteminin içine sokulmuş olur.  

İçselleşme, nesneleşmiş dünyanın, bilinçliliğin içinde bilinçliliğin yapılarını 

tekrar belirlemeye yol açacak şekilde yeniden eritilmesidir. Kısacası, toplum 

burada bireysel bilinçlilik için bir vasıta olarak iş görmektedir. Sosyal olana 

doğru bir yatkınlıkla doğan birey (sosyobilite), belirli bir zaman süreci içinde 

toplumsal diyalektiğe katılarak toplumun bir üyesi hâline gelir. Bu sürecin 

başlangıç noktası “içselleşme”dir.  

Berger (Paker, 2005, s. 66)‟e göre, birey, içselleşme sürecinde edilgen değildir; 

dünyayı başkaları ile bir konuşma/söyleşi içinde sahiplenir ve hem kimliği hem 

de dünya ancak bu söyleşiyi sürdürebildiği (ve dolayısıyla da söylem evrenine 

eklemlenebildiği) ölçüde onun için gerçek olma durumunu sürdürür.  

İçselleşme ile nesneleşmiş dünyanın çeşitli ögeleri bireyin öznel fenomenolojik 

gerçekliği hâline gelmektedir. Birey böylelikle bilincinde olduğu toplumsal 

kurumlarla (veya anlamlarla) kendisinin dışındaki nesnel dünyanın verisi olarak 

karşı karşıya gelir. Sosyalleşme, yeniden sosyalleşme döngüsü içinde sürekli 

devam eder.  

Özetle, nesneleşmiş sosyal gerçeklik veya kurumsal düzen hem bilişsel hem de 

normatif bir yorumlamaya maruz kalarak meşruluk kazandıktan sonra 

sosyalizasyon süreciyle yeni kuşaklar içselleştirilmektedir. Bu sırada yalnızca 

bilgi içerikleri değil, aynı zamanda bir çeşit bilgi yapıları olan ve dolayısıyla da 

sosyal gerçekliğin-sosyal bilginin bütün özelliklerini taşıyan düşünsel araçlar, 

örneğin meşrulaştırma mekanizmalarını da içselleştirmektedir (Paker, 2005, s. 

66).  

Kurumsallaşmanın köklerinde “alışkanlık hâline getirme” (habitualization), 

intikal (transmission) ve şeyleştirme (reification) süreçleri yatmaktadır (Paker, 

2005, s. 58).  

Tüm insan faaliyeti, Berger ve Luckmann (2008, s. 80)‟a göre, mutatlaştırmaya 

(alışkanlık hâline getirme- habitualization) tabidir. Sık sık tekrarlanan her 

eylem, bir sonraki durum için yeniden üretilebilen ve icracıları tarafından bir 

model olarak kavranan bir kalıba dökülmeye başlanır.  
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ġekil 4. Gerçekliğin Sosyal İnşası Modelinde Kurumlaşma 

 

Sosyolojik anlamda “kurumlaşma”, başka bireylerle birlikte, belirli davranış, 

düşünüş ve tavır alış biçimlerinin, alışıldık hâle getirilmeye başlaması 

durumunda ortaya çıkar. Berger ve Luckmann (2008, s. 82)‟a göre bu türden her 

tipleşme bir kurumdur. Vurgulanması gereken nokta, kurumsal tipleştirmelerin 

karşılıklılık içinde olması olduğu kadar kurumlar içindeki eyleyicilerin de 

tipleştirmeye tabi olduklarının göz önünde bulundurulmasının gerekliliğidir.  

Kurumlaşma iki temel özellik taşımaktadır; bunlardan birincisi her 

kurumlaşmanın bir tarihsellik içeriyor olması, ikincisi, her kurumlaştırmanın 

önceden belirlenmiş davranış modelleri oluşturmak suretiyle söz konusu 

davranışları kontrol ediyor olduklarıdır.  

Kuramlaşmanın kontrol edici gücü söz konusu eylem tipinin “sosyal kontrol 

mekanizmaları” ile destekleniyor olmaları ile belirginlik kazanır. Sosyal kontrol 

Berger ve Luckmann (2008, s. 84)‟ın ifadesiyle 

Asli sosyal kontrol, bizatihi bir kurumun varoluşunda verilidir. İnsan 

faaliyetinin bir kısmının kurumlaştığını söylemek demek, hâlihazırda bu 

insan faaliyetinin, sosyal kontrol altında sınıflandırıldığını söylemek 

demektir. 

Kurumlar oradadır ve bireylere dışsaldırlar. Bireyler beğensinler ya da 

beğenmesinler kendi varlıklarını sürdürmekte ısrarlıdırlar. Ancak yine de insan 

yaratısıdırlar ve insan nesnelleştirmesinin ürünüdürler.  

İnsani faaliyetin dışsallaşmış ürünlerinin nesnellik kazandığı süreç, 

nesnelleştirmedir. Kurumlaşmış dünya, nesnelleşmiş insan faaliyetinin ürünüdür 

ve her bir kurum için bu geçerlidir (Berger ve Luckmann, 2008, s. 91). 

Bununla birlikte, nesnelleştirmenin ürünü olan kurumsal dünya, sosyal bilimsel 

analizin ve gerçekliğin sosyal inşasındaki insan etkinliğinin sadece bir boyutunu 

oluşturmaktadır.  



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

266 

Kurumlaşmanın gerçekleşmesi için gerekli olan uğraklardan ikincisi; intikal 

(transmission)dir. Kurumsallaşmış sosyal dünya çok geniş kitlelere yeni 

kuşaklara intikal etmekte ve yeni kuşaklar için bu gerçeklik, biyografik 

hafızadan ziyade tarihsel bir gelenek hâline gelmektedir (Paker, 2005, s. 58).  

Berger ve Luckmann (2008, s. 135)‟a göre, meşrulaştırmanın işlevi, 

kurumlaşmış durumdaki birinci dereceden nesnelleşmeleri nesnel anlamda 

erişilebilir, öznel anlamda makul (kabul edilebilir) hâle getirmektir. 

Meşrulaştırma, kurumsallaşmanın birinci safhasında olmasa bile özellikle yeni 

kuşağa aktarma safhasında gereklidir. Çünkü meşrulaştırma süreci sayesinde 

kurumsal düzenin nesnelleştirilmiş anlamlarına bilişsel geçerlilik atfedilmesi, 

böylece kurumsal düzene bir açıklama getirilmesi; onun pratikteki 

zorlamalarının normatif bir değer yüklenerek kurumsal düzenin haklı 

çıkarılması mümkün olabilmektedir.  

Bu anlamda “meşrulaştırma”, yalnızca “değerleri” değil, bilgiyi de ima 

etmektedir ve normatif bir öğe olduğu kadar bilişsel bir öğe olarak 

vurgulanmalıdır (Paker, 2005, s. 59). 

Meşrulaştırma düzeyleri analitik bir biçimde dörde ayrılmaktadır (Berger ve 

Luckmann‟dan aktaran Paker, 2005, ss. 60-62):  

Birinci düzeyde, intikal eden insan deneyiminin linguistik nesnelleşmeleri 

bulunmaktadır:  

“Ben senin hocanım!” 

Hoca otoritesi ile ilgili ilişkiyi meşrulaştırır. 

Ġkinci düzey, özdeyişler düzeyidir ve temel önermeler içermektedir: 

Atasözleri, moral deyişler, yaygın ifadeler, efsaneler, halk hikâyeleri olarak 

belirli bir nesnel anlamlar seti içerir ve belirli eylemlere ilişkin pragmatik anlam 

şemaları sağlarlar.  

Üçüncü düzey, uzmanlığa refere edilmiş (sembolik elit) kuram düzeyidir: 

Kapsamlı referans çerçeveleri sağlayan bu kuramlar genellikle biçimsel 

prosedürler boyunca korunurlar. Hukuk, açıkça ifade edilmemiş kuramların en 

belirgin örneğidir.  

Dördüncü düzey, sosyal dünyanın bütününe anlam veren sembolik evrenlerdir:  

Mitoloji, din ve bilim olarak sembolik evrenler, anlamın farklı alanlarını 

birbirine entegre eden ve sembolik bir bütünlük içinde kurumsal düzeni kuşatan 

kuramsal gelenek bünyeleridir. Sembolik evrenler, sosyal olarak nesnelleşmiş 

ve öznel olarak gerçek bir “anlam matrisi” şeklinde kavranır. Sonuç olarak, söz 

konusu imajiner evren, kurumsal düzeni de kapsayacak şekilde aşkındır.  
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Sembolik evrenleri idame ettiren kavram aygıtlarının hem bilişsel hem de 

normatif düzeyde meşrulaştırıcı bir işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle evren 

idame ettiren aygıtlar olarak, gündelik yaşamın işleyişini meşrulaştıran daha alt 

düzey kavramsallaştırmalara ilişkin açıklamaları da içerecek bir biçimde 

kozmosu idame ettiren açıklamaları da içerecek biçimde kapsayıcı ve süreklilik 

arz eden bir nitelik taşımaktadırlar. Hem bilgiyi hem de bilginin 

meşrulaştırılmasına ilişkin kuralları sistematize etmektedirler.  

Paker (2005, s. 60)‟a göre, Berger ve Luckmann (2008)‟ın tanımında sembolik 

evrenler, en geniş anlamda “bağlam”ın kendisidir. Birey toplum içinde 

kendisinin kim olduğunu, anlamlı ötekinin gözünde ve rutin sosyal roller içinde 

ne rol oynadığı üzerine bazı inançlar ile kavramaktadır.  

Bu anlamda sembolik evren “en gerçek”ten “en geçici” olana dek hiyerarşik bir 

kimlik kavrayışı sağlamaktadır. Sembolik evren aynı zamanda, kolektif 

olayların, geçmiş, gelecek ve şu anı (şimdiyi) içeren birbirleriyle bağlı bir bütün 

içine yerleşmelerini sağlayarak tarihi de düzenlemektedir. Öyle ki bu şekilde, 

geçmişle ilgili olarak, kolektivite içinde sosyalleşen bütün bireyler tarafından 

paylaşılan bir hafıza; gelecek için ise bireysel eylemlerin projeksiyonuna imkân 

tanıyan ortak bir referans çerçevesi kurmaktadır. 

2. Kültürün Sosyal ve Dil Yoluyla ĠnĢası: Göstergebilimsel Bir Kültür 

Modeli 

“Sadece toplumlar değil, kültürler de sosyal olarak inşa edilirler” (Clair, 2008).  

Bu inşa sürecinde, düşünceler, duygular ve bilgi türleri, yapısal epistemoloji 

(anlamlardan formlara) aracılığıyla dışsallaştırılır ve süreç içinde bu 

dışsallaşmalar sosyal kontrol ve güç parametrelerine bağlı kurumlaşma 

dinamikleri içinde toplumsal bir cisim (ontolojik bir toplumsal varlık kazanma) 

hâline getirilir, nesneleştirilirler. Nesneleştirilen bu toplumsal varlık kazanmış 

cisimler, ontolojik belirteçler olarak inşa edilen dünyada var olurlar ve bir 

sonraki diyalektik momentte yapısal yorumsama (biçimlerden anlamlara) 

aracılığıyla içselleştirilirler. İçselleştirme; sosyo-kültürel yapının 

göstergelerinin (sembolik ve pratik bileşenlerinin) “yapısal epistemoloji ve 

yapısal yorumsama”nın dinamik süreçlerine karşılık gelen öznel gerçeklik 

düzeyindeki “gerçeklik döngüsü çerçevelerine” dâhil olma anlamına gelmek 

demektir.  

Bilgi formlarının dışsallaşması (formlar aracılığıyla) ile sosyal nesne ve 

pratiklerin içselleştirilmesi (yorumlama aracılığıyla) süreçleri arasındaki 

diyalektik momentler üzerinden gerçekliğin sosyal inşası biçimlenmektedir. 

Anlamın formlar aracılığıyla dışsallaşması ve sosyal nesne ve pratiklerin 

yorumlanarak anlamlandırıldığı içselleştirme süreçleri arasındaki bağ, daha 

önce de sözü edilmiş olduğu gibi “gerçeklik döngüsü çerçeveleri”ne karşılık 
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gelmektedir. Bu çerçeveler önemlidir çünkü onlar, sosyal açıdan nesne 

kılınmış/nesnelleştirilmiş formlar dünyası (ontoloji) ile anlamlar dünyası 

(epistemoloji) arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğunun ortaya konması 

açısından açıklayıcı çerçeveler sunmaktadırlar.  

Geertz (2010, s. 19)‟e göre kültür kavramı temelde göstergebilimsel bir kavram 

olarak değerlendirilmesi gereken bir nitelik taşımaktadır.  

Öznel toplumsal gerçeklikler düzeyindeki “gerçeklik döngüsü çerçeveleri”ni 

oluşturan yapısal epistemoloji ve yapısal hermeneutik olarak adlandırmış 

olduğumuz diyalektik süreçler bütününü, bu noktada, nesnel toplumsal 

gerçeklik düzeyindeki bir kültür kavramsallaştırması ile ilişkilendirebilecek; 

“iç” ve “dış” göstergebilimsel sistemler olarak bir araya getirebilecek bütüncül 

bir kültür yaklaşımı
9
 önem kazanmaktadır.  

Clair (2009)‟a göre, kültür alanı iki temel analitik düzeyde ayrıştırılabilir: 

sembolik bir sistem olarak kültür (bilişsel bilginin iç-göstergebilimsel sistemi 

olarak) ve sosyal eylem olarak kültür (pratik bilginin dış-göstergebilimsel 

sistemi olarak).  

Kültür kavramının Kluckhon‟dan
10

 beri yapılmış tanımları açısından bu iki ayrı 

göstergebilimsel analitik düzeyi bir araya getirecek bir model Clair (2009)‟in 

isimlendirmesiyle, kültürün sosyal ve dil yoluyla inşası olarak 

nitelendirilebilecek yeni bir model içinde bütünleştirilmektedir.  

Bu noktada, Clair (2009)‟in göstergebilimsel açıdan bilişsel bilginin iç-gösterge 

bilimsel sistemi (sembolik bir sistem olarak) ve pratik bilginin dış-

göstergebilimsel sistemi (sosyal eylem) olarak, kültür alanına ilişkin olarak 

önermiş olduğu, iç ve dış göstergebilimsel alanlar ayrımının, Clifford Geertz 

(2010, ss. 18-19)‟in kültür kavramını temelde göstergebilimsel bir 

kavramsallaştırma olarak değerlendirdiği perspektiflerini bir adım daha ileriye 

götürdüğü düşünülebilir.  

Kültür kavramı ve bu kavramın içeriğinin en geniş anlamıyla karşılık geldiği 

“sosyo-kültürel yapı” analojisi bu teze göre sosyal bir inşadır.  

Bireyler, içinde bulundukları sosyo-kültürel iletişim ve etkileşim süreçleri 

içinde, bilişsel açıdan nesnel toplumsal gerçeklik düzeyindeki toplumsal 

nesneleşmeleri kullanmayı ve anlamlandırmayı öğrenmekte, benzer “gerçeklik 

                                                 
9
  Clair, (2009), Culture Theory (Course Description Text Book). 

10
 Clyde Kluckhon‟un Mirror for Man isimli eserinde “kültür kavramı” birçok farklı 

biçimde tanımlanmış ve tanımların yapılma biçimleri göz önünde bulundurulduğunda 

Geertz (2010, s. 19)‟in de ifade etmiş olduğu gibi, hem kültür alanına ilişkin 

kuramsal bir dağınıklık hem de eklektiklikten kaynaklanan bir dağınıklık söz 

konusudur.  
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döngüsü çerçeveleri”ne dolayısıyla da kültürel anlam matrisine sahip bireyler 

aracılığıyla nesneleri öğrenmekte/anlamlandırmakta ve benzer kodlayıcı 

pratikler üzerinden anlamları dolaşıma sokmakta/kodlamaktadırlar.  

Sosyal pratikler sistemi ise bu noktada, bilişsel olanın dışsallaştırılan eylemsel 

boyutuna karşılık gelmektedir.  

Bir toplum içindeki bireyler, etkileşimin çeşitli boyutlarını diğer bireylerle 

paylaştıkları, nesnel toplumsal gerçeklik düzeyindeki toplumsala ilişkin 

kavramsallaştırmalar ve pratikler açısından ne yapıyor oldukları ile 

anlaşılabilirler. Bir başka deyişle bir toplumun başka bir toplumdan en ayırt 

edici unsurlarının yorumsal açıdan tespit edilebilmesi çabası, bu söz konusu 

toplumsal bakımdan cisimleşmiş kavramsallaştırmalar ve pratikler bütünü 

olarak “kültür” kavramsallaştırması üzerinden açıklık kazanmaktadır.  

2.1. ĠletiĢim Süreçleri Açısından Gösterge ve Kültür 

Kültür teorileri içindeki temel kavramsallaştırmalardan birini, bir iletişim aracı 

olarak “gösterge” (sign) konusu oluşturmaktadır. Göstergebilimsel (semiotics) 

açıdan bir iletişim aygıtı olarak “gösterge” iki kısımdan oluşmaktadır: anlam 

(içerik) ve form (ifade biçimi) (Clair, 2009). 

Anlam ve form bir arada var olurlar. İnsan iletişimi için temel oluştururlar. Eğer 

anlama sahip ve biçimden yoksun bir şey söz konusu ise böyle bir durumda, 

anlam ifade edilemezdir. Bir biçime/forma sahip olmaksızın o paylaşılamaz. 

Benzer biçimde, bir anlama sahip olmaksızın bir biçime/forma sahip olan bir 

şey de insan kavrayışının ötesinde yer alır. Geleneksel olarak bir “dil formu” 

içerisinde bir arada var oldukları varsayılan “anlam” ve “biçim” arasındaki bu 

bağlantı
11

 , onların aynı bilişsel uzayda yer aldıkları varsayımına dayanmaktadır 

ki geleneksel varsayımın Clair (2010b)‟e göre tam olarak yeniden ele alınmayı 

gerekli kılan varsayımı bu noktada toplanmaktadır.  

Anlamın (içerik), bilgi yapılarının çalışılması olarak “epistemoloji”nin ve 

formun (biçim), ontolojik biçimlerin çalışılması olarak, “ontoloji”nin alanına ait 

olduğu kabul edilecek olursa (Clair, 2010b), linguistic göstergelerin geleneksel 

konumunun, yeni bir yapısal iletişim felsefesi içinde yeniden yorumlanma 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yeni bağlam içinde, anlamlar (içerik) 

karakteristik olarak epistemoloji ve biçimler (form) ontoloji ile ilintili hâle 

gelmektedir.  

                                                 
11

 Saussurecü (1915) yaklaşım olarak değerlendirilebilir.  
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ġekil 5. Bilişsel ve Materyal Pratikler Açısından Gösterge 

Anlamın (içerik), form (biçim) biçiminde dışsallaştırılması (externalization), 

“yapısal epistemoloji” ve formun (biçim) anlamlı (içerik) biçimde 

yorumlanması, “yapısal hermeneutik-yorumsama” olarak adlandırılması önerisi 

(Clair, 2010b), bu noktada önem taşımaktadır.  

ġekil 6. Öznel ve Nesnel Gerçekliğin Sosyal İnşası Açısından Gösterge 

(Clair, 2010b). 

Göstergelerin geleneksel konsepti için bu durum, göstergeleri oluşturan 

bileşenlerin artık aynı bilişsel alana ait olmadıkları anlamına gelmektedir. 

Anlam bileşenleri epistemoloji ve biçim bileşenleri (form) ontoloji ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu durum gerçekte göstergenin statik bir kavram olmadığı, 

“anlam”lar ve “biçim-form olarak ifade etme biçimleri” arasındaki dinamik bir 

etkileşim biçimine karşılık gelen bir sürecin söz konusu olduğunu 

göstermektedir.  

Bu dinamik etkileşim “gösterge”nin bir parçası olan “biçim-form-ifade 

biçimleri”nin “sosyal olarak inşa” edildiği ve diğer parçası olan "anlamın" ise 

bireysel ve sosyal olanın diyalektik süreçleri içinde (ben ve bana ilişkisi), 

“yorumlandığı” bir süreçle belirginlik kazanmaktadır ki bu türden bir yaklaşım, 

kültürün sosyal inşası tezi‟nin temel varsayımlardan birini teşkil etmektedir.  
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ġekil 7. Gerçeklik Döngüsü Çerçevesi (Reality Loops) Olarak 

Göstergenin Yeniden Tanımlanması 

(Clair, 2008) 

Anlamların elde edilmesi ve onların somut ve görünür formlar (dil, sanat, 

mimari, müzik, dans ve sosyal davranışlar) hâline getirilmesi olarak "Yapısal 

Epistemoloji" ve dışsallaşmış yapısal biçimin-toplumsal nesnenin ele alınarak 

ve ona bir anlam atfedilmesi yönündeki tersine süreç olarak “Yapısal 

Hermeneutik” olarak adlandırılan süreçler, dışsallaştırma ve içselleştirme 

momentlerine ilişkin göstergebilimsel uğraklar olarak “gerçeklik döngüsü 

çerçeveleri”ni oluşturmaktadırlar. Özne sayısı kadar çok sayıda “gerçeklik 

döngüsü çerçevesi”ni içinde barındıran nesnel toplumsal gerçeklik düzeyi, bu 

noktada, zihinsel (epistemoloji) ve materyal biçimler (ontoloji) kültür 

bileşenlerinin, gerek öznel gerçeklik, gerekse nesnel toplumsal gerçeklik 

düzeyinde göstergebilimsel etkileşimi üzerinde şekillenmektedir.  

“Kültürün sosyal olarak inşa edildiği tezi”, bu noktada, göstergebilimsel 

açıdan, sembolik bir sistem ve sosyal pratikler sistemi olarak kültür alanını 

modelleyen “çok boyutlu” bir gerçekliktir ve katılımcıları açısından özneler 

düzeyinde (ben-bana) çok yönlü diyalektik süreçler ve momentler üzerinden 

kazanan “kültür modeli”ne karşılık gelmektedir.  

Geleneksel iletişim modelleri, bir gönderen, kod ve alıcı olduğu varsayımına 

dayanır. Bu mesaj odaklı model, bir tür demiryolu sistemi olarak, bir 

istasyondan (gönderen-the sender), başka bir istasyona (alıcı), ürünün (mesajlar-

the messages), bir tren aracılığıyla (kanal-the channel), paketlenerek (kodlama- 

the code) gönderildiği ve bir alıcı (the receiver) tarafından açılıp (kod açımı) 

yeniden düzenlendiği bir analojiye dayanmaktadır (Clair, 2010b).  

Oysaki göstergenin bileşenlerinin aynı bilişsel alana sahip olmadıklarını ortaya 

koyan bu türden bir göstergebilimsel model, iletişim süreçlerinin, benzer sosyal 

pratikler ve benzer sembolik anlam sistemlerini, bir başka deyişle de aynı 
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sosyo-kültürel gerçeklik sistemini paylaşan ve benzer “gerçeklik döngüsü 

çerçevesine” sahip bireyler arasında gerçekleşebileceğine dikkat çeken bir 

nitelik taşımaktadır.  

Bu gerçeklik döngüsü çerçevelerinin kaynaşması, etkileşim sürecinde, 

anlamların karşılıklı olarak, Gadamer‟in terminolojisi ile “ufuk kaynaşması” 

ölçüsünde gerçekleştiği, asla “tam bir karşılıklı anlama”nın olamayacağı tezi ile 

tutarlılık taşımaktadır.  

Gadamerci terminoloji gereği, yorumlama ve dil kullanımı gereği “bire bir 

anlam aktarımı” mümkün değildir. Bununla birlikte, bire bir olmasa da aynı 

sosyo-kültürel uzamın paylaşıcısı olan bireyler tarafından paylaşılan, onları bir 

araya getiren bir ortak kültürel anlam matrisinden bahsedilmesi mümkün 

görünmektedir ki bu matrisler, hem bireylerin hem de içinde yer aldıkları 

toplumsal dünyanın “anlamlandırılmasında” önem taşımaktadırlar.  

Gadamer (Üşür, 1997, s.138)'e göre "anlama" edimi, bir öznenin nesneye peşin 

hükümlerden arınmış, açık zihinle yaklaşması sorunu değil tersine, önceden 

sahip olunan yargılar çerçevesinde olanaklı hâle gelen bir sorunsaldır.  

Gadamer‟in, anlama ve yorumlama için ön koşul olarak referansta bulunduğu 

“ön yargıların” bu noktada “gerçeklik döngüsü çerçevelerine” referansla 

okunması mümkün görünmektedir.  

Üşür (1997, s. 138)‟ün değerlendirmesiyle, Gadamer, anlamı; bir metnin (eylem 

ya da metin), önyargısız okunması, benimsenmesi sorunu değil, okuyanın 

anlamlarıyla, metnin ve başkalarının anlam ufuklarının bir kaynaşması durumu 

olarak değerlendirmektedir.  

Bu söz konusu “anlam ufuklarının kaynaşması” sorunu, gerçeklik döngüsü 

çerçeveleri açısından, aynı nesnel toplumsal gerçeklik düzeyinin katılımcısı 

olan ve benzer sosyalleşme-kültürleşme süreçlerini yaşamış bireyler arasındaki 

etkileşim süreçlerinde başarılı olması muhtemel bir iletişim sürecine karşılık 

gelmektedir.  

Tüm “anlama edimi” öncelikli olarak kendi benliklerimizi ve içinde 

yaşadığımız sosyal dünyayı “kavramamızda” bize rehberlik eden, anlam 

ufuklarının ve dilsel pratiklerin “sosyalizasyon” süreçleri ile elde edilmiş 

olmasına bağlıdır (Davey, 2006, s. 9). 

Bu anlamda “iletişim” süreçlerinin kültürel boyutu hem sembolik hem de sosyal 

pratikler düzeyinde belirginlik kazanmakta hem de bireyler açısından yapısal 

yorumsama (biçimlerden anlamlara) ve yapısal epistemoloji (anlamlardan 

biçimlere) süreçleri arasındaki diyalektik sürecin çok boyutlu doğasına bağlı 

olarak şekillenmektedir.  
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Sosyo-kültürel yapı ve özelde kültür kavramsallaştırması açısından, benzer, 

gerçeklik döngüsü çerçevelerine sahip olan, bir başka deyişle de benzer yapısal 

epistemolojiyi (anlamları benzer biçimlerle kodlayan) kullanan ve benzer 

yapısal hermeneutiğe sahip (formları yaklaşık anlamlara ulaşacak biçimde kod 

açımına uğratan) bireyler, ortak kültürel uzamın katılımcıları hâline 

gelmektedirler.  

2.2. Sosyo-Kültürel Yapı ve Kültür Coğrafyası 

Göstergebilimsel açıdan; tortulaşan zaman ve mekân
12

 anlayışına dayalı; 

formlardan anlamlara ve anlamlardan formlara doğru işlerlik taşıyan gerçeklik 

döngüsü çerçevelerine sahip; dışsallaşma, nesnelleştirme, içselleştirme 

diyalektik momentleri üzerinden sosyal bir inşa olarak tanımlanan; toplumsal 

kontrol ve rıza üretim araçları ile kendi sembolik anlam matrisini ve toplumsal 

pratiklerini idare eden bir nesnel sosyo-kültürel gerçeklik modeli, ikiz 

değerliliklerin, forma direnen anlamların, dönüştürme, eklemlenme ve yeniden 

anlamlandırma ve tasnif etme mücadelelerinin, bir diğer deyişle de olası diğer 

“gerçeklik tasarımlarının” tehdidi altındadır.  

Çoklu sayıdaki öznel gerçeklik tasarımının, nesnel bir sosyo-kültürel gerçeklik 

modeli içinde, bir arada kolektif bir yaşam alanı oluşturma olasılığı, dijital (0 ya 

da 1) değil tersine analog (0 ve 1 ya da 0-1 arası değerler alan) bir çerçeve13
 

içerisinde ele alınmayı gerektirmektedir.  

Özönder (2001, s. 1)‟in de ifade etmekte olduğu gibi, insan düşüncesinin işleyiş 

biçiminin arka planında; doğruluk, bağlantılandırma ve çıkarsama kurallarının 

kesin ve formel bir biçimde ortaya konmasına imkân vermeyecek bir biçimde 

işlerlik taşıyan bulutsu (bulanık) bir mantık (fuzzy logic) bulunmaktadır.  

Bu bulanık (bulutsu) mantık, Deleuze ve Guattari (Goodchild, 2005, s. 333)‟nin 

bahsetmiş oldukları, kişilerin “içinde yaşayabilecekleri içkin bir düzlem 

yaratma ihtiyacı”na ve bağlama göre “biz” ve “öteki”ler arasındaki sınırların 

değişebilirliğine imkân veren, “üçüncü hâllerin imkânlarına” ve “hem o, hem 

diğeri” olma imkânını tanıyan bir mantıktır.  

                                                 
12

 Tortulaşan zaman ve mekân kavramsallaştırması için Clair (2010c ve 2007)‟in 

çalışmaları önem taşımaktadır. Zamanın bir önceki zaman katmanları içinde ve 

katmanlaşmış sosyal pratikler bütünü olarak kültürel uzamın içinde “tortullaştığı-

biriktiği” bir “tortul zaman modeli”, doğrusal zaman modelinden farklı olarak, 

zamanın, uzam içinde, “şimdi”nin kültürel geçmiş içinde ve “geleceğin” “kültürel 

şimdi” içinde gömülü (yerleşik-katıştırılmış) olduğu bir modeldir. Bu konuya bir 

başka çalışma kapsamında değinilecektir.  
13

 Dimitrov (2002), “Introduction to Social Fuzziology” başlıklı çalışmasında bu konuya 

değinmektedir. 
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ġekil 8. Bağlama Göre Değişen Rizomatik Kültürel Sınır Modeli 

(Deleuze ve Guattari, 1987)
14

 

Eriksen (2000, s. 84)‟ın halklar arasındaki sınırlar için ileri sürdüğü, digital 

değil, tersine analog olduğunu ileri sürdüğü kültürel sınır kavramsallaştırması, 

bireylerin öznel gerçekliklerini şekillendiren “gerçeklik döngüsü çerçeveleri”nin 

kurucu unsurları olarak yapısal epistemoloji (anlamlardan formlara) ve yapısal 

hermeneutik (formlardan anlamlara) döngüsü içinde anlam kazanmaktadır.  

Yorumsal ve bağlamsal olanın zaman ve mekân koordinatları içindeki tek bir 

noktaya bağlı olarak modellenemeyeceğini ileri süren, hem zamanın hem de 

uzamın tortulaşmasına dayanan kültür modeli bu noktada söz konusu “gri 

bölgeler” ve “ikiz değerlilikler” açısından bulanık (bulutsu) bir mantığın konusu 

hâline gelmektedir.  

Bu her türden farklı tonu, “siyah” ya da “beyaz” değil; “gri”ler, “0” ya da “1” 

değil; “0-1” arası değerler alabilen algoritmalar; “var” ya da “yok” değil; 

“varlık” ve “yokluğun” belli dereceleri, “biz” ya da “öteki” değil; bağlama göre 

değişen “bizler” üzerinden temsil edebilecek bir modelin ancak “bulanık 

mantık”a referansla işlerlik kazanabileceği anlamına gelmektedir (Uluocak, 

2008, s. 243).  

Bu türden bir mantığın yerine klasik tümevarım ya da tümdengelimsel akıl 

yürütme stratejilerinin bilişsel ve sosyal pratikler düzeyinde, öznel anlamları, 

formlar biçimler lehine gözardı eden terminolojik trajediye bir kurban edeceği 

düşünülmektedir.  

                                                 
14

 Deleuze ve Guattari, 1987‟den “Çok Yönlü Doğrusal Olmayan Rizom” modelinden 

yararlanılarak geliştirilmiştir. 
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Kültürün tortulaşma modeli, “bağlamsal” açıdan meşruluk için ileri sürülen ve 

birbiri ile zaman zaman çakışan ve zaman zaman da ayrışan anlam kodlarının, 

formlardan anlamlara doğru “rizomatik anlamlandırma modeli (yapısal 

yorumsama)” ve anlamlardan formlara “bulanık mantığa dayalı bir form-biçim-

toplumsal varlık kazandırma modeli (yapısal ontoloji)”nin sentezi açısından 

önemli ipuçları sağladığı düşünülmektedir. 

Sembolik (bilişsel bilginin iç-göstergebilimsel sistemi olarak) ve sosyal eylem 

(pratik bilginin dış-göstergebilimsel) olarak iki düzeyde ele alınması önerilen 

göstergebilimsel bir kültür modeli, benzer gerçeklik döngüsü çerçevelerine 

sahip bireylerin oluşturduğu bulutsu bir kültür coğrafyası olarak düşünülebilir.  

Eriksen (2000, s. 89)‟ e göre günümüzde, kimlikleri, “benzerlikler” üzerine 

değil, “farklılıklar” üzerine inşa etmenin daha önemli hâle geldiği; “kültürel 

ortaklık” arayışlarından ziyade “kültür terörizmi” (Eriksen, 2000, s. 84) olarak 

adlandırılabilecek bir eğilimin, siyasi yaklaşımlarda yaygınlık kazandığı 

gözlemlenmektedir. Fay (2001, s. 30)‟in de ifade etmekte olduğu gibi, benlik ile 

başkaları, biz ile onlar, üyeler ile üye-olmayanlar arasındaki farklılıkları 

abartmak çok kolaydır. Hâlbuki aynılık ile farklılık birbirini gerektiren 

kavramsallaştırmalardır. 

Ben ve biz arasındaki farklılaşma, “bağlamsal” olarak yeniden ve yeniden inşa 

edilen, bağlama göre, sınırları genişleyen ya da daralan, dâhil etme ve 

dışlamaya dayalı “anlam kodlarına” dayanan rizomatik ve bu anlam kodlarını 

farklı toplumsal temsil biçimleri ile bulanık bir biçimde dışsallaştıran sosyal 

temsil biçimleri üzerinden inşa edilmektedir. Bu inşanın despotik, ayrıştırıcı, 

bütünleştirici ya da toplum olma imkânını içerisinde barışçıl bir biçimde 

barındırıp barındırmadığı sorunu ise söz konusu nesnel sosyo-kültürel gerçeklik 

alanının, “gerçeklik döngüsü çerçeveleri” bakımından sahip olduğu, bilişsel 

anlamlandırma, meşrulaştırma ve haklılaştırma biçimlerine olduğu kadar sosyal 

pratikler setine ve temsil biçimlerine bağlıdır.  

Nesnel sosyo-kültürel gerçeklik alanı içindeki, “gerçeklik döngüsü çerçeveleri” 

bakımından farklılaşmalarda rol oynayan parametrelere bağlı olarak; kır-kent 

kültür farklılıklarından, ağız-lehçe farklılıklarına, tüketim alışkanlıklarındaki 

farklılıklardan eğitim, cinsiyet, sınıf, etnisite ve inançsal farklılaşmaları 

Özönder, (2001) “dikey bulutsu kültür alanları” (vertical fuzzy culture areas) 

olarak adlandırırken, birbirinden idarî-siyasal sınırları bakımından ayrışmış 

olmasına rağmen geçişlilikler içeren bulanık kültürel temas noktaları olarak 

kümelenen sosyo-kültürel gerçeklik alanlarını ise “yatay bulutsu kültür alanları” 

(horizontal fuzzy culture areas) olarak adlandırabileceğimiz bir “kültürel 

sınır/kültür coğrafyası modeli önermektedir. 
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ġekil 9. Bulutsu Kültürel Alan 

(Fay, 2001, s. 318‟den yararlanılmıştır.) 

Bu anlamda aynı sosyo-kültürel yapı içinde, “dikey bulutsu kültür alanları”, iki 

farklı sosyo-kültürel yapı arasındaki temas/temaslar açısından ise “yatay bulutsu 

kültür alanları” olarak adlandırabileceğimiz, geçişlilik, bir arada olma ve “hem 

o hem de diğeri olma”ları içeren bulanık (bulutsu) sosyal etkileşim 

dinamiklerinden bahsedilmesi mümkün olmaktadır.  

Son Söz 

Göstergebilimsel açıdan, dışsallaşma, nesnelleştirme, içselleştirme diyalektik 

momentleri üzerinden sosyal bir inşa olarak tanımlanan bir nesnel sosyo-

kültürel gerçeklik modeli; tortulaşan zaman ve mekân anlayışına dayalı; 

formlardan anlamlara ve anlamlardan formlara doğru işlerlik taşıyan gerçeklik 

döngüsü çerçevelerine eklemlenen ve onlar aracılığıyla oluşan; toplumsal 

kontrol ve rıza üretim araçları ile kendi sembolik anlam matrisini ve toplumsal 

pratiklerini idare eden; ikiz değerliliklerin, forma direnen anlamların, 

dönüştürme, eklemlenme ve yeniden anlamlandırma ve tasnif etme 

mücadelelerinin yer aldığı ve tam da bu ikizdeğerlilik ve çok anlamlılıklar 

sayesinde toplumsal olanı bir arada tutmayı başarabilen bir gerçekliğe karşılık 

gelmektedir. 

Kültürel kuramdaki anlam sistemleri ve insan eylemi arasındaki ilişki konusu 

(Smith, 2005, s. 184), bu noktada analitik açıdan, sembolik bir sistem olarak 

kültür (bilişsel bilginin iç-göstergebilimsel sistemi olarak) ve sosyal eylem 

olarak kültür (pratik bilginin dış-göstergebilimsel sistemi olarak) 

değerlendirilebilir ve “kültür-yapı ve faillik” ilişkileri açısından bu türden bir 

yaklaşımın önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Orlando Figes (2007)  The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia
1
,  

New York: Metropolitan Books, 740 sayfa, ISBN: 978-080-507-461-1. 

 

Tevfik Orkun DEVELİ 

“Bir kişinin ölümü trajedi, bir milyonunki istastistiktir...” Stalin’e ait bu ünlü 

aforizmanın doğruluğu tartışılabilir. Fakat onun yönetimi altında kaybedilen 

yaşamlar düşünüldüğünde “geçerli” olduğu aşikârdır. 

Rus tarihine yönelik ortaya koyduğu önemli eserlerle tanınan Orlando Figes
2
, 

bu kitabında “Stalin Rusya’sındaki gündelik yaşamın neye benzediği” sorusuna 

cevap aramaktadır. Bu maksatla döneme ait yazılı belgeler kadar, ona tanıklık 

etmiş kişilerin ifadelerine de başvuran yazar, birtakım önemli bulgular elde 

etmiştir. Ne var ki idamlar, “Büyük Temizlik” sırasında gulaglarda gerçekleşen 

ölümler ya da “Büyük Terör” bunlardan yalnızca birkaçını teşkil eder. Nitekim 

Figes, kurbanların yalnızca tutuklananlar ya da evinden sürülenler 

olmadıklarına dikkat çeker. Öyle ki bir ailedeki herhangi bir ferdin tutuklanması 

demek, ailenin geri kalanı için ömürleri boyunca gizlemeleri gereken “kusurlu 

bir geçmiş” anlamına gelmektedir. Aksi hâlde kendilerini de aynı son 

beklemektedir. “Vatan Haini Eşleri Kampı – АЛЖИР”  ya da “Vatan Haini 

Aile Mensupları Kampı – ЧСИР” bunun birer örneğidir. 

Sovyet sonrası politikaların, Stalinist döneme ait tarihi ayıklamaya tabi tuttuğu 

bahsinden hareketle,  Putin yönetimine karşı tepkili olan 1917 ile 1925 arasında 

doğan kuşağın hâlâ hayatta olan temsilcilerine ait hikâyeler, bu kitabın en 

önemli dayanak noktasını teşkil eder. Eserin hazırlanmasında Figes’in 

Perestroika döneminde ortaya çıkan az sayıdaki liberal girişimden biri olarak 

bugün de varlığını de sürdüren bir tarih ve insan hakları kurumu olan Memoryal 

(Мемориал) ile yaptığı iş birliği de hatırlatılmalıdır.
3
 Oluşturulan gönüllü 

araştırma grupları sayesinde gulaglardan kurtulanlar ve bunların aileleriyle 

yapılan binlerce röportaj, özel mektuplar, anılar ve diğer dökümanlar Figes 

tarafından değerlendirilmiştir. Böylelikle Stalin zamanında Sovyetler 

Birliği’nde nasıl yaşandığı, nelere katlanıldığı ve bunların nasıl 

rasyonelleştirildiği, ne tarz acılar çekildiği, büyük ya da küçük ayırdetmeksizin 

kitapta kendisine yer bulur. Sonrasında ise melankoli panoroması, atgözlüğü 

takmış bir idealizmden ve devrimin erken yıllarında çekilen zorluklardan 

                                                 
1
 İlk baskısı Metropolitan Books tarafından 2007 yılında yapılan bu eserin Türkçe 

çevirisi Nurettin Elhüseyni’ye aittir. Böylece eser geç de olsa Türkçe olarak 

Karanlıkta Fısıldaşanlar / Stalin Rusya’sında Özel Yaşam adıyla Yapı Kredi Yayınları 

tarafından 2011 yılının Ocak ayında basılmıştır. Bu yazıda ise çalışmanın 2007 

yılındaki İngilizce ilk baskısı referans alınmıştır. 
2
 İngiliz tarihçi Orlando Figes, (d.20.11.1959 ) hâlen Birbeck University of London’da 

profesörlük yapmaktadır. Eserleri: Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside 

in Revolution, 1917- 21, (1989), A People’s Tragedy: Russian Revolution 1891 – 

1924 (1996), With Boris Kolonitskii: Interpreting the Russian Revolution: The 

Language and Symbols of 1917, (1999), Natasha's Dance: A Cultural History of 

Russia, (2002), The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia, (2007), "Crimea: The 

Last Crusade", (2010) 
3
  Detaylı bilgi için kuruluşun ağ erişim sayfasına göz atılabilir. 

http://www.memo.ru/index.htm  
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yavaşça sıyrılarak yerini Stalin dönemiyle doruğa çıkmış bir terörün belki de 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bile duyulabilecek yankısına bırakır. 

Kitaba adını veren “fısıldayanlar” sözcüğü dahi Stalin rejiminde korkunun 

gündelik hayata ne derece sirayet ettiğine dair ipuçları sunmaktadır Nitekim 

Figes Rusçada “fısıldayan” anlamına gelen iki sözcük bulunduğunu belirtir. 

Bunlardan birincisi olan “шепчущий - (şıpçuşii)” söyleyeceklerinin 

çevresindekiler tarafından duyulmasından korkan kimsedir. İkincisi olan 

“шептун – (şıptun)” ise insanlar hakkında yetkililere gizlice bilgi taşıyan 

kimsedir. Figes’e göre bu ayrımın kökenlerini Stalin’li yıllarda aramak gerekir. 

Öyle ya da böyle, 1929’dan 1953’te Stalin’in ölümüne kadar bütün Sovyet 

vatandaşları birer “fısıldayan”dır.  

Stalin’li yıllarda Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden Batılılar, rejimin terörüne 

maruz kalan kitleleri mutlu, kendilerini gelecek kuşağın birer parçası olarak 

gören heyecanlı insanlar olarak, yani görmek istedikleri gibi görmüşlerdir. 

George Bernard Shaw, “İnsanların Stalin’e olan göz kamaştırıcı 

hayranlığı”ndan söz eder. Henry Wallace ise savaş yıllarında bir kulak köyüne 

yaptığı gezinin ardından “İsa’nın arzu ettiği türde bir kardeşliğin 

kurulabildiğinden” dem vurur
4
. Oysa bahsi geçen bu kardeşlik, pek çok yönden 

rejim baskısının neden olduğu paranoyaların taşıyıcısıdır. Bu anlamda 

toplumsal tek renkliliğin, kardeşlikten ziyade “Orwellyan” bir toplumu 

andırdığı söylenebilir. Öyle ki herkese ait bir bayrağın altında kompleks bir 

sosyal yapı bulunmaktadır. Sovyet mantalitesi ise “bölünmüş bir kimliğin” 

temsilcisidir. Figes’e göre “Bir aktörün kendi performansını seyretmesi gibi... 

Tüm bireyler özel ve kamusal hayatları arasındaki farkın bilincinde olarak 

bunları birbirinden ayrı tutmak için farklı yollar denemişlerdir”. Hiç 

değişmeyen ise insanların hayatta kalabilmek için “her iki anlamda da” 

fısıldamak zorunda olmasıdır. 

Figes, kitabında Stalinist düşünceye dair çok fazla yorumda bulunmaz. Buna 

karşın söz konusu dönemdeki zorunlu kolektifleştirme hareketinden “Büyük 

Kırılma” olarak bahseder. Ona göre kulakların ortadan kaldırılması yalnızca bir 

insanlık dramı değil, aynı zamanda Sovyet tarımını da mahveden ekonomik 

felaketin ta kendisidir. Bununla birlikte kitapta kimi rejim tanıklarının Stalinist 

sistemi korumaya yönelik tavrına da yer verildiği görülür. Söz konusu korumacı 

tavır, “kolektif ruhun yok edildiği” gibi bir iddianın sahibiyken Figes, kitabında 

rejim baskısıyla hayatını kaybeden 25 milyon bireyin hikâyesini öne çıkarır. 

Kitabın bu yönüyle birçok araştırmacıyı “sıradan insan” modeliyle tanıştıracağı 

düşünülebilir. Zira çalışma, düzinelerce sıradan insanın sıra dışı hayatından 

kesitler sunmaktadır. Bu bağlamda kullanılan dilin de söz konusu biçeme uygun 

olarak hikâyeci bir tarzda seçildiği görülür. Öte yandan kitabın kolayca 

okunabileceğini söylemek hata olacaktır. Zira kitapta yer verilen hikâyelerin 

trajik yönünün oldukça ön planda olduğu söylenmelidir. Bu anlamda kitap, 

âdeta Dostoyevski romanlarını çağrıştırır biçimde baştan aşağıya “insanlık” ile 

doludur. Örneğin bir bölümde Figes, sevdikleri tutuklandığında geride kalan 

                                                 
4
  Capshaw, R. Surviving Stalin, (2007, 5 Kasım), Frontpage Magazine Erişim Tarihi: 

13 Mart 2011, http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=28754 

adresine erişildi. 
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eşlerin ve çocukların acı dolu hayatlarına yer verirken bir başka bölümde ise 

gulagların fiziksel ve psikolojik etkilerini, sağ kurtulanların acı dolu iç 

dunyasına yaptığı yolculuklar vasıtasıyla ortaya koymaya çalışır. Kitabın konu 

edindiği ve ona gücünü veren bu olaylar, hemen hiçbir roman yazarının kolayca 

kurgulayabileceği türden hikâyeler değildir. 

Minsk bölgesinde yaşayan altı kişilik Ozemblovski ailesinin öyküsü, bu bahse 

verilecek uygun örneklerden bir tanesidir. Söz konusu aile, evlerinden 3000 km. 

kuzeye sürülür. Aleksandr iki oğluna bakmak için burada kalırken, Serafima, 

biri 5 diğeri 9 yaşlarındaki iki kızı ile kaçarak ormanın içinden güneye doğru 

yola koyulur. Serafima’nın birkaç altın dişi vardır. Hayvanlar tarafından çekilen 

bir arabada yolculuk edebilmek için düzenli aralıklarla bunları çeker ve satar. 

Eve geri döndüklerinde Serafima iki kızını buraya yerleştirip tutuklanan 

kocasını bulmak için tekrar kuzeye yola koyulur. Bu sırada oğullarından birisi 

polis için muhbirlik yapmaya başlamıştır. Serafima tutuklanır. Fakat bir süre 

sonra kaçmayı başarır. Güneye geri dönererek kızlarını alır. Kendilerine tüm 

ailenin tekrar birleşeceği yeni bir hayat kurarlar. 

Orlando Figes’in birer “kahraman” olarak nitelediği bu insanların arasında 

Sovyet yazar Konstantin Simonov gibi ünlü bir Stalinistin de -üstelik “merkezi 

figür” olarak- yer alması oldukça dikkat çekicidir. Hatta bu durumun, kitabın 

sıkıntılarından biri olduğu dahi ileri sürülebilir. Zira burada hoşgörüsü zayıf, 

sabit fikirli bir Stalinist olan Simonov ile kendisi ve ailesi acı çektiği hâlde 

olağanüstü çabalarla bu duruma karşı direnme başarısı gösterebilmiş insanlar 

aynı kategori altında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Figes’in kitabın 

akademik yönünü de göz önünde bulundurarak Simonov’u “karşı kıyıdaki 

numune” olarak kullanmak istemiş olabileceği düşünülebilir. Fakat Simonov, 

Figes’in yaşamlarına ait sırları gün yüzüne çıkarmak istediği ve giriş kısmında 

çizgilerini belirlediği “sıradan insan” profiline uymamaktadır. Zira kendisi, 

Stalin döneminde oldukça başarılı bir kariyerin ardından Kruşçev ve Brejnev 

için de çalışmış, tutuklanma korkusu şöyle dursun, ülke çapında tanınan bir 

yazar olarak, ölüm tarihi olan 1979 yılına kadar ortalamanın çok üzerindeki 

standartlarda hayatını sürdürmüştür. 

Bir diğer konu ise aktarılan hikâyelerde; köy-şehir, işçi-köylü, Rus-Rus 

olmayan gibi ayrımların bulunmaması ve dolayısıyla Sovyet toplumunu 

oluşturan önemli katmanların da böylelikle hesaba katılmamasıdır. Bu durum 

ise kitabın özellikle entelektüel yönden maruz kalabileceği bir diğer olumsuz 

eleştiridir. 

Sözlü tarihten istifade edilmek istendiğinde, bilgisine başvurulan kişinin 

yaşadığı duraklamaların, tereddütlerin, ses tonundaki değişimlerin, jest ve 

mimikler ile beden diline ait diğer göstergelerin elde edilen malzemenin analizi 

hususunda oldukça önemli bir yer teşkil ettiği kabul edilir. Söz konusu 

röportajlara ait transkriptlere bakıldığında ise bu tarz tekrarlar, duraklamalar vb. 

için tutulmuş notlara rastlanmamaktadır
5
.  Dolayısıyla bu durumun kitabın asıl 

malzemesini oluşturan röportajların değerlendirilmesine yönelik olarak 

kafalarda bazı soru işaretleri yaratabileceği söylenebilir. 

                                                 
5
  Bahsi geçen bu röportajlara ait tüm metinler ile her türlü görsel ve işitsel malzemeye 

http://www.orlandofiges.com adresinden ulaşılabilir. 
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Sonuç olarak bu kitabında İngiliz tarihçi Orlando Figes, kendi deyimiyle “Stalin 

zulmü altındaki sıradan Sovyet vatandaşlarının iç dünyasını gün yüzüne 

çıkarmaya” çalışmaktadır. Figes’e göre dönemi konu alan pek çok çalışma 

terörün harici taraflarını incelerken, bunun bireylerin özel hayatı üzerindeki 

etkisi ilk kez bu kitapta araştırılmıştır. Eserde, “Sovyet halkı Stalinli yıllarda 

özel hayatını nasıl yaşadı, gerçekte ne düşünüp ve hissetti?” gibi sorulara 

cevaplar aranmaktadır. 

Yıllar süren dev bir araştırmanın neticesinde; çok sayıdaki yazılı, görsel ve 

işitsel malzemeden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmanın Rus tarihine yönelik 

bir boşluğun doldurulmasında önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. 

Figes, bu çalışmasında araştırmacılara Sovyet tarihine yönelik tatmin edici 

tasvirler sunarken, bunu aynı alanda çalışan diğer tarihçiler gibi kendisine ait 

yeni görsel ve işitsel materyaller ile de desteklemiştir. Sovyet histografyası 

içinde yerini alan bu eserde Figes, Mikhail Gefter’in deyimiyle “hepimizin içine 

giren Stalinizm”i aramaktadır. 
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ORTADOĞU’DA NELER OLUYOR PANELİ  

(Hacettepe Üniversitesi, 17 Mart 2011)  

Tevfik Orçun ÖZGÜN 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 17 Mart 

2011 tarihinde Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda 

Ortadoğu’da son zamanlarda meydana gelen ve tüm dünyayı olduğu kadar 

Türkiye’yi de yakından ilgilendiren olayların konu alındığı “Ortadoğu’da Neler 

Oluyor” adlı bir panel gerçekleştirilmiştir.  

Tunus, Mısır ve Libya’da meydana gelen olaylar, dünya gündemini meşgul 

etmekteyken, Doç.Dr. Ahmet Uysal, Yrd.Doç.Dr. Akif Kireçci, Doç.Dr. Recep 

Boztemur’un konuşmacı olarak katılımı, Prof.Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu’nun 

oturum başkanlığı ile gerçekleşen panele öğrenci ve öğretim üyelerinden yoğun 

ilgi ve katılım gösterilmiştir.  

 

 

 

Panel, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet 

Seyitdanlıoğlu’nun uzun süre Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde kalan 

Ortadoğu toprakları hakkında idarî, tarihî bilgiler vermesiyle başlamıştır. 

Panelde daha sonra söz alan Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi 

Yrd.Doç.Dr. Akif Kireçci, doktorasını Pensilvanya Üniversitesi Yakın Doğu 
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Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde yapmıştır. Ortadoğu’da modernizm ve 

kültürel dönüşümler, İslam, entelektüel hareketler, Oryantalizm ve uluslararası 

ilişkiler konularında uzman olan Kireçci, panelde Arap dünyası, jeopolitik 

konumu ve bu durumun meydana gelen olaylar üzerindeki etkilerini konu alan 

bir konuşma yapmıştır. Ortadoğu kavramının I.Dünya Savaşından sonra 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika topraklarının İngiliz ve 

Fransızlar tarafından paylaşılmasıyla ortaya çıkan bir devletler sisteminin adı 

olduğunu vurgulayan Kireçci, I.Dünya Savaşı sonrasında emperyal devletler 

tarafından Ortadoğu haritasının şekillenme sürecini aktarmıştır. Ortadoğu 

ülkelerinin demokrasiye biraz daha yakın bir duruma geçiş sürecinin Türkiye 

açısından ekonomik ve siyasi olarak uygun bir düzen haline geleceğini 

düşündüğünü belirterek konuşmasını tamamlamıştır. 

Sonraki konuşmacı Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet Uysal, siyaset sosyolojisi, Orta Doğu, uluslararası 

ilişkiler, toplumsal hareketler, medya ve siyaset, sosyal değişme alanlarında 

uzman olup, Stratejik Düşünce Enstitüsü Ortadoğu masasında çalışmalarına 

devam etmektedir. Ortadoğu hakkında çok sayıda akademik çalışmaları olan 

Uysal, Ortadoğu’yu tarihsel bir arka planla tasvir etmiş, Osmanlı Dönemi ve 

ardından İngiliz işgalini, bugünün karmaşık yapısının sömürge mirası sonucu 

olduğunu, verdiği tarihsel, sosyolojik ve somut örneklerle açıklamaya 

çalışmıştır. Bölge hakkında sahip olduğu sayısal verileri de kullanarak stratejik 

açıklamalar yapan Uysal, günümüze kurduğu köprüyle uluslararası ilişkilere 

değinmiştir. Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasında kurulacak bağlantıların 

ekonomi ve siyaset açısından real politikada yeri hakkında bilgi vermiş, 

meydana gelen olayları sosyolojik açıdan değerlendirerek panele siyasal ve 

istatiksel, sosyolojik anlamda katkı sağlamıştır. 

Son panelist Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi 

Doç.Dr. Recep Boztemur doktorasını Utah Üniverstesi Ortadoğu Merkezi’nde 

tamamlamış, tarih metodolojisi ve Ortadoğu tarihi hakkında çalışmalarını 

yoğunlaştırmıştır. Boztemur, Ortadoğu’da gerçekleştirilen Devrimlerin değişen 

yapısı hakkında tarihe dayanan bir konuşma gerçekleştirmiştir. Ortadoğu 

ülkelerinde görülen ayaklanmalar, isyanların, niteliği hakkında açıklamalar 

yaparak son yıllardaki hareketlenmelerin ve sonuçlarının siyasal ve sosyolojik 

boyutlarını aktarmıştır. Dekolonizasyon döneminde modern devletlerin oluşum 

süreçleri üzerinde Büyük Güçlerin etkilerinin üzerinde durduktan sonra panelin 

konusunu oluşturan “devrimler”in farklılığı üzerinde durmuştur. 1950’lerden 

1970’lere kadarki dönemi “teknokratik dönem” olarak tanımlayan Boztemur, 

1970’lerden sonra bu rejimlerin İslamileştiğinden bahsederken Teokrasi 

Dönemine geçildiğini, 1980 ve 1990’larda petrolün değer kazanması ve 
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Ortadoğu ülkelerinin zenginleşmesi süreçlerini aktarmıştır. Boztemur 

konuşmasında bölge halkının kendini yönetme, gelir dağılımında eşitlik, adalet, 

geri kalmışlığı yenme arzusunun demokratikleşmeyle, insan hak ve özgürlüklerinin 

gündeme gelmesiyle gerçekleşeceğini düşündüklerinin önemini vurgulamıştır. 

Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden hareketlerin siyasal, askerî, tarihsel, 

ekonomik ve sosyolojik açıdan çok boyutlu olarak tartışıldığı panel, 

akademisyenlere yöneltilen sorularla zenginleşmiştir. Gündeme ilişkin mevcut 

bilgilerin sorgulanmasına zemin oluşturan panel izleyici ve katılımcılar 

açısından verimli geçmiştir.  
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CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYAT DERGİLERİ  

VERİ TABANI PROJESİ 

Hayrunisa TOPÇU 

Yeni Türk edebiyatı, özel olarak XIX. ve XX. yüzyıl Türk edebiyatını, genel 

anlamda Türk edebiyatının bütün dönemlerini, karşılaştırmalı açıdan ise dünya 

edebiyatını araştıran bir alandır. Alanın en önemli ve değerli bilgi 

kaynaklarından biri de edebiyat ve sanat dergileridir. Türkiye’de XIX. yüzyılda 

başlayan ve hızla gelişerek çeşitlenen edebiyat dergileri dünyası, genel olarak 

edebiyat ve Türkoloji, özel olarak yeni Türk edebiyatı alanında araştırma yapan 

akademisyenler için çok zengin bir veri kaynağıdır. O sebeple, makale, kitap ya 

da tez çalışması yapacak olan her akademisyen, mutlaka dergileri taramak 

zorundadır. Literatür ya da kaynakça taraması adı verilen bu süreç, özellikle 

edebiyat ve benzeri sosyal bilim alanlarında çalışanların, araştırmaya hazırlık 

aşamasında zamanını en çok alan süreçtir ve çoğu kez, uzun kütüphane 

çalışmalarının sonunda, amaçlanandan daha az veri elde edilir.           

Millî Kütüphane ve Türk Dil Kurumu Kütüphanesinin yanı sıra üniversitelerin, 

TBMM, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi kamu kurumlarının ve 

özel kuruluşların kütüphaneleri, araştırmacıların sıklıkla başvurdukları dergi 

koleksiyonlarına sahiptir. Dergilerde kalan yazıların çoğu, sadece 

akademisyenlerin değil, alana ilgi duyan okurların, yazar ve serbest 

araştırmacıların, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, filoloji ve sosyal 

bilimler bölümlerinde okuyan öğrencilerin ufkunu açıcı zenginlikler 

taşımaktadır. Bu fikirden yola çıkarak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, araştırma görevlileri 

tarafından Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi 

geliştirilmiş ve 2011’de tamamlanmıştır.             

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi, alanda çalışma 

yapmak isteyen öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer araştırmacıların, 

edebiyat meraklılarının, temel başvuru kaynaklarından biri olan edebiyat 

dergilerinden sınırlı bir kısmının tam bibliyografik dökümünü çıkartmayı 

amaçlayan bir çalışmadır. Çalışma 2007–2010 yılları arasında Hacettepe 

Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Biriminden alınan altyapı projesi desteğiyle 

Prof.Dr. Bilge Ercilasun başkanlığında Doç.Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan, Dr. 

Binnur Erdağı Doğuer, Araştırma Görevlisi Hayrunisa Topçu, Araştırma 

Görevlisi Sibel Hatipoğlu ve Okutman Hafize Şahin tarafından sürdürülmüştür.  

Projeye ilk olarak kütüphane çalışmasıyla başlanmıştır. 1970–2002 aralığındaki 

on altı edebiyat dergisinin (Adam Öykü, Adam Sanat, Yazko Edebiyat, Yazko 

Çeviri, Yansıma, Yenilik, Tercüme, Nar, Oluşum, Papirüs, Yeni Dergi, E, 

Gündoğan Edebiyat, Cep, Yusufçuk, Yeni Ufuklar) yazar adı, makale adı, dergi 
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adı, sayı/ cilt/ tarih, sayfa aralığı olmak üzere tam bibliyografik dökümü 

çıkartılmıştır. Bu çalışma sırasında Millî Kütüphane, Türk Dili Kurumu 

Kütüphanesi ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinden faydalanılmıştır. 

Kütüphane çalışmasının ardından amaca uygun işlevsel bir veri tabanı programı 

yazdırılmış ve program denemeleri yapılmıştır. Kütüphane çalışması sonunda 

elde edilen veriler, proje çalışanları ve gönüllü öğrenciler tarafından programa 

kaydedilmiştir. Zaman zaman yaşanan büyük aksaklıklara, veri kayıplarına ve 

yeniden kütüphane çalışmasına dönmeyi gerektiren sorunlara rağmen, verilerin 

girişi tamamlanmıştır. Bu aşamada Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden otuz 

dört lisans, yedi yüksek lisans olmak üzere toplam kırk bir öğrenci gönüllü 

olarak projede çalışmıştır. Son olarak proje araştırmacıları tarafından veri 

girişlerinin kontrolü yapılmış, bütün bilgiler doğrulanmış, eksikler 

tamamlanmıştır. Sonuç raporunun hazırlanmasıyla proje tamamlanmıştır.  

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı, Hacettepe Üniversitesi 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün ağ erişim sayfasında açık erişimli bir veri 

tabanı olarak http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr adresinden 

kullanılabilmektedir. İstenilen bilgiye ulaşmak için anahtar sözcük / ilgili 

derginin adı / bu dergiye ait sayı / yıl / cilt gibi bilgilerden biri veya birkaçıyla 

arama yapıldığında program, veri tabanında yer alan yazıların bibliyografik 

dökümüne ulaşılmasını sağlamaktadır.    

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi’nin alanında 

önemli bir boşluğu doldurduğu düşünülmektedir. Proje, artık yayımlanmayan ve 

birçoğuna Millî Kütüphane ile Türk Dil Kurumunda bir kısmına ise özel 

koleksiyonlarda ulaşılabilecek on altı derginin bibliyografik künye taramasına 

dayanan bir çalışmadır. Proje sürecince gerçekleştirilen kütüphane çalışması, 

ulaşılan bilgilerin veri tabanına aktarılması ve son aşamada bu veri tabanının bir 

e-kaynak olarak bölüm sayfasından erişime açılmasıyla XX. yüzyıl edebiyatıyla 

ilgili araştırma yapan geniş bir kitleye (akademisyen, öğrenci, yazar…) önemli 

bir kaynak sağlanmıştır. 

Bu projede amaçlanan dergi veri tabanı çalışmasının benzeri bir adım, daha 

önce Millî Kütüphane tarafından hazırlanan Türkiye Makaleler 

Bibliyografyası’nda görülmektedir. Ancak o veri tabanı, sadece Millî 

Kütüphane’ye gelen dergiler ve onların kütüphane tarafından alımı yapılan 

sayılarıyla sınırlıdır ve belirli bir alanın makale bibliyografyası olmaktan çok 

her alandan dergi ve gazeteyi içeren bir genişliktedir. Hâlen yayımlanmakta 

olan bir iki edebiyat dergisinin (Virgül, Cumhuriyet Kitap gibi) genel ağ 

(internet) aracılığıyla ulaşılan birer dökümü bulunmakla birlikte, bunlar ya 

abonelik ve ücretle erişilen bir bilgi niteliğindedir ya da veri tabanı özelliği 

taşımamaktadır. O nedenle Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı, 

önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve her kesimden araştırmacının kullanımına 
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açık olması sayesinde bilginin dolaşımını hızlandıracağı gibi, artık 

yayımlanmayan edebiyat dergilerinin içeriklerinin unutulmasına engel olarak 

kültür ve bilgi birikiminin aktarımı da gerçekleştirecektir. Böylece proje,  hem 

bugün araştırma yapmakta olan geniş bir kitleye (akademisyen, öğrenci, 

araştırmacı...) yarar sağlayacak hem de dergilerde oluşmuş bilgi birikiminin 

güncellik kazanmasına katkıda bulunacaktır. 

Projenin araştırmacılara sağladığı doğrudan faydanın yanı sıra dergi 

koleksiyonlarının korunması ve edebiyat tarihinin saklı kalmış yönlerini ortaya 

çıkarmak gibi dolaylı faydaları da vardır. Sadece belirli kütüphanelerde bulunan 

ve her kütüphanede tam koleksiyon hâlinde saklanamayan (eksik ya da kayıp 

sayılar, eksik veya yıpranmış sayfalar vs. nedeniyle) dergilerin bibliyografik 

içeriklerinin tam dökümü yapılarak proje aracılığıyla edebiyat tarihine belgesel 

katkıda bulunulmuştur. Dergilerde ulaşılan bilgiler sayesinde XX. yüzyıl Türk 

edebiyatına yön veren sanatçılar, akımlar ve eserler hakkında yeni bilgilere 

ulaşılması, edebiyat tarihimizin bilinmeyenlerine ışık tutularak alana belge 

verisinin sunulması sağlanmıştır. Kütüphanelerde ulaşılamayan dergilerin 

içerikleri hakkında bilgi ve fikir sahibi olunması, bu yolla geleceğe kültür 

aktarımında bulunulması hedeflenmiştir. Ayrıca artık yayımlanmayan ve her 

kütüphanede bulunmayan dergilerin korunmasına katkıda bulunulmuş, 

koleksiyonların gereksiz yıpranması engellemiştir. 

Projenin benzer veri tabanı çalışmaları için örnek oluşturabilir. Özellikle sosyal 

bilimler alanında dergiler önemli bir kaynak grubunu oluşturmaktadır. Fakat 

araştırmacılar sık sık tam koleksiyona ulaşamama veya ulaşsalar bile yıpranmış 

olabilecekleri için dergilerden tam anlamıyla faydalanamama gibi sorunlarla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Benzer projelerin hem bu sorunları ortadan 

kaldıracağı hem de zaman kaybının önüne geçeceği düşünülmektedir.  
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 TÜRK-JAPON İLİŞKİLERİ VE JAPON KÜLTÜRÜ ETKİNLİĞİ  

(Hacettepe Üniversitesi, 21 Aralık 2010) 

Meral UÇMAZ 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü 

tarafından 21 Aralık 2010 

tarihinde Türk-Japon İlişkileri 

ve Japon Kültürü konulu bir 

etkinlik düzenlenmiştir.  

Etkinlik çerçevesinde Japonya 

Büyükelçisi Nobuaki Tanaka ile 

Rektörümüz Prof.Dr. Uğur 

Erdener’in açılışını yaptıkları 

sergide, Japon taş bebeklerinin 

en seçkin örnekleriyle, Ankara 

Üniversitesi Japon Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim 

üyesi Doç.Dr. A. Merthan 

Dündar’ın kişisel koleksiyonu 

olan Tokyo Matba-i 

İslamiye’de basılan kitaplar, 

Japon Savunma Silahları ve 

Sanatçı Naomi Yoshida 

tarafından yapılan 15 adet resim 

sergilenmiştir. 

Sergi açılışından sonra 

düzenlenen panelde Ankara 

Üniversitesi Japon Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Ayşe Nur Tekmen “Türkçe-Japonca: 

Aynı Dil Ailesinden mi?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdiler. Japon dilbilimi 

ve Japon kültürü alanında uzman olan Tekmen, sunumunda Japonca-Türkçe 

gramatik benzerliği hakkında örnekler sunarak Japonca hakkında bilgiler verdi. 

Türk Japon İlişkileri, Japon Kültürü, Japonya ve İslam dünyası hakkında çok 

sayıda araştırması bulunan, Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı 

Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. A. Merthan Dündar ise “Ertuğrul Faciasının 

120. Yılında Türk-Japon İlişkileri” konulu sunumunu yaptı, Dündar Japon 

kültürü ve Türkiye’nin Japon halkına, Japon kültürüne bakışı hakkında bilgiler 

verdi. Türk halkının coğrafi hiçbir yakınlık olmamasına rağmen Japon halkına 

duyduğu sempati üzerine konuşmasını sürdüren Dündar, olumlu-olumsuz ön 

yargılara ilişkin düşündürücü açıklamalarda bulundu.  
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Konuşmaların hemen ardından Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı 

Bölümü Araştırma Görevlisi Şeyma Nalbant Kato çalarken Nevşehir 

Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Gonca 

Varoğlu çay seremonisi yaptı. Japon kültürünün estetik ve kesin kurallara dayalı 

işlevi hususunda izleyicilere önemli bir örnek olan bu gösteri, oldukça olumlu 

tepkiler aldı. Kato eşliğinde gerçekleştirilen çay seremonisinin sonrasında 

Doç.Dr. Ayşe Nur Tekmen’in sorumluluğunda Türk-Japon Dayanışma Derneği 

An-Ken topluluğu yaklaşık 30 dakikalık Kendo gösterisi yaptılar. Kendo 

gösterisi, Japon savaş sanatlarına duyulan ilgi ve merakla salonda heyecanın 

yükselmesine sebep olurken katılımcıların hoşça vakit geçirmesini sağladı. 

Ayrıca isteyen katılımcıların isimlerini, Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Japonca öğretmeni Ryoko Asano tarafından 

Japon harfleriyle yazılırken Araştırma Görevlisi Özlem Mete de Japon kâğıt 

katlama sanatı Origami’nin seçkin örneklerini katılımcılara sundu ve sanatı 

izleyicilere tanıttı. İzleyiciler açısından yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik büyük 

kılıç sanatı olan İai gösterisi ile son buldu. 

 



 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (HÜTAD) 

 

Amaç ve Kapsam  

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2004 Güz döneminden itibaren 

yayımlanan, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün yayın 

organıdır. Dergi hakemli, süreli ve yerel nitelikte olup, disiplinlerarası bir yaklaşımla 

Türklük bilimi alanı ile bağlantılı sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb. içerikli, tarihsel 

veya çağdaş konularda özgün nitelikte, kuramsal ve/veya uygulamalı araştırma ve 

incelemelere yer verir.  Kısaltılmış adı HÜTAD olan dergi, Bahar ve Güz sayıları olmak 

üzere yılda iki kez yayımlanır.  

Değerlendirme  

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılardan Yayın Kurulunun ön değerlendirmesi 

sonucunda uygun bulunanlar, incelenip raporlandırılmak üzere iki alan uzmanına 

gönderilir. Her iki raporun da olumlu olduğu durumlarda yazı dergiye kabul edilir; 

raporlardan biri olumsuz ise, üçüncü bir uzmanın görüşüne başvurulur. Hakkında iki 

olumsuz rapor düzenlenmiş yazılar, dergide yer alamaz. Yazarların, Yayın Kurulu veya 

uzmanların eleştiri, değerlendirme ve önerilerini dikkate almaları beklenir; ancak 

yazarlar da raporları inceleyip kendi görüşlerini bildirme hakkına sahiptir. Dergiye 

gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanan 

yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Genel Kurallar  

İletişim: Yazarlar, her türlü haberleşmeyi aşağıdaki adresle yapmalıdır. 

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü  

Beytepe Yerleşkesi 06532, Ankara.  

Tel: + 90.312.2976771-2  

Belgeç: + 90.312.2977171  

E-posta: hutad@hacettepe.edu.tr  

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

Yazılar, hutad@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Özel çeviri yazı 

içeren metinlerde kullanılan yazı tipleri de (PC uyumlu) e-posta iletisine eklenmelidir. 

HÜTAD’a gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış olması ya da aynı anda başka 

bir yayın organına gönderilmemesi gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, 

ayrıca belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla kabul edilebilir.  

Başlık: 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve büyük harflerle yazılmalı, ikinci dildeki 

karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere koyu ve küçük harflerle İngilizce özetin 

öncesinde yer almalıdır.  

mailto:hutad@hacettepe.edu.tr
mailto:hutad@hacettepe.edu.tr
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Yazar Adı: Başlığın altında sağ tarafta ve soyadı büyük harflerle bold yazılmalı, 

yazarın unvanı ve çalıştığı yeri, italik olarak bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk 

sayfanın altında verilmelidir.  

Özet/Abstract: En az 50 en çok 200 sözcük arasında ve yazının özünü verecek tarzda 

hazırlanmalıdır. Özet içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır. Her yazı 

için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki özet hazırlanmalıdır; ancak yazılar bu dillerden 

farklı bir dilde hazırlanmış ise ilgili dilde üçüncü bir özete yer verilmelidir. Özetler 

içerik yönünden birbirinin aynı olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Özetin hemen altında en az 5, en fazla 10 anahtar sözcük 

verilmelidir. Anahtar sözcükler Türkçe, İngilizce ve varsa üçüncü dilde hazırlanmalıdır.  

Makale Metni: Yazılar genişliği 16,5 cm yüksekliği 23,5 cm boyutundaki kağıtlara 

bilgisayarda 1,5 satır aralıkla ve 11 punto yazılmalı, sayfa kenarlarından 2,5'ar cm. 

boşluk bırakılmalı ve ikinci sayfadan başlayarak (başlık sayfası birinci sayfa olarak 

dikkate alınmak kaydıyla) sayfa numarası verilmelidir. Yazılar ortalama 10.000 

kelimeyi geçmemeli, MS Word programında ve Times New Roman veya benzeri bir 

yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter 

tuşu kullanılmamalıdır. 

Kaynak Gösterme: Kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American 

Psychological Association, 5th edition)  göre yapılmalıdır. Alıntılar ve atıflar için 

kaynak verme, dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak, yani  

(Tekin, 1988, s. 68), (Davletov, 2008, ss. 83-85)  şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar, 

yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye hâlinde sıralanmalıdır.  

Kitaplar için; 

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Kitap adı.  Basıldığı Yer: Yayınevi. 

Tekin, T. (1988). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK Yayınları. 

Makaleler için; 

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Makale adı. Süreli yayının tam adı, Cilt 

numarası, (Sayı numarası), Sayfa aralıkları. 

Davletov, T. B. (2008). Eski Türklerde Toplumsal Siyaset Anlayışı. Hacettepe 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2008/1(8), 81-101. 

APA atıf stiline yönelik diğer örnekler için bk. 

http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm   

Alıntılar: Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun 

alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 10 

puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir. 

Dipnot: Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı 

olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar 

verildiği sayfanın altında 10 puntoyla yazılmalıdır.  

http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
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Tablo ve Şekiller: Her tablo, tablo numarası ve adını içeren bir başlık taşımalıdır. 

Gerekliyse, semboller için yapılacak açıklamalar tablonun hemen altında 

gösterilmelidir. Şekil açıklamaları numaralandırılmalı ve sırasıyla dizilmelidir. 

Hazırlanan tablo ve şekiller belirtilen sayfa boyutlarını aşmamalı ve metin içerisinde yer 

alacakları bölüme düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. 

Yayına konulacak resimlerin profesyonel nitelikte çizim veya fotoğraflar olması gerekir. 

Şekil sayısı, yazar ve "konu" her şeklin altında açık bir biçimde belirtilmelidir. 

Elektronik ortamdaki siyah/beyaz iki renkli ve renkli resimlerin ölçüleri verildikten 

sonraki son çözünürlüğünün 300 dpi, çizgi çizimlerinin ise 800-1200 dpi olması gerekir. 

Yazıya konulan resimler .gif veya .jpeg formatlarında olmalıdır. 

Dil ve Yazım 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesidir, 

fakat Yayın Kurulu uygun gördüğü takdirde derginin üçte biri oranında başta Türk 

Dilleri olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça yazılara da yer verebilir. 

Türkiye Türkçesi ile yazılan makalelerin, yazım kuralları bakımından Türk Dil 

Kurumunun yürürlükteki Yazım Kılavuzu’na uygun olması gerekir. 

Telif Hakkı 

Yazar, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmış 

yazısının telif hakkını Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne 

devretmiş olduğunu kabul eder. Dergide yayımlanan yazıların, yayıncının yazılı izni 

olmadan, tamamı veya bir kısmı herhangi bir yolla çoğaltılamaz. Dergide yer alan 

yazılar, resim ve şekiller, üçüncü şahıslar tarafından ancak, kaynak gösterilmek 

suretiyle alıntılanabilir. Resim, tablo, şekil ve benzerlerinin çoğaltılması için gerekli 

iznin sağlanması yazarın sorumluluğundadır. 
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